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В одному з підрозділів територіаль-
ної оборони Полтавщини проходить 
службу в оперативному резерві Ми-
хайло Михайлович Сороченко. Він – 
офіцер запасу, який підписав контракт 
на проходження служби у військовому 
резерві Збройних сил України. «Тому 
що я це вмію» - відповідає Михайло на 
запитання стосовно мотивації підпи-
сання контракту на службу в резерві. 
Хтось інший, можливо, відповів би «я 
відчув, що можу навчити інших тому, 
що знаю сам» або «я розумію, що я тут 
потрібний», але Михайло Сороченко – 
військовий розвідник. Можливо тому й 
такий небагатослівний. 

Фразою «тому що я це вмію» пояс-
нює і своє рішення воювати проти ро-
сійсько-окупаційних військ у 2014-у 
році. Понад рік військової служби у 24 
батальйоні «Айдар», потім у 53 і 92 бри-
гадах Збройних сил України. Переваж-
но – у зоні проведення АТО у складі 
розвідувальних підрозділів. 

Разом з тим вважає, що нічого ге-
роїчного не зробив – «не треба про це 
писати» - впевнено каже, дивлячись 
прямо в очі. Хоча зізнається, що од-
ного разу врятував групу – піймав ру-

кою розтяжку, до якої була прив’язана 
Ф-1. «Там леска була, вона розтягну-
лася… рятував, насамперед себе – ро-
зумів, що уламки «накриють» не лише 
того, хто зачепив розтяжку». Іншим ра-
зом, розповідає, пройшлися по мінному 
полю – першим помітив міну, вивів гру-
пу, пішли в обхід і виконали завдання. 
«Там були і протипіхотні і протитанко-
ві міни, з’єднанні між собою, але земля 
підмерзла, тому й не спрацювали».

А ще Михайло Михайлович брав без-
посередню участь у звільненні населе-
них пунктів Новосвітлівка і Хрящува-
те від російської окупації у 2014 році. 
Збройні сили України звільняли їх 
майже одночасно і Михайло Сорочен-
ко один з небагатьох, кому пощастило 
взяти участь в обох операціях.

Але - «та який я герой»…
Він не вихваляється і не жаліється. 

Він не розповідає про нагороди і пора-
нення, які отримав чи ні. Він викону-
вав поставлені завдання, - «Тому, що 
я це вмію». Він – справжній бойовий 
офіцер.

Пресслужба Полтавського 
обласного ТЦК та СП.

На фото: Михайло Сороченко (справа)

Співачка з Полтавщини, 
досвідчена військовослужбовиця 
та волонтерка, Nelya (Неля 
Каблучка), за тендітними плечима 
якої кілька сотень концертів 
у зоні АТО, презентувала 
пісню «Мій-мій-мій».

«Вона сповнена коханням, а ще - 
вона дуже легка і безтурботна, - гово-
рить Nelya. - У ній є все те, чого нам 
усім зараз так вистачає, а саме - тієї 
легкості і безтурботності. Нічого за-
йвого. Майже у кожного з нас у жит-
ті була схожа історія кохання і всі ми 
хочемо, щоб вона ніколи не закінчува-

лась і нам завжди було кому сказати: 
«Мій-мій-мій!» 

Кому саме присвячена музична ком-
позиція Nelya не уточнила, зате роз-
казала, що створювалась пісня у місті 
Лева, яке вона вважає одним з місць 
своєї сили, у співпраці з українським 
саундпродюсером Віталієм Літягіним. 
До слова, відомий музикант став не 
лише аранжувальником, але й співав-
тором пісні. Більше того, творчі люди 
вирішили не зупинятися і зараз ра-
зом працюють ще над двома піснями. 
Також у найближчих планах співачки 
зйомки відеокліпу.

ChiChA agency

У Гадяцькому РВК, 5 квітня, 
відбулася відправка до лав 
ЗСУ. Після урочистостей 
усім призовникам у день 
відправки провели експрес-
тестування на COVID-19.

Служити будуть:
Андрій Кохан (1994 р. н., Мартинів-

ка), Олександр Панасенко (1997 р.н., 
Гадяч), Денис Мирний (1999 р.н., Ра-
шівка), Владислав Коваленко (2000 
р.н., Лютенька), Владислав Касян 

(2001 р.н., Рашівка), Владислав Летик 
(2001 р.н. Веприк), Антон Павлючен-
ко (2001 р.н. Гадяч), Максим Судейко 
(2001 р.н., Сергіївка), Євгеній Жиль-
цов (2002 р.н., Мала Побиванка),

Сергій Загорулько (2002 р.н., Гадяч), 

Кирило Мотрій (2002 р.н., Гадяч), 
Максим Демиденко (2003 р.н., Сари). 

Служба проходитиме у місцях по-
стійного розташування військових 
частин. 

«БМ»

ВЕСНЯНИЙ ПРИЗОВ 2021

«ТОМУ, ЩО Я ЦЕ ВМІЮ»

ВІД СОЛДАТА 
ДО АРТИСТКИ 
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ГОЛОСГОЛОС

НАРОДУ

На Полтавщині за 33,5 млн грн планують придба-
ти 18 нових шкільних автобусів, один з яких буде 
пристосований для візків. Про це стало відомо з 
порталу Prozorro - 24 березня Центр фінансово-ста-
тистичного аналізу та матеріально-технічного за-
безпечення освітніх закладів Полтавської облра-
ди оголосив тендер на поставку 18 спеціалізованих 
шкільних автобусів. 

Відповідно до розпорядження голови Полтавської 
ОДА Олега Синєгубова, придбані автобуси будуть 
розподілені між 14-ти громадами. У переліку тих, 
хто також отримає автобус: Веприцька і Сватків-
ська школи. 

За умовами тендера, усі автомобілі мають бути но-
вими (не раніше 2019 року випуску), обладнанні не 
менше, ніж 25 місцями для пасажирів, мати дизельні 
двигуни, механічну коробку передач та бути пофар-
бованими у жовтий колір.

 «БМ»

Рішення виконавчого комітету «Про негайне віді-
брання малолітньої дитини» оприлюднили на сайті 
Гадяцької міської ради 19 березня. 

У обґрунтуванні вказано, що вилучення відбуло-
ся «у зв’язку із загрозою для життя та здоров’я та з 
метою захисту законних прав та інтересів малоліт-
ньої дитини».

Служба у справах дітей міської ради влаштувала 
малолітнього до комунального закладу «Гадяцький 
центр соціально-психологічної реабілітації для ді-
тей». Окрім цього відповідальні служби звернулися 
до суду з позовом про відібрання малолітньої дити-
ни від матері із можливим позбавленням її батьків-
ських прав. 

«БМ» 

ТЕНДЕР НА… ВКРУЧУВАННЯ 
ЛАМПОЧКИ

До редакції зателефонував 
гадячанин Юрій Леонідович: 
«Близько місяця тому, на провулку Русанівський, 

перегоріла лампочка на вуличному ліхтарі. Куди я 
тільки не звертався – і до комунальників, і у міську 
раду, і в виконком… Скрізь кажуть, що треба тендер 
оголошувать для того, щоб замінити лампочку. А це, 
мабуть, справа не дуже швидка.

Так і сидимо без світла на вулиці…»
P.S. Через кілька днів після скарги, лампочку в лі-

хтарі замінили. І навіть без тендеру… 

ХИТЦЯНИ ПРОСЯТЬ ДОРОГУ 

Жителі села звернулися до редакції із скаргою 
на жахливий стан доріг. Стверджують, що 
зверталися до голови громади, але у відповідь 
почули, що ремонт поки не планується. 
Ми звернулись до Віктора Романенка, голови 

Краснолуцької ТГ із цим питанням. Виявилось, що 
центральна дорога у Хитцях дійсно потребує ремон-
ту. Проте є один нюанс – вона відноситься до доріг 
«державного значення», відповідно, і ремонтуватись 
повинна за державний кошт. Щойно громада отримає 
цільову субвенцію, проведуть ремонт. 

КУДИ СКАРЖИТИСЬ? 
«Дайте номер гадячої лінії, буду ще їм телефо-

нувати, якщо тут мене не слухають!» - прокричала 
жінка у телефонну трубку так і не пояснивши сво-
їх претензій. 

Тому публікуємо усі номери, які знайшли. Можли-
во, комусь вони стануть в нагоді.

У житті кожної людини трапляються дорогі та важ-
ливі серцю події. Народження дитини – свято, яке 
наповнює особливим сенсом будні батьків. 

Протягом І кварталу 2021 року фахівці Гадяцько-
го районного відділу державної реєстрації актів ци-
вільного стану Північно-Східного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції (м. Суми) вида-
ли 55 свідоцтв про народження, зокрема двом парам 
двійнят. Цікаво, що хлопців у цьому році народило-
ся більше, ніж дівчат – 34 та 21 відповідно. 

Називали маленьких мешканців району відповід-
но до сімейних традицій, трендів моди або ж вну-
трішніх переконань. Незмінними лідерами за остан-
ній час серед імен були Карина, Анастасія та Матвій. 
Серед екстравагантних, незвичних та іноземних імен 
реєстрували Міллу, Асію, Аріну, Емілію, Каріма та 
Даміра.

«Щоб процес накопичення радісних емоцій від 
батьківства не ставав на паузу, Мін’юст створює су-
часні та комфортні сервіси: видача свідоцтва про на-
родження у пологовому будинку, одночасна реєстра-
ція народження дитини та місця її проживання, а 
також комплексна послуга «єМалятко», якою мож-
на скористатися в онлайн режимі. Завдяки цим ініці-
ативам батьки значно скорочують час на отримання 
великого спектра адміністративних процедур», – за-
значила Ірина Свистун, начальник Північно-Схід-
ного міжрегіонального управління Міністерства юс-
тиції (м. Суми).

 Полтавський офіс Північно-Східного відділу УІНП

На виконання Закону України «Про стратегічну 
екологічну оцінку» проведено підготовку Звіту про 
стратегічну екологічну оцінку «Проекту Генераль-
ного плану села Юр’ївка Гадяцького району Полтав-
ської області».

Ознайомитись зі Звітом можливо в приміщенні 
Лютенської сільської ради Гадяцького району Пол-
тавської області за адресою: 37353, Полтавська обл., 
Гадяцький район, с. Лютенька, вул. Дружби,64 ), 
конт. тел. 05354-53642, та на сайті Лютенської сіль-
ської ради

Термін громадського обговорення 30 днів з дати 
опублікування.

Зауваження та пропозиції надаються у друковано-
му або письмовому вигляді до Лютенської сільської 
ради чи на електронну адресу: lutenka@ukr.net

Виконавчий комітет

Проект під назвою «Територія творчості», автор 
Лазар Охремчук, втілили у життя. Відтепер у шко-
лі облаштоване місце для організації та проведення 
шкільних та позашкільних заходів для самореалізації 
та розвитку творчих здібностей учнівської аудиторії.

50 тис. грн. (із обласного бюджету) і 57,864 тис грн. 
(із бюджету громади) витрачено на: 

7,645 тис.  грн. – шпалери, клей, конструкційні 
матеріали;

19,800 тис. грн. - комплект стільців;
28,00 тис. грн. – «натяжна» стеля;
18,055 тис. грн - послуги з вирівнювання та покри-

вання стін актової зали;
6,445 тис. грн – світлодіодні світильники ;
16,780 тис. грн. – куліси для сцени;
9,450 тис. грн. - телевізор;
1,689 тис. грн. – акустична система.

Із сторінки Петрівсько-Роменської громади у Фейсбуці

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	ре-
дакції.	
Вислухаємо	усі	скарги	і,	якщо	вони	не	суперечать	чинному	законо-
давству,	оприлюднимо	на	сторінках	тижневика	та	наших	інтер-
нет-ресурсах.	До	речі,	адекватні	скарги	і	претензії	приймаємо	на-
віть	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.

У ШКОЛИ 
ПРИДБАЮТЬ 
НОВІ 
АВТОБУСИ

ПОВІДОМЛЕННЯ

У РУЧКАХ 
РЕАЛІЗУВАЛИ 
ПРОЕКТ 
ШКІЛЬНОГО 
ГРОМАДСЬКОГО 
БЮДЖЕТУ

ДИТИНУ 
ВИЛУЧИЛИ ІЗ 
РОДИНИ

ХЛОПЦІ VS 
ДІВЧАТА: ІМЕНА ТА 
НАРОДЖЕННЯ НА 
ГАДЯЧЧИНІ

р

Реорганізація районних рад і адміністрацій завер-
шилась на початку квітня. Більшість спеціалістів да-
них установ уже працевлаштовані, деякі – ще у по-
шуку роботи. 

Днями редакції стало відомо про те, що тимчасо-
во виконуючий обов’язки голови Гадяцької РДА (а 
заодно і голова комісії по реорганізації РДА) Сергій 
Бондаренко точно не залишиться безробітнім – до-
стовірне джерело повідомило, що його кандидатуру 
вже практично «затвердили» на посаду завідувача 
господарством місцевої лікарні. Щоправда, ця поса-
да поки не вакантна, та це, скоріш за все, тимчасово. 

 «БМ»

ПРИЛАШТУВАЛИ – 
БУДЕ ЗАВГОСПОМ
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Минулого тижня
в Гадячі
зареєстровано
1 немовля

8 осіб
пішли
з життя

3 пари
одружилися

4 пари 
розлучилися

пожежі

події

Поблизу села Вельбівка, 30 березня, о 9:28, в лі-
совому масиві виявлено один артснаряд калібром 
120 мм, часів минулих війн. Співробітниками відді-
лу Національної поліції було організовано охорону 
місця виявлення. Знешкодження боєприпасів від-
булося 31.03.2021 року групою піротехнічних робіт 
АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області.

5 квітня, о 12:52, у селі Веприк, у полі, виявлено 
один артснаряд калібром 152 мм, часів минулих війн. 
Співробітниками відділу Національної поліції орга-
нізовано охорону місця виявлення. Знешкодження 
боєприпасу відбулося 6.04.2021 року групою піро-
технічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС України у Пол-
тавській області.

ГУ ДСНС у Полтавській області

30 березня, у селі Мелешки, Петрівсько-Ромен-
ської громади, о 14:10 сталася пожежа на відкритій 
території. Вогнем знищено суху рослинність на пло-
щі 3 га, безгосподарчу будівлю. Врятовано господар-
чу будівлю. Внаслідок пожежі громадянин 1971 р.н. 
отримав опіки голови, тулуба, верхніх та нижніх кін-
цівок ІІ-ІІІ ст.(80%) та доставлений в Гадяцьку ЦРЛ. 
Увечері того ж дня чоловік помер в наслідок отрима-
них опіків. Причина пожежі встановлюється. Поже-
жа ліквідована Петрівсько-Роменською МПО (с. Пе-
трівка-Роменська). Як стало відомо згодом, увечері 
того ж дня, чоловік помер.

Цього ж дня, о 17:00, сталася пожежа на відкритій 
території в с. Великі Будища, де вогнем було знище-
но суху рослинність на площі 4 га. Причина пожежі 
встановлюється. Пожежа ліквідована одним відді-
ленням 29 ДПРЧ.

У той же час, у с. Малі Будища, сталася пожежа на 
відкритій території, де вогнем знищено суху рослин-
ність на площі 4 га. Причина пожежі встановлюєть-
ся. Пожежа ліквідована одним відділенням 6 ДПРЧ.

31 березня, о 20:00, в с. Степаненки, сталась по-
жежа на відкритій території. Вогнем знищено 2 га 
сухої рослинності. Причина пожежі встановлюєть-
ся. Пожежа ліквідована одним відділенням 6 ДПРЧ.

1 квітня, у с. Римарівка, о 18:00, сталася пожежа 
на відкритій території. Вогнем знищено 2,5 га сухої 
рослинності. Причина пожежі встановлюється. По-
жежа ліквідована МПО Краснолуцької с/р.

У той же день, у Гадячі, о 19:50, на відкритій те-
риторії, під час пожежі, вогнем знищено 2 га сухої 
рослинності. Пожежа ліквідована одним відділен-
ням 6 ДПРЧ.

4 квітня, о 13:10, у селі Хитці, на відкритій терито-
рії вогнем знищено 3 га сухої рослинності. Причина 
пожежі встановлюється. Пожежа ліквідована МПО 
Краснолуцької с/р (с. Красна Лука).

4 квітня, у селі Сари, сталася пожежа на Микола-
ївському кладовищі. 

5 квітня, о 14:25, у селі Круглик, на відкритій те-
риторії, сталася пожежа. Вогнем знищено 4 га сухої 
рослинності. Причина пожежі встановлюється. По-
жежа ліквідована одним відділенням 6 ДПРЧ.

Про трагедію до поліції Полтавщини 30-
го березня, близько 11:30, повідомили 
медики, які прибули на виклик. 
Інцидент стався на сходах навчального закладу 

села Лука, що у Лохвицькій громаді. Хлопець підій-
мався з друзями і раптом упав. Дитині одразу ж по-
чали надавати невідкладну допомогу – робили ма-
саж серця та штучне дихання. Медики ж застосували 
дефібрилятор. Та всі зусилля були марними, шко-
ляр помер.

Тіло дитини направлено на судово-медичну екс-
пертизу, яка має визначити причину смерті. 

Рідні кажуть, що в хлопця не було ніяких проблем 
зі здоров’ям. Його мати працює в лікарні, тож за ди-
тиною стежили. Підліток цікавився спортом. Водно-
час того дня занять з фізкультури й додаткових фі-
зичних навантажень не було.

Для об’єктивного вивчення обставин події полі-
цейські внесли відомості до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань за кваліфікуючими ознаками 
статті 115 Кримінального кодексу України. Трива-
ють слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

На пошуки підлітків одразу був зорієнтований 
весь особовий склад Гадяцького підрозділу поліції, 
в тому числі екіпажі сектору реагування патрульної 
поліції Гадяча та працівники сектору ювенальної по-
ліції Миргорода.

Близько півгодини знадобилося поліцейським, 
щоб відшукати дітей. Обох хлопців знайшли близь-
ко 22:00 на узбіччі дороги між селами Ручки і Пе-
трівка-Роменська, Миргородського району. Вия-
вилося, що діти вирішили погуляти. Обох хлопців 
передано батькам. Наразі ювенальні поліцейські з’я-
совують обставини події та причини такої поведін-
ки малолітніх.

 Пресслужба Національної поліції Полтавщини

23 березня, на річці Псел, притоці «Сурмач», що 
знаходиться на території Великобудищанській ТГ 
поблизу, села Веприк, виявили та вилучили неза-
конні браконьєрські засоби лову (сітки), в яких зна-
ходилася риба. Дані засоби незаконного лову ви-
лучені до Гадяцького РЛП та складені відповідні 
документи.

Окрім цього, за період з 22 по 31 березня інспек-
торами РЛП «Гадяцький» було вилучено 525 метрів 
сіток та 2 екрани, які знаходилися в акваторії річ-
ці Псел.

РЛП «Гадяцький»

НА ЛОХВИЧЧИНІ 
В ШКОЛІ ПОМЕР 
УЧЕНЬ

ВИЯВИЛИ 
БРАКОНЬЄРСЬКІ 
ЗАСОБИ ЛОВУ

ШУКАЛИ ДВОХ 
НЕПОВНОЛІТНІХ 
ХЛОПЦІВ

Повідомлення про зникнення двох 
дітей надійшло до відділення № 1 (м. 
Гадяч) Миргородського райвідділу 
поліції Полтавщини, 28 березня, 
близько 21:30, від їх родичів. 
Рідні повідомили, що хлопці 12-ти та 
13-ти років зранку поїхали кататися 
на велосипедах, але додому не 
повернулися. Мобільних телефонів 
при собі не мали. 

Два підпільні заклади, в яких надавалися сексуаль-
ні послуги, викрили 1 квітня у Полтаві та Кремен-
чуці працівники слідчого управління поліції облас-
ті спільно з регіональним управлінням міграційної 
поліції, за процесуального керівництва Полтавської 
обласної прокуратури, із залученням спецпризна-
ченців батальйону поліції особливого призначення.

Андрій Полонський, тимчасовий виконувач 
обов’язків заступника начальника управління мі-
граційної поліції Полтавщини, повідомив: «У рам-
ках відкритих кримінальних проваджень в «масаж-
них салонах», в яких надавалися оплатні сексуальні 
послуги, провели обшуки та вилучили ряд речових 
доказів. На даний час поліція встановлює організа-
торів незаконного бізнесу та коло осіб, причетних до 
протиправної діяльності».

Слідчі поліції обласного центру та Кременчука, 
здійснюють досудове розслідування за ч. 2 ст. 303 
Кримінального кодексу України – сутенерство, вчи-
нене щодо кількох осіб або повторно, або за попе-
редньою змовою групою осіб. Тривають слідчі дії.

Санкція статті передбачає від чотирьох до семи ро-
ків позбавлення волі.

 Відділ комунікації поліції Полтавщини

У Пирятині, 5-го квітня, в одному з приватних 
будинків пролунав вибух. Про це до 
Лубенського райвідділу поліції повідомили 
лікарі служби екстреної медичної допомоги.
На місце події відразу прибули слідчо-оперативна 

група поліції та рятувальники.
Попередньо відомо, що у приватному будинку ви-

бухнув саморобний твердопаливний котел, до якого 
був підключений водонагрівач. Через високий тиск 
резервуар із водонагрівача відлетів до сусіднього до-
могосподарства (близько 150 м) та травмував чоло-
віка, 1979 року народження.

Для встановлення ступеня тілесних ушкоджень 
потерпілого доставлено до місцевої лікарні. Поліція 
встановлює обставини події . 

Пресслужба ГУ НП в Полтавській області

Міністр розвитку громад та територій Олек-
сій Чернишов сказав, що усі автозаправні станції в 
Україні перевірять. На Полтавщині у березні вико-
нали рейди на 48 заправних станціях і арештували 
326 т. пального на понад 7 млн грн.

Про це повідомив 6 квітня заступник голови Пол-
тавської ОДА Євген Греков.

На початку квітня перевірять ще 13 АЗС. Євген 
Греков пише, що щодо 5 об’єктів звернулася Служ-
ба безпеки України, а ще 8 встановлені за договора-
ми оренди землі, але виявили невідповідність цільо-
вому призначенню земель:

«Детінізація ринку пального дозволить створити 
умови для прогнозування цін на пальне. Це й зара-
хування частини акцизного податку з пального до 
бюджетів органів місцевого самоврядування. Тож 
громади області також мають бути зацікавлені, щоб 
АЗС на їхній території працювали легально».

У межах перевірок хочуть припинити роботу неле-
гальних автозаправних станцій. Також триває робота 
з виявлення незаконного обігу пального.

«БМ» 

ВИБУХНУВ 
САМОРОБНИЙ КОТЕЛ

ЗАКЛАДИ ІНТИМНИХ 
ПОСЛУГ ПРАЦЮВАЛИ, 
ЯК МАСАЖНІ САЛОНИ

НА ПОЛТАВЩИНІ 
ПЕРЕВІРЯЮТЬ АЗС
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Гадяцький районний суд, 
24 березня, розглянув 
кримінальне провадження, 
відносно громадянина України, 
не одружений, не працює, 
раніше судимий (за ч.3 ст. 
185, 75 КК України до 3 років 
позбавлення волі, іспитовий 
строк 1 рік), у вчиненні 
кримінальних правопорушень, 
передбачених ч.2 та ч.3 ст. 185, 
ч.2 ст. 289 КК України.
Встановлений епізод
1 епізод: 2 грудня 2020 року, близько 

1:00 обвинувачений з метою незаконно-
го заволодіння чужим майном, прибув 
у господарство потерпілого, де таємно, 
підійшов до гаража, різким ривком зір-
вав металеве кріплення навісного зам-
ка та незаконно проник всередину, звід-
ки викрав електрозварювальний апарат 
«Самурай SSVA-mini-P», згідно виснов-
ку товарознавчої експертизи, вартістю 
2933 грн. 33 коп. Крім цього у дворі по-
мітив 4 титанові диски R-15 з логоти-
пом «Mercedes», вартістю 800 грн. ко-
жен, якими також таємно заволодів і з 
місця скоєння злочину зник, чим спри-
чинив потерпілому матеріальної шкоди 
на загальну суму 6133 грн. 33 коп.

2 епізод: продовжуючи свої проти-
правні дії, 2 грудня 2020 року обвинува-
чений близько 2:00, з метою незаконно-
го заволодіння чужим майном, прибув 
у господарство потерпілої, підійшов 
до гаража, розбив шибку вікна та неза-
конно проник всередину, звідки викрав 
бензопилу «ForestaFA-40S», вартістю 
1946 грн. 25 коп. і зник з місця скоєння 
злочину із викраденим майном, спри-
чинивши потерпілій матеріальної шко-
ди на вищевказану суму.

3 епізод: продовжуючи свої проти-
правні дії, 20 січня 2021 року обвину-
вачний близько 2:00 год., з метою не-
законного заволодіння транспортним 
засобом, прибув на прилеглу територію 
багатоквартирного будинку, де шляхом 
вільного доступу відкрив незамкнені 
двері транспортного засобу ВАЗ-2106, 
бежевого кольору, який належить ще 
одному потерпілому і ключем, який 
знаходився в замку запалювання, при-
вів двигун автомобіля в дію, виїхав з 
прилеглої території багатоквартирно-
го будинку і з місця скоєння злочину 
зник, спричинивши потерпілому мате-
ріальну шкоду на суму 23400 грн.

4 епізод: продовжуючи свої проти-
правні дії, 20 січня 2021 року обвинува-
чений близько 4:00, з метою незаконно-
го заволодіння транспортним засобом, 
прибув у господарство першого потер-
пілого, де шляхом зриву з дверей га-
ража металевого кріплення навісного 
замка проник незаконно всередину, де 
знаходився автомобіль AUDI A6, чор-
ного кольору.

Не знайшовши ключів від автомобі-
ля, обвинувачений вийшов з гаража і 
направився до житлового будинку да-
ного господарства, де шляхом злому 
фрамуги вікна кухні, проник всереди-
ну, звідки викрав ключі від автомобіля.

Покинувши будинок, обвинувачений 
повернувся в гараж, де відкрив ворота 
гаража за допомогою викрадених клю-
чів, відчинив автомобіль AUDIA6, виї-
хав з приміщення гаража і зник з місця 
скоєння злочину на автомобілі вартіс-
тю 257305 грн., чим спричинив потер-
пілому матеріальну шкоду на вищевка-
зану суму.

5 епізод: 20 січня 2021 року обвинува-

чений знаходячись у викраденому ним 
автомобілі AUDI A6, який належить 
потерпілому та який вийшов з ладу, 
близько 5:00, на автодорозі між села-
ми Веприк та Бобрик, шляхом вільно-
го доступу відкрив багажне відділення 
на передній панелі приладів автомобі-
ля, звідки дістав барсетку потерпіло-
го, з якої таємно викрав грошові кошти 
в сумі 700 грн. Та зник з місця скоєння 
злочину із викраденими грошима, чим 
спричинив потерпілому матеріальної 
шкоди на вказану суму.

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), вчинена повторно; за ч.3 ст.185 КК 
України кваліфікує його дії як таємне 
викраденні чужого майна (крадіжка), 
вчинена повторно, поєднана з проник-
ненням у сховище; та за ч.2 ст.289 КК 
України кваліфікує його дії як незакон-
не заволодіння транспортним засобом, 
вчинені повторно та поєднані з проник-
ненням у сховище.

У судовому засіданні обвинувчений 
свою вину у вчиненні кримінальних 
правопорушень визнав повністю, під-
твердив фактичні обставини справи та 
пояснив, що транспортні засоби потер-
пілим повернуті, однак не відшкодова-
ні збитки за пошкодження автомобілів. 
Також не повернуті 4 титанові диски 
одному з потерпілих.

Потерпілий в судовому засіданні по-
яснив суду, що обвинувачений неодно-
разово вчиняв крадіжки як з його дво-
ру, так і з гаража, оскільки проживає 
поряд. 

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 обвинувачено-
го визнати винним у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбаче-
них ч.2 ст. 185 КК України і призначити 
йому покарання у вигляді 2 років поз-
бавлення волі, за ч.3 ст. 185 КК Украї-
ни, призначити покарання у вигляді 5 
років позбавлення волі та за ч.2 ст. 289 
КК України, призначити покарання у 
вигляді 6 років позбавлення волі з кон-
фіскацією 1/ 2 частини майна.

На підставі ст. 70 ч.1 КК Украї-
ни шляхом поглинення менш суворо-
го покарання більш суворим остаточно 
за сукупністю злочинів призначити по-
карання у вигляді 6 років позбавлення 
волі з конфіскацією 1/ 2 частини майна.

На підставі ст. 71 КК України до по-
карання, призначеного за цим вироком 
частково приєднати невідбуту части-
ну покарання за вироком Гадяцько-
го районного суду від 1.09.2020 року 
у вигляді 3 років позбавлення волі і 
вважати обвинуваченого остаточно за-
судженим за сукупністю вироків до 6 
років 3 місяців позбавлення волі з кон-
фіскацією 1/ 2 частини майна.

Міру запобіжного заходу до вступу 
вироку в законну силу залишити утри-
мання під вартою. Стягти з обвинуваче-
ного на користь держави судові витра-
ти 14222 грн. 46 коп.

Сторінку підготувала Анжела Замотаєва 
за матеріалами відкритих даних Єдиного 

державного реєстру судових рішень

На лаві підсудних

Гадяцький районний суд, 26 
березня, розглянув кримінальне 
провадження відносно громадянина 
України, уродженця с. Попівка, 
Конотопського р-ну, Сумської обл., 
освіта середня, одружений, має на 
утриманні неповнолітню дитину 
2020 р.н., у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених 
ч.2 ст. 190 КК України.
Встановлені епізоди
1 епізод: 25 квітня 2019 року, близь-

ко 15 год. обвинувачений, перебуваю-
чи в с. Мала Обухівка, зайшов до до-
могосподарства потерпілої, та під час 
спілкування з останньою, діючи пов-
торно, шляхом обману, під приводом 
обміну грошових коштів старого зраз-
ка на нові, скориставшись похилим ві-
ком потерпілої, отримав від неї гроші 28 
500 грн, взамін яких передав їй предме-
ти, зовні схожі на грошові знаки Націо-
нального банку України номіналом 500 
гривень з написом «сувенір» та відразу 
поїхав з місця події, заволодівши гро-
шовими коштами та спричинивши ма-
теріальну шкоду.

2 епізод: продовжуючи свою злочин-
ну діяльність, 14 вересня 2019 року, 
близько 16 год., обвинувачений, пере-
буваючи в с. Глибока Долина, куди при-
був на автомобілі ВАЗ 2106, зайшов до 
домогосподарства потерпілої, та під час 
спілкування з останньою, діючи пов-
торно, шляхом обману, під приводом 
обміну грошових коштів старого зраз-
ка на нові, скориставшись похилим ві-
ком потерпілої, отримав від неї грошо-
ві кошти в сумі 12 500 грн, взамін яких 
передав їй предмети, зовні схожі на гро-
шові знаки Національного банку Укра-

їни номіналом 500 гривень з написом 
«сувенір» та відразу поїхав з місця по-
дії, заволодівши вищевказаними гро-
шовими коштами та спричинивши по-
терпілій матеріальну шкоду на суму 12 
500 грн.

3 епізод: 18 вересня 2019 року, близь-
ко 12 год., обвинувачений, перебуваючи 
в с. Соснівка, куди прибув на автомо-
білі ВАЗ 2106, зайшов до домогоспо-
дарства ще однієї потерпілої, та під час 
спілкування з останньою, діючи пов-
торно, шляхом обману, під приводом 
обміну грошових коштів старого зраз-
ка на нові, скориставшись похилим ві-
ком потерпілої особи, отримав від неї 
грошові кошти в сумі 7800 грн, повідо-
мивши останній неправдиві відомості, 
що місцевий поштар невдовзі прине-
се їй грошові кошти нового зразка та 
відразу поїхав з місця події.

Суд визнає винним обвинувачено-
го у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК 
України і кваліфікує його дії, як за-
володіння чужим майном шля-
хом обману (шахрай-
ство), вчиненому 
повторно.

Потерпі-
лі особи 
зверну-
лися до 
суду з за-
явами про 
розгляд спра-
ви без їх участі, 
претензій до об-
винуваченого не 
мають.

Ухвалою Гадяцько-

го районного суду від 26.12.2019 слід-
чою суддею допитано першу потерпілу 
по даному кримінальному проваджен-
ню. З переглянутого в судовому засі-
данні відеозапису вбачається, і потер-
піла це підтверджує, що обвинувачений 
представився працівником соцзахисту і 
повідомив про необхідність обміну ко-
штів, після чого вона передала йому на 
обмін 28500 грн. Коли стала перерахо-
вувати кошти, помітила, що то сувені-
ри, але в той час обвинувачений вий-
шов з хати по телефон і зник.

Докази по епізодах 2-3 відповідно до 
ч.3 ст. 349 КПК України не досліджу-

вались, так як фак-
тичні обстави-
ни справи не 
оспорюються.

Вирішуючи пи-
тання про вид і 
міру покаран-
ня обвинува-
ченого  суд 
враховує, що 
вчинені ним 
криміналь-

ні правопо-
рушення 
відповідно 

до ст. 12 КК України є нетяжкими зло-
чинами та особа обвинуваченого, який 
щиро розкаявся, має на утриманні не-
повнолітню дитину, позитивно харак-
теризується за місцем проживання, на 
обліку у лікаря - психіатра та нарколо-
га не перебуває, має хронічні захворю-
вання. Враховуючи, що обвинувачений 
неодноразово притягувався до кримі-
нальної відповідальності за корисливі 
злочини, що свідчить про відсутність 
наміру ставати на шлях виправлення, 
суд вважає, що йому слід призначити 
покарання у вигляді позбавлення волі 
за сукупністю злочинів.

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

Керуючись ст. ст. 368, 370, 374 КПК 
України, суд засудив обвинуваченого 
визнати винним у вчиненні злочинів, 
передбачених ч.2 ст.190 КК України та 
призначити покарання у вигляді 2 ро-
ків позбавлення волі.

На підставі ч.4 ст. 70 КК України до 
покарання, призначеного за цим виро-
ком частково приєднати невідбуту ча-
стину покарання за вироком Короп-
ського районного суду, Чернігівської 
області, від 12 листопада 2020 року, 
яким обвинувачений засуджений до 
покарання у вигляді 2 років 11 місяців 
27 днів позбавлення волі і вважати об-
винуваченого остаточно засудженим за 
сукупністю злочинів до 3 років позбав-

лення волі.
Строк відбування покарання від-

раховувати з 3 жовтня 2019 року, за-
рахувавши в строк відбування по-
карання весь термін попереднього 

ув`язнення.

ВИКРАДАВ МАШИНИ ТА МАЙНО

ПЕНСІОНЕРКИ ВТРАТИЛИ МАЙЖЕ 50 000 ГРН

ка на нові, скориставшись похилим ві-
ком потерпілої особи, отримав від неї 
грошові кошти в сумі 7800 грн, повідо-
мивши останній неправдиві відомості, 
що місцевий поштар невдовзі прине-
се їй грошові кошти нового зразка та 
відразу поїхав з місця події.

Суд визнає винним обвинувачено-
го у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК 
України і кваліфікує його дії, як за-
володіння чужим майном шля-
хом обману (шахрай-
ство), вчиненому 
повторно.

Потерпі-
лі особи 

суду з за-
явами про 
розгляд спра-
ви без їх участі, 
претензій до об-
винуваченого не 

Ухвалою Гадяцько-

ч.3 ст. 349 КПК України не досліджу-
вались, так як фак-

тичні обстави-
ни справи не 
оспорюються.

Вирішуючи пи-
тання про вид і 
міру покаран-
ня обвинува-
ченого  суд 
враховує, що 
вчинені ним 
криміналь-

ні правопо-
рушення 
відповідно 

за сукупністю злочинів.
Питання речових доказів суд вирішує 

у відповідності до ст. 100 КПК України.
Керуючись ст. ст. 368, 370, 374 КПК 

України, суд засудив обвинуваченого 
визнати винним у вчиненні злочинів, 
передбачених ч.2 ст.190 КК України та 
призначити покарання у вигляді 2 ро-
ків позбавлення волі.

На підставі ч.4 ст. 70 КК України до 
покарання, призначеного за цим виро-
ком частково приєднати невідбуту ча-
стину покарання за вироком Короп-
ського районного суду, Чернігівської 
області, від 12 листопада 2020 року, 
яким обвинувачений засуджений до 
покарання у вигляді 2 років 11 місяців 
27 днів позбавлення волі і вважати об-
винуваченого остаточно засудженим за 
сукупністю злочинів до 3 років позбав-

лення волі.

раховувати з 3 жовтня 2019 року, за-
рахувавши в строк відбування по-
карання весь термін попереднього 

ув`язнення.
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Візити контролерів під час 
посилення карантинних 
заходів викликають все 
більше скарг гадячан: 

«Я не відкрила двері контролеру з 
обленерго. Відмовила, пославшись на 
карантин. У відповідь почула про мож-
ливі заходи за відмову в допуску до 
лічильника – лякали відключенням 
електроенергії. 

Моєму обуренню немає меж! Мені 64 
роки, хворію на цукровий діабет, є гру-
па інвалідності, природно, перебуваю 
в групі ризику. Нещодавно тяжко пе-
рехворіла грипом, тому тепер макси-
мально обмежила спілкування, усі кон-
такти – тільки по телефону і через комп 
'ютер, спасибі синові - навчив користу-
ватися соціальними мережами. 

І ось на порозі мого будинку з 'явля-
ється невідомий мені чоловік, із зсуну-
тою на підборіддя тканинною маскою 
в квіточку, без рукавичок, з паперови-
ми роздруківками і ручкою, яка побува-
ла в руках у багатьох людей, і просить 
пустити в будинок, щоб зняти покази 
лічильника. 

До речі, нещодавно у нас уже роби-
ли огляд лічильника, до того ж я завж-
ди вчасно передаю всі показники (регу-
лярно вношу дані в особистий кабінет 
на сайті і по телефону). Я розумію, що 
повинна допускати контролера і роби-
ла це завжди. Але вважаю, що тепер, під 
час посилення карантину, достатньо пе-
редачі показників і по телефону. Адже 
контролери можуть і розносити інфек-
цію, і заразитися самі…» - розповідає Га-
лина Миколаївна.

Сьогодні це питання досить актуаль-
не та турбує багатьох гадячан, оскільки 
Полтавщина і Гадяцька міська терито-
ріальна громада кілька тижнів перебу-
ває у «червоній» зоні і займає одну із 
лідируючих позицій в області із захво-
рюваності на коронавірусну інфекцію. 
Тому ми вирішили детальніше розібра-
тись чи мають право контролери роби-
ти огляд лічильника під час каранти-
ну та чи можуть мешканці відмовити 
їм у цьому?

Виявляється, що «червона» зона та 
суворий карантин для перевірок не пе-

решкода, а громадяни повинні безпе-
решкодно надавати перевіряючому до-
ступ до лічильників. 

Як пояснюють юристи, під час каран-
тину контролери можуть здійснювати 
свою діяльність, однак із дотриманням 
всіх карантинних вимог - повинні бути 
в масці, рукавичках і мати дезінфікую-
чий засіб. Окрім цього, досі діє одна із 
карантинних вимог - у одному примі-
щенні на 10 кв. м не повинно знаходи-
тись більше ніж двоє людей.

Відповідно, дотримуючись усіх ка-
рантинних вимог, споживач зобов’яза-
ний допустити контролера для перевір-
ки лічильника. 

У той же час, якщо споживач все ж 
вирішив, що візит контролера може 
нашкодити його здоров 'ю і не надав 
доступ до лічильника, контролери по-
винні діяти у межах законних повно-
важень, тобто силоміць зайти вони не 
можуть. 

Але, якщо їх не впустять, то вони 
все одно будуть приходити повторно. 
І якщо, протягом двох розрахункових 
періодів, контролер не мав доступу до 
вузла обліку споживача, організація по-

винна направити споживачу поштою 
повідомлення про дату наступного від-
відування. Якщо і після цього спожи-
вач не надав доступу до вузла обліку, 
цей факт фіксується актом про недо-
пуск. Після цього абоненту можуть на-
рахувати суму до оплати за нормами 
споживання, залежно від площі помеш-
кання і кількості зареєстрованих осіб. І 
показники лічильника не враховувати-
муть доти, доки споживач не допустить 
контролера до приладу обліку.

До речі, під час кожної перевірки 
вузлів обліку, контролер зобов’язаний 
пред’явити посвідчення - документ 
встановленого зразка, з якого можна 
дізнатися прізвище, ім’я, по батькові, 
фото працівника та його посаду. По-
свідчення обов’язково повинно мати 
номер, термін дії, назву структурного 
підрозділу, печатку та логотип підпри-
ємства. До того ж, пам’ятайте, що до по-
чатку огляду лічильника контролер має 
відрекомендуватися та пояснити мету 
свого приходу.

Сторінку Підготувала Оксана Кириченко

Так прокоментували користувачі 
соціальних мереж відео, 
оприлюднене на сторінці 
ініціативної групи Вельбівського 
старостинського округу. На 
відео зафіксували, як особи, які 
представилися працівниками 
ДП «Гадяцький лісгосп», 
прямо посеред вельбівського 
лісу (поблизу 16-квартирного 
будинку), спалювали рештки 
дерев, що залишилися після 
випилювання лісу. До того ж, не 
просто спалювали, а підкладали у 
вогнище старі автомобільні шини 
(мабуть, щоб краще горіло). 
«Я чогось не розумію: простих людей 

величезними штрафами лякають за спа-
лювання листя і гілля, а тут комуналь-
не підприємство чи то лісгосп палить… 
На яке покарання вони заслуговують?» 
- писали під відео у соцмережах. 

І справді, лише нещодавно підвищи-
ли штрафи за спалювання рослиннос-
ті. Мотивували тим, що випалювання 
сухої рослинності, її залишків та гілок 
має дуже багато негативних наслідків, 
серед яких погіршення стану довкілля, 
забруднення атмосферного повітря, по-
гіршення родючості ґрунтів, а ще є при-
чиною пожеж, внаслідок чого можуть 
бути пошкоджені лінії електропередач 
та інфраструктурні об 'єкти. Мовляв, 
відповідальність за порушення пра-
вил посилили для того, щоб зменши-
ти руйнівні наслідки та захистити пра-
во громадян на безпечне навколишнє 
середовище.

Наприклад, за порушення вимог по-
жежної безпеки в лісах, згідно ст. 77 
КУпАП звичайні громадяни можуть 
отримати 1530-4590 грн штрафу, а по-
садові особи — 4590-15300 грн штрафу. 
Якщо порушення вимог пожежної без-
пеки призвело до лісової пожежі, поши-
рення її на значну територію, знищення 

або пошкодження лісу, то тут вже загро-
жує 4590-15300 грн штрафу для грома-
дян та 10710-30600 грн штрафу для по-
садових осіб.

За випалювання на сільгосп землях, 
у смугах відводу автомобільних доріг і 
залізниць, у парках, інших зелених на-
садженнях та газонів у населених пунк-
тах тепер загрожує штраф від 3060 гри-
вень до 6120 гривень.

Свідома громадськість зваживши усі 
за та проти, перестала спалювати рос-
линність та залишки. Тепер же, поба-
чивши, що працівники лісгоспу палять 
рештки, люди, які вже встигли сплати-
ти «штрафи за спалювання», не можуть 
зрозуміти, хто ж наносить більшу шко-
ду природі – бабуся, яка не має зайвих 
600 гривень, щоб замовити вантажівку 
і вивезти старе листя, гілки та залишки 
з городу, чи працівники лісгоспу, які до 
вогнища із порубкових решток підкида-
ють гумову шину?   

ДП «Гадяцький лісгосп» 
прокоментував ситуацію 
у соцмережах 
Пресслужба стверджує, що відповід-

но до Правил рубок головного корис-
тування, затверджених Наказом Дер-
жавного комітету лісового господарства 
України ще у 2009 р. і зареєстрованих 
в Міністерстві юстиції України 26 січ-
ня 2010 р. пункту VI Очищення місць 
рубок для відновлення лісу підпунк-
ту 6.4.5 проводиться збирання поруб-
кових решток у купи з подальшим їх 
спалюванням.»

Ми ознайомились із цими Правила-
ми. Справді, у процесі рубок лісу на лі-
сосіках з 'являються так звані поруб-
кові залишки: гілля, вершинки, кора, 
листя, хвоя, а в деяких випадках і тон-
комірні дерева. Раніше (до 70-х pоків) 
значна частина порубкових залишків 
використовувались населенням, як па-
ливо. Згідно правил, очистка може про-
водитись різними способами - не лише 
спалюванням, а й безвогневими мето-
дами. Проте, нажаль, у наш час їх вико-
ристовують рідко. Тепер залишки най-
частіше спалюють. Кажуть, що у гіллі, 
вершинках дерев та хвої міститься ба-
гато поживних речовин - під час спа-
лювання лісосічних відходів хвойних 
порід утворюється у середньому 1 т по-
пелу на кожному гектарі лісосіки (по-
піл ж містить до 6% сполук калію, 2,5% 
фосфору і до 35% вапна). Спалюван-
ня порубкових залишків призводить до 
швидкого звільнення великої кількості 
поживних речовин, які будуть діяти як 
внесені добрива. 

Тобто, спалюючи рештки, працівни-
ки лісгоспу, мають за мету покращити 
процес поновлення лісу. Але сумніває-
мось, що їм вдасться досягти цього, од-
ночасно спалюючи й гуму. Адже під час 
спалювання автомобільної гуми виді-

ляється близько 20 різноманітних груп 
токсичних речовин, і, на жаль, переваж-
на більшість з них належить до першо-
го-третього класу токсичності. Відомо, 
що продукти спалювання гуми містять 
високу кількість канцерогенів – бен-
зопіренів та нітрозамінів. Навряд чи їх 
використовують як добриво… 

Після оприлюднення проблеми, ініці-
ативна група Вельбівського старостин-
ського округу, організувала термінове 
зібрання, на яке запросили дільничного 
Сергія Кайолу, та представника ДП «Га-
дяцький лісгосп», лісничого Вельбів-
ського лісництва Олексія Ющенка. У 
ході обговорень (результати оприлюд-
нили у сомережі), лісничий суперечив 
сам собі - погодився, що використання 
автомобільних шин неприпустиме під 
час спалювання рослинності, але, у той 
же час, стверджував, що лісгосп діє в 
межах чинного законодавства. 

У ході зібрання працівникам лісгос-
пу запропонували замість спалювання 
проводити заготівлю дров із залучен-
ням безробітних, а дрова за мінімаль-
ну плату роздадуть жителям громади. 
Також ініціативна група підготува-
ла електронну петицію до Президен-
та України, Верховної Ради України 
із проханням ініціювати зміни до за-
конодавчих актів і заборонити лісгос-
пам спалювати порубкові рештки. Ве-
ликобудищанська сільська рада також 
долучиться до вирішення проблеми – 
також ініціює звернення до Президен-
та України, Верховної Ради України із 
проханням заборонити лісгоспам спа-
лювати порубкові рештки. Адже зако-
нодавство повинне бути однаковим для 
всіх – якщо спалювати шкідливо та за-
боронено, то для всіх . 

Фото із сторінки ініціативної групи 
Вельбівського старостинського округу

ЛІСГОСПУ ПАЛИТИ МОЖНА, 
А ПРОСТИМ ЛЮДЯМ – НІ

ЧИ МОЖЕ КОНТРОЛЕР ОГЛЯДАТИ 
ЛІЧИЛЬНИК ПІД ЧАС КАРАНТИНУ? 
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Без мобільного телефону 
важко уявити сучасну людину. 
Він дозволяє, не виходячи з 
дому, зробити замовлення в 
онлайн-магазині, кафе, оплатити 
комунальні платежі, оформити 
соціальну допомогу, або замовити 
довідку. Але, крім цього, телефон 
дає можливість шахраям ошукати 
громадян.

На що тільки не підуть зловмисни-
ки, аби заволодіти чужими грошима. 
Цих схем не злічити. Щороку, любите-
лі «легкої здобичі» розробляють нові 
способи, як викрасти кошти з банків-
ських рахунків чи кредитних карт сво-
їх жертв. 

Практично повна безкарність, ано-
німність шахраїв, та велика кількість 
довірливих людей – все це й підживлює 
такий своєрідний «бізнес».

За даними Асоціації членів платіж-
них систем, щодня 1-2% українців 
стикаються з кіберзлочинцями через 
телефон, електронну пошту, в інтер-
нет-крамницях, онлайн-сервісах із пу-
блікації оголошень, працевлаштуван-
ня та кредитування. Лише у 2020 році 
в Україні щодня у середньому здійсню-
валось 280 успішних для шахраїв не-
законних операцій, тобто 12 на годину.

За статистикою, від початку 2021 
року до Департаменту кіберполіції на-
дійшло понад 7300 звернень громадян 
щодо онлайн-шахрайства. А за мину-
лий рік, таких звернень надійшло біль-
ше 41 тисячі. 

І одна схема наразі набирає обертів 
і в нашій територіальній громаді. 
Виготовлення дублікату СІМ-карти з 

метою заволодіння коштами 
Це не новий вид шахрайства, у Га-

дячі й раніше були зафіксовані випад-
ки зняття коштів за допомогою заміни 
сім-карти. 

Суть полягає в тому, що на ваш мо-
більний номер телефонують з невідо-
мих номерів та не дочекавшись відпові-
ді переривають дзвінок, або ж просять 
перетелефонувати. Таким чином зло-
вмисники отримують інформацію щодо 
кількох останніх мобільних номерів, з 
якими ви (нібито) спілкувалися. Піс-
ля цього шахрай телефонує мобіль-
ному оператору, повідомляє про втра-
ту СІМ-карти та бажання відновити 
її. Для цього потрібно відповісти на 
питання оператора для підтверджен-
ня, що саме він є власником картки. У 
більшості випадків питання стосують-
ся останніх номерів абонентів, з якими 
спілкувався клієнт, та коли в останнє 
поповнювався рахунок тощо. До слова, 
інколи зловмисники навіть перерахо-
вують незначні суми коштів на мобіль-
ний рахунок жертви (від декількох гри-
вень), аби точно знати дату останнього 
поповнення рахунку.

Далі, у магазині мобільного опера-
тора, шахрай отримує дублікат вашої 
СІМ-карти і має змогу поновити доступ 
до мобільних додатків, у тому числі це 
стосується й контролю над фінансови-
ми операціями. Після цього зловмис-
ник відразу переказує гроші на свої ра-
хунки. Банк надсилає одноразові паролі 
та СМС-повідомлення про операції вже 
на «новий фінансовий номер», який за-
реєстрував шахрай. Ваша ж СІМ-карта 
в цей час вже заблокована, але ви може-
те про це навіть не здогадатись, оскіль-

ки ця схема зазвичай виконується до-
сить оперативно.

 
Як зловмисники взагалі отримують 
ваш номер та будь які персональні дані

Наприклад, доволі часто різні торгі-
вельні мережі, заправки та інші заклади 
сервісу пропонують картки на знижку 
чи бонусні системи. Для цього клієнт 
має залишити свої персональні дані 
– прізвище, ім’я, по батькові, дату на-
родження, номер телефону. Ці дані по-
трапляють до адміністратора магази-
ну, який несе за них відповідальність. 
Але завжди є людський фактор. Напри-
клад, людина може змінити місце робо-
ти, при цьому взяти базу даних і про-
дати за певну суму стороннім особам. 
Так ваш номер та персональні дані мо-
жуть потрапляти і до рук недобросовіс-
них громадян.

Ще один з варіантів - кіберзлочинці 
збирають інформацію про користува-
ча шляхом пошуку в мережі усіх мож-
ливих даних, якими потенційна жертва 
може поділитися. Крім цього, особи-
ста інформація також може бути отри-
мана у результаті витоку даних за до-
помогою методів соціальної інженерії, 
таких як фішинг (виманювання у до-
вірливих або неуважних користувачів 
мережі персональних даних). 

Яка ситуація у Гадяцькій ТГ
Начальник відділення поліції № 1 

Миргородського РВП Петро Токар: 
«Так, дійсно, з нового року подібних 

випадків стало більше. На сьогодніш-
ній день у нас є 15 відкритих справ по 
шахрайствам, з них саме через заміну 
сім-карт, якщо не помиляюсь, десь 5 або 
6. Найбільша сума, що була викраде-
на за допомогою цієї схеми – 9000 грн. 
Зазвичай зняття коштів відбувається в 
іншому місті, за межами Полтавської 
області і всі провадження, встановив-
ши місце зняття коштів, ми направляє-
мо за місцем їх зняття. Подальша доля 
цих справ нам не відома, адже справою 
продовжує займатись той орган, що 
знаходиться за місцем, де шахраї зня-
ли кошти. В подальшому, всі деталі по 
справі повідомляють вже потерпілим, 
а ми не маємо доступу до цієї інформа-
ції. З початку року ми передали 4 таких 
провадження».

Тож як діяти, щоб не 
потрапити в «капкан» 
Для початку, обмежуйте поширення 

особистої інформації в мережі, зокре-
ма уникайте публікації свого повного 
імені, адреси та номера телефону. Також 
намагайтесь не розкривати деталі вашо-
го особистого життя, оскільки саме ця 
інформація також може використовува-

тися в контрольних питаннях для пере-
вірки особистості.

Дізнайтеся у свого мобільного опера-
тора про наявність додаткових функцій 
для захисту від шахрайства з СІМ-карт-
ками. Адже більшість телекомунікацій-
них компаній прагнуть захистити своїх 
користувачів, пропонуючи функцію для 
захисту від атак із заміною СІМ-картки 
або додаткову аутентифікацію у вигля-
ді ПІН-кодів, кодів доступу та додатко-
вих питань безпеки.

Також пам’ятайте – не потрібно те-
лефонувати та відповідати на дзвінки з 
невідомих номерів;

не зазначайте номер мобільного теле-
фону, закріплений за платіжною карт-
кою в оголошеннях; не розголошуйте 
номери мобільних телефонів близьких 
стороннім особам;

та не передавайте стороннім особам 
СМС-коди, які вам надходять на номер;

І головне, щойно ви зрозуміли, що 
втратили телефон, або ваш номер за-
блоковано - знайдіть спосіб подзвони-
ти до сервісної служби оператора та за-
блокуйте СІМ-карту.

Задля убезпечення ваших фінан-
сів, є сенс «прив’язати» свій телефон-
ний номер до паспорту або перейти на 
контракт.

Більшість мобільних операторів нада-
ють послугу персоніфікації абонента. В 
цьому разі, як і при переході на контр-
акт, усі дії, зокрема отримання дублі-
кату сім-карти, здійснюватимуться ви-
ключно за умови особистого звернення 
абонента та наявності паспорту. Це не 
дуже зручно, але перекриє шахраям до-
ступ до ваших рахунків. Деякі операто-
ри надають можливість встановити за-
борону на перевипуск СІМ-картки, а 
також можна встановити «секретне сло-
во», без якого будь-які дії з СІМ-карт-
кою будуть заборонені.

Анжела Замотаєва

БЛОКУЮТЬ СІМ-КАРТИ – 
ЗНІМАЮТЬ ГРОШІ
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Чи не щодня, у різних куточках 
України, стає відомо про випадки 
незаконного землекористування. 
Самовільно або на підставі сумнівних 
документів, сільськогосподарські 
підприємства та фермери 
розорюють луки, пасовища, сіножаті 
та навіть заповідні території, хоча 
чинне законодавство не дозволяє 
цього робити. Утім, протиправна 
діяльність триває.

Про подібний випадок днями стало 
відомо й на Гадяччині 

До редакції зателефонувала Юлія На-
горна і повідомила, що згідно непере-
віреної інформації, на території Плі-
шивецької сільської ради, селянське 
фермерське господарство, яке орендує 
землю, збирається розорювати і засі-
вати луки. Із її слів, територію, яку за-
планували під оранку, вже позначили 
борозною (кадастрові номери земель-
них ділянок 

№5320485300:00:005:0002, 
площа 88.1726 га,
№ 5320485300:00:006:0003, 
площа 80.5079 га та 
№5320485300:00:007:0005,
площа 111.9639 га, 
цільове призначення на публічній ка-

дастровій карті «для ведення товарно-
го с/г виробництва»). Усе це відбува-
ється на території РЛП «Гадяцький», у 
деяких місцях, проорана борозна зна-
ходиться на відстані усього кілька ме-
трів від річки Псьол. У підтвердження 
своїх слів, вона надіслала фото та відео.   

Голова Великобудищанської ТГ Ми-
кола Шаблій в курсі того, що відбува-
ється на межі сіл Плішивець і Бобрик - 
господарство, яке орендувало сінокоси, 
проорало широку борозну. Чи будуть 
розорювати далі – поки не відомо. Але 
громада впевнена, що будуть. 

Детальніше ситуацію 
пояснила землевпорядник 
Великобудищанської сільської 
ради Людмила Кошман: 
«СФГ «Лідія» орендує сінокоси і па-

совища на території Великобудищан-
ської громади. Загальна орендована 
площа близько 800 га. Це були землі 
запасу, які знаходилися за межами на-
селених пунктів. Сільську раду навіть 
не повідомили, а просто поставили пе-
ред фактом, що вони виготовили про-
екти на зміну цільового призначення 
цих угідь. Так стверджує представник 
СФГ, але документів нам на ознайом-
лення не надають. Кажуть, що вони є в 
наявності в офісі. 

Днями, на території Плішивця, по-
близу Бобрика, вони почали оборюва-
ти ці сіножаті і пасовища (там в оренді 
близько 280 га). Ми виїхали на місце, 
викликали представників РЛП «Га-
дяцький», бо це територія природно-за-
повідного фонду. 

Представник СФГ, який також при-
їхав, стверджував, що вони нічого про-
тизаконного вчиняти не планують, а 
просто оборюють свою територію – ка-
зав, що будуть викорчовувати яблунь-
ки і кущі, бо, нібито, збираються там 
косити траву і випасати худобу (якої в 
них немає).

Громадськість впевнена, що уся ця 
«позначена» територія, буде розорю-
ватись. Але ж це не припустимо – луки 
та сіножаті виходять прямо до річки 
Псьол. У різних місцях від розораної 
борозни до річки 20 метрів, місцями ро-
зорано практично понад річкою впри-

тул (є навіть 1 метр до річки). 
Вважаємо, що цільове призначення 

земельних ділянок, змінено не закон-
но. Тому від імені Великобудищанської 
громади ми вже звернулись до право-
охоронних органів, а також направи-
ли звернення до Департаменту еколо-
гії та природних ресурсів Полтавської 
ОДА, Полтавської обласної прокурату-
ри, Миргородської районної прокура-
тури, ГУНП в Полтавській області, Го-
ловного управління Держгеокадастру у 
Полтавській області із проханням вста-
новити законність дій СФГ. 

Договори оренди у СФГ «Лідія» за-
кінчуються у 2022 році. Нам хоч би цей 
рік чи півтора «відвоювати», поки мож-
на буде розірвати договори. Хоча, це 
звісно чутки, але кажуть, що їм вже й 
договори оренди продовжили… Гроші 
вирішують все…» 

До речі, громада впевнена, що неза-
конно змінити цільове призначення 
земельних угідь, «допомогли» саме в 
Департаменті екології та природних ре-
сурсів Полтавської ОДА. Нагадаємо, у 
січні цього року, Служба безпеки Украї-
ни затримала за підозрою у хабарництві 
екс-начальника відділу Департаменту 
екології Полтавської ОДА Миколу Гри-
гор’єва (також затримали його спіль-
ницю, діючу працівницю Департамен-
ту). На той час, він був уже звільнений 
із посади, але не припиняв свою проти-

правну діяльність. Напрямок, за який 
відповідав колишній керівник під час 
своєї роботи — земельні та біоресурси, 
природньо-заповідні фонди. Правоохо-
ронцями встановлено, що паралельно із 
офіційною діяльністю, посадовець ви-
давав фальшиві довідки у яких вказа-
но, що земельні ділянки не належать до 
природо-заповідного фонду... 

Нагадаємо, що СФГ «Лідія» не впер-
ше потрапляє у подібний скандал. У 
2019 році, СФГ «Лідія» передала за до-
говором земельного сервітуту з правом 
обмеженого платного користування 
частину земельної ділянки на терито-
рії Плішивецької сільської ради ТОВ 
«СЕНС-Д» до 31.12.2022 року. А ТОВ 
«СЕНС-Д», у свою чергу, на орендова-
ній ділянці, не дивлячись на те, що вона 
знаходиться на території Регіонально-
го ландшафтного парку «Гадяцький» 
(має особливий статус, а саме: входить 
до земель природно-заповідного фонду 
України, на якій такого роду діяльність 
заборонена), встановило розвідуваль-
ну свердловину і дослідно-промисло-
вої установки підготовки вуглеводнів 
Бобрицької площі в межах Плішивець-
кої сільської ради. 

Відповідно вищесказаного, знову ви-
никають сумніви у законності зміни 
цільового призначення земель селян-
ським фермерським господарством «Лі-

дія» на території Плішивець-
кої сільради, які є частиною 
регіонального ландшафтного 
парку «Гадяцький». Шкода, 
яка може бути заподіяна при-
роднім ресурсам розоренням 
і, як наслідок, внесенням гер-
біцидів та пестицидів, надзви-
чайно велика. Враховуючи, 
що дана територія знаходить-
ся в заплаві річки Псьол і при 
розливі заповнюється водою, 
можна говорити про можливу 
екологічну катастрофу.

Вкотре зауважимо, що від-
повідно до Положення про 
Регіональний ландшафтний 
парк «Гадяцький», затвер-
дженого наказом Державно-
го управління охорони на-
вколишнього природного 
середовища в Полтавській об-
ласті 01.02.2012 р., ландшаф-
тний парк входить до складу 
природно-заповідного фонду 
України, охороняється як на-
ціональне надбання щодо яко-
го встановлюється особливий 
режим охорони, відтворення 
використання та є складовою 
частиною світової системи 
природних територій та об’єк-
тів, що перебувають під осо-
бливою охороною. Парк ство-
рений з метою збереження 
найменш порушених і науко-
во цінних наземних і водних 
екосистем долин річок Псел 
та Грунь, де виявлена значна 
кількість регіонально рідкіс-
них видів рослин і тварин, за-
несених до Червоної книги 
України, Європейського Чер-
воного списку.

На території регіонально-
го ландшафтного парку «Га-
дяцький» заборонена будь 
- яка діяльність, яка супере-
чить меті і завданням пар-
ку, що встановлені Законом 
України «Про природно- за-

повідний фонд України», серед яких 
геологорозвідувальні роботи, розроб-
ка всіх видів корисних копалин, пору-
шення руйнування ґрунтового покриву 
та гідрологічного, гідрохімічного режи-
мів, будь-яке будівництво стаціонарних 
та тимчасових споруд, не пов’язаних з 
будівництвом. 

Редакція завжди відстоювала інте-
реси громади у рамках чинного зако-
нодавства. Тому і цього разу ми долу-
чаємось до захисту останніх куточків 
заповідної території від розорювання. 
Кажуть, що активність громади має 
значення. Ми просимо усіх: простих 
громадян, експертів, активістів, праців-
ників контролюючих органів не мовча-
ти, а розголошувати факти незаконного 
поводження із земельними ресурсами 
та природно-заповідним фондом. Адже 
не так давно (у травні минулого року), 
мешканці села Діброва, що на Пол-
тавщині, оголосили флешмоб «Наша 
земля» - вони вимагали повернути 18 
гектарів землі, які раніше були пасови-
щами і сінокосами, але фермери взяли-
ся їх розорювати. На підтримку їхнього 
флешмобу відгукнулися люди із інших 
областей країни. І тільки завдяки роз-
голосу, розорюванню вдалося запобіг-
ти. Можливо, і нам вдасться? 

«Базар Медіа в Україн і»

У ПЛІШИВЦІ РОЗОРЮЮТЬ ПАСТІВНИКИ І СІНОЖАТІ

ГРОМАДСЬКІСТЬ ОБУРЕНА

фото Великобудищанської ТГ
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Аналіз захворюваності з 29.03.2021 
року по 05.04.2021 року. 

У Полтавській області, за 13-й тиж-
день 2021 року стабілізувалась захво-
рюваність на гострі респіраторні ін-
фекції, продовжується епідемічний 
підйом захворюваності на коронаві-
русне захворювання COVID-19, по-
казник захворюваності на ГРІ пере-
вищує базовий рівень (епідемічний 
поріг), однак знаходиться на низько-
му рівні, базовий рівень перевищений 
в третині міст та районів. За тиждень 
в області на гострі респіраторні інфек-
ції захворіло 7514 осіб, на 3% менше 
попереднього тижня (на попередньо-
му тижні зниження на 9%), показник 
захворюваності – 544,8 на 100 тисяч 
населення, що вище базового рівня 
(епідемічного порогу) на 8%. Дітей 
захворіло 3392, що складає 38% від 
усіх захворілих.

Найвищі показники захворювано-
сті в Шишацькому районі (високий 

рівень), м. Лубни, Котелевському, Ди-
канському районах, м. Полтаві, м. Га-
дячі (середній рівень). Госпіталізова-
ний 101 хворий, що складає 1,3% від 
кількості захворілих. Щеплено проти 
грипу в області 7809 осіб, за тиждень 
щеплення не проводились.

У Гадяцькому районі за попередній 
тиждень на ГРІ захворіло 287осіб  з 
них дітей 92.

Випадків грипу не зареєстровано. 
Показник захворюваності на ГРІ се-
ред населення району цього тижня 
(на 100 тис. населення) по м. Гадяч 
784,5; по сільських населених пунк-
тах 387,5.

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

ОЛЦ МОЗ України »

Протягом березня в Україні 
зафіксували 10 спалахів інфекційний 
хвороб. Серед них 8 випадків 
гострих кишкових інфекцій, та 
по одному випадку спалахів 
сальмонельозу й ротавірусного 
ентериту.

 

Усього постраждало 86 дітей і троє 
дорослих.

Випадки спалахів відбувалися пере-
важно в закладах дошкільної й серед-
ньої освіти. Випадок сальмонельозу 
зафіксували в домашньому вогнищі, 
а ротавірусного ентериту — у будин-
ку дитини.

Центр громадського здоров’я

До тарифу Програми медичних 
гарантій-21 застосовуватимуться 
коефіцієнти, залежно від складності 
медичної допомоги.

Амбулаторну допомогу у Програмі 
медичних гарантій-2021 деталізували 
і розширили, враховуючи потреби па-
цієнтів і медичних працівників. З цьо-
го напряму виокремили 2 нові пакети 
- стоматологічну допомогу та веден-
ня вагітності в амбулаторних умовах. 
Амбулаторна допомога включає кон-
сультації лікарів-спеціалістів, лабора-
торні та інструментальні дослідження, 
лікувальні процедури, малі хірургічні 
втручання, лікування в умовах денно-
го стаціонару та реабілітацію, яка не пе-
редбачена іншими пакетами медичних 
послуг.

У цьому році збільшено тариф на ам-
булаторну допомогу в межах тих ко-
штів, які виділили на реалізацію Про-
грами медичних гарантій. Тариф 
становить 143 гривні за медичну послу-
гу. До нього також застосовують коефі-
цієнти, залежно від складності допомо-
ги. Прогнозуючи кількість послуг, які 
заклад зможе надати у наступному році, 
Національна служба здоров’я передба-
чила  коефіцієнт, який враховує каран-
тинні обмеження.

Амбулаторна допомога є безоплат-
ною для пацієнта, якщо він або вона має 
електронне направлення від сімейного 
або лікуючого лікаря. До деяких ліка-
рів-спеціалістів пацієнт може потрапи-
ти без направлення. Це педіатр, гінеко-
лог, психіатр, стоматолог, нарколог та 
фтизіатр. Також без направлення паці-
єнт може звернутись до лікаря, у якого 
він перебуває під медичним наглядом.

Порівняно з Програмою медичних га-
рантій-2020 у цьому році також про-
писаний чіткий перелік лабораторних 
та інструментальних досліджень, які 
може отримати пацієнт. Детально озна-
йомитися з ним можна на сайті НСЗУ у 
розділі «Вимоги ПМГ-2021». Вони за-

фіксовані у файлі «Специфікації» до 
пакету «Профілактика, діагностика, 
спостереження, лікування та реабіліта-
ція пацієнтів в амбулаторних умовах».

Основний пакет амбулаторної до-
помоги має назву «Медична допомо-
га дорослим та дітям в амбулаторних 
умовах (профілактика, спостережен-
ня, діагностика, лікування та медична 
реабілітація».

У межах цього пакету пацієнт може 
отримати безоплатно такі послуги:

консультацію, діагностику, лікуван-
ня та профілактику в амбулаторних 
умовах;

необхідні лабораторні дослідження 
відповідно до того медичного напряму, 
в якому працює заклад;

інструментальні дослідження, також 
за умови, що у закладі є необхідне об-
ладнання та фахівці;

встановлення або зняття діагнозу, ви-
значення способів і методів лікування;

призначення або корекція медика-
ментозного лікування.

Також в межах цього безоплатним є 
динамічне спостереження за пацієн-
тами із хронічними захворюваннями. 
І медична допомога в умовах денного 
стаціонару та при зверненні до травм-
пунктів. Крім того, цей пакет включає 
проведення хірургічних операцій в ам-
булаторних умовах. А також медико-ге-
нетичне консультування та лаборатор-
не генетичне обстеження пацієнтів з 
підозрою на спадкову або вроджену па-
тології (відповідно до напряму надання 
медичної допомоги закладом).

Амбулаторний пакет включає і про-
філактику захворювань та медичну ре-
абілітацію у підгострому і відновному 
періоді, надання невідкладної медич-
ної допомоги, виклик швидкої та на-
правлення пацієнта на надання спеці-
алізованої чи високоспеціалізованої 
допомоги.

НСЗУ

АМБУЛАТОРНА ДОПОМОГА ДЛЯ 
ПАЦІЄНТА Є БЕЗОПЛАТНОЮ 

ГОСТРІ КИШКОВІ ІНФЕКЦІЇ

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ 
НА ГРИП ТА ГРІ 

Продовжуємо вас інформувати про 
ситуацію із COVID-19.

На 6 квітня, у Полтавській області ла-
бораторно підтвердили 730 нових ви-
падків захворювання на коронавірус. У 
зв’язку з погіршенням епідеміологічної 
ситуації в Україні внаслідок COVID-19, 
на Полтавщині встановлений «пома-
ранчевий» рівень епідемічної небезпе-
ки, який «сигналізує про потенційну 
небезпеку» — наближення до «черво-
ного» рівня.

Згідно інформації директора КНП 
«Гадяцька МЦЛ» Олександра Шапо-
вала, у стаціонарі інфекційного госпі-
талю перебуває 88 пацієнтів (58 із під-
твердженим діагнозом і 30 із підозрою). 
У палаті інтенсивної терапії – 5 паці-
єнтів. Із них на апараті штучної венти-
ляції легень 5 пацієнтів. На підтримці 

дихання кисневими генераторами 33 
хворих. Підтримують дихання кисне-
вими балонами 7 пацієнтам. 

Кількість летальних випадків за весь 
період карантину – 46.

Нагадуємо, що з 3 по 17 квітня, на 
території Гадяцької міської територі-
альної громади діють посилені каран-
тинні обмеження. У зв’язку із цим, ад-
міністрація лікарні просить обмежити 
планові звернення в поліклінічне від-
ділення КНП «Гадяцька МЦЛ» (до ву-
зькопрофільних фахівців. Просимо із 
розумінням поставитись до протиепі-
демічних заходів - носіть маски, кори-
стуйтеся антисептиками і зберігайте со-
ціальну дистанцію!

Оксана Кириченко

На сторінці КНП «Гадяцька МЦЛ» 
у соцмережі оприлюднили цитати-
поради від лікаря-терапевта 
Анатолія Михайлова. Можливо, 
комусь вони стануть у нагоді. 

«Не тільки в лимонах багато віта-
міну С. От, на мою думку, найбіль-
ше його містить болгарський перець. 
У всіх продуктах, де є «кислинка», 
міститься вітамін С.»

«Я – за полівітамінні комплекси. І 
вважаю, що їх треба вживати від осе-
ні – до весни. Одного разу я провів 
такий собі експеримент. Під час епі-
демії грипу, працюючи у поліклініці, 
давав вітаміни пацієнтам. Із 20 людей 
– 2 захворіли грипом, але перенесли 
його в легкій формі, а 18 – не захво-
ріли взагалі.»

«Вітаміни можна приймати само-
стійно. Протипоказань до них майже 
немає. Лише індивідуальне несприй-

няття – алергії, тощо. Тоді треба кон-
сультуватися з лікарем».

«Для дітей беріть аскорбінки. Зви-
чайні «ревітки.»

«Чи дієві зараз народні методи ліку-
вання? Хіба що в комплексі. Ниніш-
ні вірусні захворювання дуже не пе-
редбачувані. Спочатку відбувається 
ураження судин, а тоді на фоні «трав-
мованих» тканин «чіпляються» бак-
терії, які ускладнюють захворювання. 
Тому однозначного лікування не мож-
на спрогнозувати».

«Ноги «парить» можна, якщо немає 
температури. Розтирання робить тіль-
ки на спині, на грудях – ні. Не робіть 
навантаження на серце».

«Нинішня пандемія… Скажу так – 
добряче хлопці «постаралися». І по-
гано те, що в нас немає імунітету на 
цю хворобу».

НОВИНИ КАРАНТИНУПОРАДИ 
ВІД 
ЛІКАРЯ 
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«Краєм лагідної краси» називала 
Гадяч Леся Українка. І це було дійсно 
так. Славився свого часу і гадяцький 
базар, куди приїжджали торгувати 
з різних куточків не тільки нашого 
району, а й із сусідніх областей. 
Сьогодні ж про наш центральний 
ринок цього сказати не можна.

Нещодавно, а саме 28 березня, я по-
бував на ньому. Що побачив – не по-
вірив своїм очам. Зайшовши на тери-
торію, біля туалету помітив смітник. 
Чого там тільки не було: усякий непо-
тріб, пір’я з курей і гусей, пластикові 
пляшки, поліетиленові пакети тощо. У 
туалеті -  купа різного мотлоху, баноч-
ки і пляшки з під пива. До того ж  ще бі-
гають й пацюки.

Другий смітник насипаний під залі-
зобетонними конструкціями, які пла-
нували використати для будівництва 
павільйону. Там, крім усього, валяють-
ся будівельні матеріали і старі меблі.

 І останній об’єкт безгосподарності – 
це місце згорілого старого магазину,  де 
накидано обрізані гілки дерев та сміття.

У жахливому стані і торгові ряди. 
Дах і металеві стовпи зникли вже дав-
но, цегляні прилавки та бетонні плити 
частково розікрали, решту – розбили. 

Подивився я на це все і подумав, 
що Леся Українка була б не в захва-
ті від такого безладу в місті обласно-
го значення. 

Наступного дня я все зафотографу-
вав, щоб показати це особам, до  функ-
ціональних обов’язків  яких входить  
відповідальність за роботу торгівлі. А 
також поспілкувався з ними.

Ось що вони розповіли: 
В. Г. СУХОРЕБРИК, директор рин-

ку: «Ринок є фінансово збитковим. 
Кількість торгових об’єктів зменшила-
ся. У нашому штаті 2 особи - я і праців-
ниця, яка бере плату за містове і при-
бирає територію. Ми отримуємо по пів 
ставки»,

М. І. СЕРГІЄВСЬКИЙ, інспектор 
із контролю за благоустроєм, екологіч-
ним та санітарним станом міста відді-
лу містобудування, архітектури, жит-
лово-комунального господарства та 
будівництва Гадяцької  міської ради: 
«Земельна ділянка території ринку пе-
редана для постійного користування 
Гадяцькій райспоживспілці, яка є його 
власником. І ми не маємо втручатися. 
Листи з проханням прибрати сміття ми 
їм направляли»,

А. В. ЖУЧЕНКО, начальник Гадяць-
кого управління Головного управлін-
ня Держпродспоживслужби в Полтав-
ській області:  «Я неодноразово говорив 
у міській раді, що на ринку необхідно 
навести порядок. Думаю, що найближ-
чим часом ми це зробимо»,

М. О. ВОЛИК, голова правління 
райспоживспілки: «Сьогодні централь-
ний ринок міста перебуває у складно-
му економічному становищі. Ми ви-
вчаємо і розглядаємо питання про його 
продаж».

Ось такими були відповіді. Я ду-
маю, що контролюючим органам та Га-
дяцькій райспоживспілці необхідно 
терміново вжити заходів з наведення 
порядку на території ринку, щоб він від-
повідав санітарним нормам.

А людей, які привозять, приносять і 
викидають сміття, прошу бути людь-
ми, а не… 

Бо який приклад ми показуємо дітям 
і що ми залишимо їм у спадок ?!

Олег Березенко

У ГАДЯЧІ НА 
ЦЕНТРАЛЬНОМУ РИНКУ 
– СМІТНИКИ ТА РУЇНИ

Людина живе доти, доки про неї 
пам’ятають. Традиція доглядати за 
могилами рідних і близьких - одна з 
найсакральніших, найлюдяніших та 
найзмістовніших з усіх існуючих.

Тому показником розвитку, гуман-
ності та зрілості суспільства, окрім 
ставлення до людей похилого віку та 
тварин, є й ставлення до пам’яті по-
мерлих. А про це красномовно гово-
рять наші цвинтарі - їхній вигляд, об-
лаштованість, те, як ведеться догляд за 
могилами.

На жаль, у більшості випадків вла-
да згадує про кладовища та виділяє на 
їхні потреби кошти перед Поминаль-
ним понеділком, та й то, часто цих ко-
штів вистачає лише на вивезення сміт-
тя, а натомість владою та комунальною 
службою мала б вестися постійна робо-
та по догляду за територіями впродовж 
всього року.

Проїжджаючи повз міста чи села на-
шої області, часто в очі й місцеві цвин-
тарі. Деякі з них дійсно доглянуті, при-
брані, упорядковані, а от на деякі, як то 
кажуть, без сліз не глянеш…

Гадяцькі цвинтарі можуть 
багато розповісти і про живих
Захаращене, занедбане кладовище – 

актуальна проблема багатьох населених 
пунктів нашої країни, але дуже шкода, 
що наше місто не є взірцевим «власни-
ком» поховальних місць. 

До речі, у Гадячі таких два – одне зна-
ходиться тепер у середмісті. Воно є до-
сить давнім, і як повідомили у кому-
нальній установі, роки його заснування 
не відомі, так само як і точна кількість 
похованих. На даний час захоронення 
там вже не відбуваються. 

А от другий цвинтар відносно новий, 
і розташований на околиці міста. Але 
про нього згодом.

Тож поговоримо для початку про 
«старе кладовище».

Насправді роки його заснування ві-

домі. Він був заснований як православ-
ний, у період між 1769 та 1774 рр. на 
південний захід від міста. На його тери-
торії розташований значний комплекс 
індивідуальних та групових поховань, 
які перебувають на обліку, як пам’ятки 
історії місцевого значення (переваж-
но це поховання військовослужбовців 
періоду громадянської та Другої світо-
вої війни тощо). На цвинтарі зберег-
лося чимало поховань та надгробків 
кінця ХІХ – початку ХХ ст., які лока-
лізовані переважно навколо Всіхсвят-
ської церкви.

Із першого погляду, проїжджаючи 
повз, може здатися, що все прибрано та 
чисто, однак це тільки з першого погля-
ду і лише у центральній частині та біля 
самої церкви. До віддалених могил ні 
проїхати, ні пройти, там часто утворю-
ються купи сміття та густі зарості. Упо-
рядкованих доріжок на цвинтарі майже 
не передбачено, а розташування могил 
у деяких секторах зовсім хаотичне. І це 
ще не все. 

Щороку, громадяни міста скаржать-
ся на сміття, яке збирається біля цвин-
таря, оскільки сміттєвих баків там теж 

немає і відверто кажучи, комунальні 
служби не поспішають прибирати ті 
купи. Минулого року, місцеві жителі 
ділилися фото в мережі, на якій була 
зображена величезна кучугура гілля, 
хмизу, старих вінків та іншого бру-
ду. І розміри цієї купи сміття просто 
вражали.

Аварійні дерева, які ніхто не бажає 
спилювати, теж викликають стурбова-
ність місцевих жителів. Адже є чимала 
загроза руйнування могил та пам’ят-
ників. Також, щовесни, центральні до-
роги на кладовищі розмиваються під 
час танення снігу і перетворюються на 
суцільне багно. І по цьому багну рідні 
проводжають покійних в останню путь. 

Ну і звісно не менш сумним є факт 
наявності занедбаних могил.

Також одним з неприємних питань є 
громадський туалет, розташований на 
території кладовища. Його стан, понад 
40 років намагаються покращити, лише 
шляхом біління вапном.

Ні для кого не секрет, що проблемних 
питань на цвинтарі чимало і звісно, ні-
хто не чекає, що все буде ідеально. Але 
все ж таки привести його до ладу, мож-

на як і  збудувати новий туалет, заси-
пати хоча б щебнем головні доріжки та 
встановити сміттєві баки.

Новий цвинтар ще має шанс 
Оскільки він з’явився відносно недав-

но - глобальних проблем там ще немає, 
хоча деякі все ж вже з’явились. 

За роки, нажаль, ні нормальної огоро-
жі по всьому периметру, ні відповідного 
паркувального майданчика, ні чіткого 
розмежування між могилами там не-
має. Якщо вам знадобиться вода – кра-
ще везіть з собою. Туалет передбачений, 
але біля нього лише один сміттєвий бак, 
куди всі відходи з кладовища просто не 
вміщуються і наразі там уже утворю-
ється сміттєзвалище. 

Директор КП «Комунсервіс» 
Микола Ємець: 
«Прибиранням цвинтаря ми займа-

ємося ближче до Великодня, а взага-
лі сміття вивозимо десь 4 рази на рік. 
Стосовно покинутих могил – ми їх не 
прибираємо. Основні дороги на старо-
му цвинтарі, які на весні розмиваються 
– наразі немає можливості підсипать 
щебнем чи ще чимось. Щодо аварійних 
дерев – над дорогою ми підчищаємо 
гілки, та спилюємо аварійні дерева, але 
на самому цвинтарі комунальна служба 
їх не спилює. Кому вони заважають, той 
нехай і займається цим. Між могилами 
я не маю змоги їх спилювати. Стосовно 
нового цвинтаря - його площа близько 
5 гектарів, на ньому вже ведеться облік 
похованих. Також там встановлені во-
рота, є бак для сміття. Перед воротами 
є невеликий майданчик, де можна при-
паркувати авто».

Тож залишається сподіватись, що 
міська влада та комунальна служба до-
кладуть більше зусиль та систематич-
но і якісно почнуть доглядати за цвин-
тарями, у Святому Писанні сказано: «і 
воздам кожному з вас по ділам його».  

Анжела Замотаєва

НЕПОВАГА ЯК ДО МЕРТВИХ, ТАК І ДО ЖИВИХ
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Відійшла у інші світи Віра Степанівна 
Мельник – людина світлої душі й 
добрих помислів. 

Впродовж багатьох років, вона була 
нам вірною подругою, доброю при-
ятелькою, прикладом душевної щи-
рості, безмірної турботи, внутрішньої 
культури і оптимізму.

Народилася Віра Степанівна у біло-
руському селі, на Гомельщині, освіту 
фельдшера – акушера отримала у ме-
дучилищі міста Архангельськ. Їй було 
23 роки, коли молодого спеціаліста 
призначили завідувачем фельшерсько 
– акушерським пунктом великого лі-
спромгоспу. Глибокі знання і бажання 
працювати допомагали впоратися з ве-
ликим обсягом роботи.

У 1963 році доля привела Віру Сте-
панівну в Україну, до нашого міста, яке 
стало для неї рідним. Як годиться, збу-
дували з чоловіком дім, посадили сад, 
виховали достойних дітей -сина і донь-
ку, раділи онукам і правнукам.

56 років свого життя Віра Степанів-
на пропрацювала акушеркою у жіночій 
консультації Гадяцької районної лікар-
ні. Не одне покоління майбутніх мам 
пам’ятає її привітною, уважною порад-
ницею, яка вміла залагодити будь – які 
напружені моменти вдома чи на роботі. 

Сумлінну, непоказну працю, активну 
громадську діяльність цінували люди, 
високо відзначила держава. У 1977 

році отримала Почесну відзнаку «Від-
мінник охорони здоров’я України», а у 
1989 Віра Степанівна була удостоєна 
Почесного звання «Заслужений праців-
ник охорони здоров’я України».

Коло інтересів цієї людини дале-
ко ширше медичних. Глибоко цікави-
лася літературою,  театром, особливо 
любила поезію, знала напам’ять бага-
то віршів і вміла проникливо їх декла-
мувати. А ще мала гарний голос, люби-
ла співати. 

Віра Степанівна цінувала й берег-
ла в собі традиції культури життя, 
спілкування старшого покоління. Це 
коли дружать по-справжньому, а не в 
смартфоні, коли не пропускають на-
годи особистих зустрічей, дружніх бе-
сід за спільним столом, веселих і до-
брих тостів із жартами й обов’язковими 
піснями.

Із появою інернету ця жінка легко 
опанувала премудрості комп’ютера, 
щоб бути в курсі змістовних подій, на-
укових і мистецьких новинок, щоб за-
лишатися цікавою, сучасною людиною.

Важко змиритися з думкою, що не 
буде з нами такої красивої жінки, гар-
ної людини, яскравої особистості. Хай 
зігріває її наша пам 'ять, побажання за-
служеного, вічного спокою.

З глибокою повагою друзі: Ольга Петренко, 
Ольга Храпач, Олена Зубко, Жанна 

Кочкіна, Віра Бондаренко та інші

МИ ПРИЙШЛИ ПРОЩАТИСЯ, 
ПОДРУГО, З ТОБОЮ…

… Зупинилося палке, любляче й щире 
серце великого педагога, щирої людини, 
Віктора Петровича Чепіги.

Із великим болем душі сприйняли 
трагічну звістку про його смерть ко-
лишні колеги і учні Гадяцької школи 
№ 2, якій він віддав своє життя.

Немає слів, щоб висловити співчут-
тя з приводу смерті людини, котра за-
слуговує на найкращі слова поваги та 
шани. Пішов із життя чоловік, який 
своїми діями, вчинками, любов’ю та 
турботою був опорою для сім’ї, своїм 
розумом виховав не одне покоління уч-
нів. Вміло вчив їх мудрості та відпові-
дальності, скеровував обирати майбут-
ню професію, сіяв мудре, добре, вічне…. 

Скільком із нас він подарував части-
ночку себе, щоденно поспішав до шко-
ли, ділився своєю майстерністю, умін-

нями й знаннями. Кожний куточок 
класних кімнат ще чує голос невтом-
ного вчителя, який віддавав серце ді-
тям і своїм вогником любові запалював 
їх душі, а колег знаннями, професіона-
лізмом. Запалив, а сам пішов у безкі-
нечну вічність.

Віддаючи себе сповна, він став 
учителем-легендою. 

Яким збереже Віктора Пертовича Че-
пігу наша Пам’ять?.. 

У кожного він свій. Серйозний і ви-
могливий, справедливий і чесний, му-
дрий і по – батьківськи добрий. 

Спіть спокійно, Дорогий Учителю. 
Ви вічні, у вдячній Пам’яті своїх учнів 
і колег.

Фото із музею Гадяцької спеціалізованої 
школи № 2 ім. Михайла Драгоманова. 

УЧИТЕЛЬСЬКА 
ПРАЦЯ 
ОЗНАЧАЄ 
БЕЗСМЕРТЯ

Є люди, як зірки —
Стосонячно палають.
Й по смерті не згасають:
Їх душі світять нам віки.
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6.00 Гiмн України.
6.05,2.40,3.15 Енеїда.
6.30 М/ф «Велика по-
дорож».
6.40 М/ф «Залiзний вовк».
6.50 М/ф «Iсторiя одного 
поросятка».
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 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
18.55 Д/с «Суперчуття. 
Особливий загiн».
19.55 Д/с «Дикi тварини».
21.55,0.20,5.55 Спорт. 
Аспект.
22.00 «Король-Слон».
23.00 Нашi грошi.
0.25,2.35,3.10,5.05 По-
года.
0.30 Д/с «Свiт дикої при-
роди».
4.10 Д/ф «Замiнованi вiр-
нiстю». (12+).

6.30,7.10,8.10,9.10 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.0
0,16.45,19.30 «ТСН».
9.25,10.20,5.35 «Життя 
вiдомих людей».
11.20,12.20,14.15 «Одру-
ження наослiп».
15.50,5.05 «Мисливцi за 
нерухомiстю».
17.10 Т/с «Навчи мене ко-
хати». (12+).
20.45,21.55 Т/с «Свати».
22.55,0.00 Т/с «Кухня».
1.00 Комедiя «Я, знову я та 
Iрен».
3.00 Комедiя «Вiйна по-
дружжя Роузiв». (16+).дружжя Роузiв». (16+).

5.25,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
0,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.25 Х/ф «Моє дiамантове 

розлучення». (16+).
14.10,15.05,15.50
«Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок».
18.00,19.00,3.40 «Стосу-
ється кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.50 Т/с «За справу бе-
реться Шекспiр 3». (12+).
1.30 Т/с «Гречанка».
4.55 «Телемагазин».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,16.00,17.00,18.00,
,0.00,1.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.25 Вечiр з Янiною Соко-
ловою.
7.10,20.55 Актуально: Еко-
номiка. Полiтика. Соцiум.
7.15,13.10 Д/с «Крила 
вiйни».
8.10 Д/с «Неймовiрнi вина-
ходи».
9.30 Машина часу.
10.10,11.10,22.00,23.00
Т/с «Епоха честi».
12.55 Вечiрнiй преЗЕдент.
14.10,5.10 Д/с «Масштабнi 
iнженернi помилки».
15.30 Час «Ч».
16.10 Д/с «Злочини в тилу 
вiйни».
17.10 Д/с «Друга свiтова 
вiйна: свiдчення вiйни».
18.10,0.10 Д/с «Найбiльшi 
танковi битви».
19.30,1.15 «Дiйовi особи».
21.00 Час новин. Пiдсумки 
дня.
21.40 Час-Time.
3.10 Культ Ура!
4.10 Обережно, дiти!

4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
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.
13.45,16.15,22.40 Т/с 
«Розтин покаже». (16+).
16.50 Х/ф «Репродукцiя». 
(16+).

18.45,21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Громадянська обо-
рона.
21.25 Т/с «Пес 6». (16+).
1.30 Х/ф «По слiду». (16+).
3.10 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
7.05 Т/с «Комiсар Рекс».
10.40 Слiдство ведуть екс-
трасенси. (16+).
13.25,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.45 Т/с «Слiд». (16+).
18.05 Супермама. (12+).
19.05 Таємницi ДНК. (16+).
20.15,22.45 Т/с «Па-
паньки».
23.00 Х/ф «Дiамантова 
рука».
0.55 Невiдома версiя. «Дiа-
мантова рука». (12+).

5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.30 Орел i решка.
8.30 Т/с «Надприродне». 
11.20 Х/ф «Нью-Йоркське 
таксi».
13.10 Любов на виживання. 
(16+).
15.10 Хто зверху? (12+).
19.00 Де логiка? (12+).
20.00 Improv Live Show. 
21.00 Х/ф «Тунель. Небез-
печно для життя». (12+).
23.00 Х/ф «2:22». (12+).
1.00 Х/ф «Абсолютна 
влада». (18+).
3.00 Зона ночi.
5.00 Абзац.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00,23.
00,3.25 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», 11 i 12 
с. (16+).
23.10 Т/с «Без тебе», 12 с. 
(16+).
23.20 Т/с «Наша лiкар», 1 i 2 
с. (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Наша лiкар». (12+).
4.15 Контролер.

7.00,8.00,9.00,10.00,11.0
0,12.00,13.00,14.00,
,17.00,18.00,19.45 «Ре-
портер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з Л. 
Вакулюк, М. 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. Кур-
бановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Лео-
нчук.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. 
Калнишем та О. Курба-
новою.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. 
Березовцем.
23.00 «Вiйна за незалеж-
нiсть».

6.00 Х/ф «Выше Радуги», 2 
с. (12+).
7.50 Х/ф «Доживем до поне-
дельника». (16+).
10.00 Х/ф «Тарас Бульба». 
(Россия - Украина - Польша). 
(16+).
12.25 Х/ф «Большой Стэн». 
(США). (16+).
14.25 Х/ф «Сладкий и 
гадкий». (США). (16+).
16.10 Х/ф «Бумер». (18+).
18.55 Х/ф «Бумер 2». (18+).
21.20 Х/ф «Игра смерти». 
(Гонконг - США). (16+).
23.20 Х/ф «Хамелеон». 
(Франция). (16+).
1.05 Х/ф «Победители и 
грешники». (Гонконг). (16+).
3.15 Х/ф «Схватка». (США). 

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.10 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.00 «Орел i решка. Шаленi 
вихiднi».
10.50,23.00 Т/с «Грань». 
(16+).
14.00 «Орел i решка. Мор-
ський сезон».

15.45 «Орел i решка. Незвi-
дана Європа».
19.10 «Орел i решка. Пере-
завантаження».
22.00 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
2.00 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 Смачнi страви.
10.20 Дiм на заздрiсть усiм.
11.20,18.10 Удачний 
проект.
12.10,19.00 Шiсть соток.
13.00,16.00,0.40 Кориснi 
поради.
14.00 Шеф-повар.
15.00 Спецiя.
16.10,21.10 Правила вижи-
вання.
17.10 Дачна вiдповiдь.
19.40 Майстри ремонту.
20.10 Квартирне питання.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Неймовiрнi iсторiї 
кохання.
3.20 Зiрковi долi.
3.50 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.00 «Top Shop».
6.00,10.45,19.30 Т/с «Ко-
ломбо». (16+).
7.50,16.50,2.35 «Випад-
ковий свiдок».
,12.30,16.30,19.00,2.05
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Мачуха».
12.50 «Свiдок. Агенти».
14.45 «Легенди карного 
розшуку».
17.50 «Будьте здоровi».
18.30 «Акцент».
23.00 Х/ф «Версiя полков-
ника Зорiна».
0.40 «Склад злочину».
3.05 «Речовий доказ».
4.05 «Правда життя».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
11.00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30,4.55 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 

Местное время.
14.55 Т/с «Жемчуга».
16.45,3.00 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Родительское 
право».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».
1.50 Вести - Санкт-Петер-
бург.
2.05 «Линия жизни». В. 
Качан.
3.20 Т/с «Тайны следствия».

6.00,5.40 Мiстична Україна.
7.00 Бандитський Київ.
9.20,2.35 Правда життя.
10.40,1.25 Речовий доказ.
11.50 Скептик.
12.50 Iлюзiї сучасностi.
13.50 Левиний рик.
14.20 Свiт дикої природи.
14.50,18.55 Ремесла за 
призначенням.
15.20,19.55 Фантастичнi 
iсторiї.
16.15,21.45 НАСА: нез`ясо-
ване.
17.05,20.50 Вiн i вона. Бiй 
за життя.
18.00 Дика природа Чилi.
22.35 Невiдома Африка.
23.30 Друга свiтова вiйна: 
свiдчення вiйни.
0.30 Апокалiпсис: Сталiн.
3.30 Україна: забута iсторiя.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,10.15,20.15 Одного 
разу пiд Полтавою.
8.45,0.25 Одного разу в 
Одесi.
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 «Змiнюючи ре-
альнiсть». (16+).
23.25 Країна У.
0.55 Казки У Кiно.
1.25 Рятiвники.
2.40 Т/с «Хамелеон». (16+).
4.10 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.30,13.30 Х/ф «Охотники 
за привидениями». (США). 
(12+).
8.15,15.15 Х/ф «Охотники 

за привидениями 2». 
(США). (12+).
10.00 Х/ф «Век Адалин». 
(США - Канада). (16+).
11.50 Х/ф «Управление 
гневом». (США). (12+).
17.00,4.30 Х/ф «Эмма». 
(Великобритания - США). 
(16+).
18.55 Х/ф «Чего хотят 
женщины». (США). (16+).
21.00 Х/ф «Пышка». 
(США). (16+).
22.45 Х/ф «Четыре 
свадьбы и одни похо-
роны». (Великобритания). 
0.40 Х/ф «Шутки в сторону 
2: Миссия в Майами». 
(Франция). (18+).
2.30 Х/ф «Игры разумов». 
(Ирландия). (16+).

6.00 Т/с «Рекс». (16+).
8.05 Х/ф «Макс Пейн». 
(16+).
10.00 Х/ф «Втеча». (16+).
12.15 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15,1.55 «Спецкор».
18.50,2.25,3.40 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Карпатський 
рейнджер». (16+).
20.20 Т/с «Опер за ви-
кликом 5». (16+).
22.20,0.05 Т/с «Кiстки 12». 
(16+).
2.55 Т/с «Ласко». (16+).
4.10 «Бандерлоги 2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00	Гімн України
06:00	«Піщана казка». Вип. 
1, 5
06:15	М/ф «Справа доруча-
ється детективу Тедді»»
06:25	«Українська абетка 
всесвіт першосвіт»
06:30	«Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
07:00	Національні новини 
UA: Перший(сурдопереклад)
07:05	«Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
08:00	Національні новини 
UA: Перший(сурдопереклад)
08:05	«Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
09:00	Національні новини 
UA: Перший(сурдопереклад)
09:15	 Сьогодні» (сурдопе-
реклад) ПОВТОР
09:45	Кулінарне шоу 

«Енеїда». 1 сезон
10:15	Телепродаж на ко-
мерційній основі
10:30	Т/с «Посольство», 9с. 
(16+)
11:45	«Культ. Особистості»
12:10	«Я вдома». Вип. 7
12:35	«Еко-люди»
12:40	Д/ц «Світ дикої при-
роди», 4с.
13:05	Д/п «Світ майбут-
нього. Планета Земля 2050», 
13:30	«Лайфхак україн-
ською»
13:40	«Ок, я тобі поясню». 
Вип. 8
13:45	«Уроки тітоньки Сови»
14:05	«Додолики». Вип. 6
14:20	М/ф «Івасик-Телесик»
14:30	М/ф «Горщик-смі-
хотун»
14:40	М/ф «Іванко і Воро-
нячий Цар»
14:50	М/ф «Справа доруча-
ється детективу Тедді»
15:00	ПТН
15:05	«Суспільна студія»
16:00	ПТН
16:05	«Суспільна студія»
17:00	ПТН 
17:10	«Суспільна студія»
18:10	«Країна пісень». Вип. 
12 
18:40	«Буковинські загадки»
18:45	«Край пригод». Вип. 6
19:00. Сьогодні» (сурдопе-
реклад)
19:55	«StopFakeNews». Вип. 
4
20:05	«#ВУкраїні». 7 сезон
20:40	ПТН
21:00	Д/ф «Хто створив 
Змієві Вали?»(12+)
22:05	«Сьогодні» (сурдопе-
реклад) ПОВТОР
23:00	Т/с «Любов під час 
війни», 7с. (16+)
00:15	«Буковинські загадки
00:25	Х/ф «Лісова пісня» 
(12+)
02:00	Національні новини 
UA: Перший 
02:40	«StopFakeNews». Вип. 
4
02:50	«Шерифи для нових 
громад»
03:05	«Населена земля». 
Вип. 12
03:30	«Артефакти». Вип. 6
04:00	«Бук: Маршрут». Вип. 
2
04:15	«Край пригод». Вип. 2
04:25	«Роздивись». Вип. 2
04:40	UA Музика
04:50	Кулінарне шоу 
«Енеїда». 2 сезон
05:45	«Лайфхак україн-
ською»

6.00 Гiмн України.
6.05,2.45 Енеїда.
6.30 М/ф «Дивне китеня».
6.40 М/ф «Дощику, дощику, 
припусти».
6.50 М/ф «Дiвчинка та зайцi».
7.00,8.00,9.00,13.00,8.00,2
1.00,0.05,5.25 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.
15.10,21.25,0.30,5.50
Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.30 Т/с «Гордiсть». (12+).
17.25,19.55 Д/с «Дикi тва-
рини».
18.55 Д/с «Суперчуття».
21.35 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
0.40 Д/с «Свiт дикої при-
роди».
4.10 Д/ф «З України до 
Голлiвуду».
5.20 Погода.

6.30,7.10,8.10,9.10 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.00,
16.45,19.30,4.30 «ТСН».
9.25,10.20,5.50 «Життя 
вiдомих людей».
11.20,12.20,14.15 «Одру-
ження наослiп».
15.50 «Мисливцi за неру-
хомiстю».
17.10 Т/с «Навчи мене ко-
хати». (12+).
20.45,21.55 Т/с «Свати».
23.05,0.10 Т/с «Кухня».
1.10 «Голос країни 11».

3.25 Х/ф «Дачна подорож 
сержанта Цибулi».
5.00,4.55 «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».
10.10,18.00,19.00,3.40
«Стосується кожного».
12.25 Х/ф «Ас з асiв».
14.30 Х/ф «Як вкрасти дiа-
мант». (16+).
16.10 «Чекай на мене. 
Україна».

20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.50 Т/с «За справу бе-
реться Шекспiр 2». (12+).
1.30 Т/с «Гречанка».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,14.00,15.
00,16.00,17.00,18.00,
0,0.00,1.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.25 Pro Вiйсько.
7.10,20.55 Актуально: Еко-
номiка. Полiтика. Соцiум.
7.15,13.10 Д/с «Крила 
вiйни».
8.10 Д/с «Неймовiрнi вина-
ходи».
9.30 Машина часу.
10.10,11.10,22.00,23.00
Т/с «Епоха честi».
12.55 Вечiрнiй преЗЕдент.
14.10,5.10 Д/с «Масштабнi 
iнженернi помилки».
15.30 Час «Ч».
16.10 Д/с «Злочини в тилу 
вiйни».
17.10 Д/с «Друга свiтова 
вiйна: свiдчення вiйни».
18.10,0.10 Д/с «Найбiльшi 
танковi битви».
19.30,1.15 «Кондратюк у 
понедiлок».
20.30 Вечiр з Янiною Соко-
ловою.
21.00 Час новин. Пiдсумки 
дня.
21.40 Час-Time.
3.10 Культ Ура!
4.10 Обережно, дiти!

4.55 Скарб нацiї.
5.05 Еврика!
5.10 Служба розшуку дiтей.
5.15,2.30 Громадянська 
оборона.
6.00 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.10,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.15,13.15 Т/с «Смертельна 
зброя». (16+).
12.45,15.45 Факти. День.
13.25,16.15 Х/ф «Логан: 
Росомаха». (16+).
16.45 Х/ф «Люди Iкс: Росо-
маха». (16+).
18.45,21.10 Факти. Вечiр.
20.05,21.35 Т/с «Пес 6». 
(16+).
22.50 Свобода слова.
0.00 Х/ф «Рейс». (16+).
3.15 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
7.10 Т/с «Комiсар Рекс».
10.50 Слiдство ведуть екс-
трасенси. (16+).
13.25,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiкна-Но-
вини.
15.45 Т/с «Слiд». (16+).
18.05 Супермама. (12+).
19.05 Детектор брехнi. (16+).
20.15,22.45 Т/с «Папаньки».
23.00 Х/ф «Iван Васильович 
змiнює професiю».
0.50 Невiдома версiя. «Iван 
Васильович змiнює про-
фесiю». (12+).

5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.30 Орел i решка.
8.30 Т/с «Надприродне». 
(16+).
11.20 Х/ф «Не гальмуй». 
(12+).
13.10 Х/ф «Обдурити всiх».
15.10 Х/ф «Таксi 5». (16+).
17.10 Х/ф «Таксi 4».
19.00 Вiд пацанки до па-
нянки. (16+).
21.20 Х/ф «Хвиля». (16+).
23.50 Х/ф «Землетрус». 
(16+).
1.50 Т/с «Хронiки Шаннари». 
(16+).
2.40 Служба розшуку дiтей.
2.45 Зона ночi.
5.00 Абзац.

6.30,7.10,8.15 Ранок з Укра-
їною.
7.00,8.00,15.00,19.00,23.0
0,3.25 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», 9 i 10 с. 
(16+).
23.10 Т/с «Без тебе», 10 с. 
(16+).
23.30 Т/с «Чужа», 1 i 2 с. 
(16+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Чужа». (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. Близнюком, Д. 
Щасливою, М. Стецюк та А. 
Мiщенко.
13.10,14.15 «Великий день» 
з А. Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i В. Попович.
15.10 «Дзвiнок» з В. Воло-
шиним.
16.10 «Година пiк» з О. Курба-
новою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Лео-
нчук.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. 
Калнишем та О. Курбановою.
22.00 «Прямий» контакт» з Т. 
Березовцем.
23.00 «Перша передача» з О. 
Федченко.

6.00 Х/ф «Выше Радуги», 1 с. 
(12+).
7.50 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли 2». (Китай). (16+).
10.00 Х/ф «Она». (США). 
12.25 Х/ф «Легенды о Круге». 
14.25 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли». (Китай). (16+).
16.10 Х/ф «Собор Парижской 
Богоматери». (Франция - 
Италия). (16+).
18.55 Х/ф «Тарас Бульба». 
(Россия - Украина - Польша). 
21.20 Х/ф «Большой Стэн». 
(США). (16+).
23.20 Х/ф «Сладкий и 
гадкий». (США). (16+).
1.05 Х/ф «Доживем до поне-
дельника». (16+).
3.15 Х/ф «Бумер». (18+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його друзi».
8.30 «Орел i решка. Шопiнг».
9.20 «Орел i решка. Шаленi 
вихiднi».
10.15 Х/ф «Кохання трапля-
ється». (16+).
12.10 Х/ф «Обережно! Дверi 
зачиняються». (16+).
14.00 «Орел i решка. Мор-
ський сезон».
15.50 «Орел i решка. Незвi-
дана Європа».

19.15 «Орел i решка. Переза-
вантаження».
22.00 «Орел i решка. Навколо 
свiту».
0.00 Х/ф «Голi перцi». (18+).
1.30 Х/ф «Крихiтка на мiльйон 
доларiв». (16+).
3.35 «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 Смачнi страви.
10.20 Дiм на заздрiсть усiм.
11.20,18.10 Удачний проект.
12.10,19.00 Шiсть соток.
13.00,16.00,0.40 Кориснi 
поради.
14.00 Шеф-повар.
15.00 Спецiя.
16.10,21.10 Правила вижи-
вання.
17.10 Дачна вiдповiдь.
19.40 Майстри ремонту.
20.10 Квартирне питання.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Неймовiрнi iсторiї ко-
хання.
3.20 Зiрковi долi.
3.50 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.00 «Top Shop».
6.00 Х/ф «Папуга, що гово-
рить на iдиш».
7.45,16.50,3.20 «Випад-
ковий свiдок».
8.40 Х/ф «Холодне лiто 53-
го».
10.35,19.30 Т/с «Коломбо». 
(16+).
12.30,16.30,19.00,2.50
«Свiдок».
12.50 «Таємницi свiту».
14.40 Х/ф «Проект А 2».
18.20 «Свiдок. Агенти».
22.55 Х/ф «Днiпровський 
рубiж».
1.30 «Втеча. Реальнi iсторiї».
3.30 «Речовий доказ».
4.00 «Правда життя».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
11.00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30,4.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,20.45 Вести. Местное 

время.
14.55 Т/с «Жемчуга».
16.45 Новости культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.00 Т/с «Родительское 
право».
22.55 «Юбилей полета чело-
века в космос». Торже-
ственный концерт. Прямая 
трансляция с Байконура.
0.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым».
2.45 Вести - Санкт-Петер-
бург.
3.05 Т/с «Тайны следствия».

6.00 Бандитська Одеса.
8.40,2.35 Правда життя.
10.00,1.25 Речовий доказ.
11.10 Скептик.
12.10 Iлюзiї сучасностi.
13.10,17.55 Дика природа 
Чилi.
14.05 Свiт дикої природи.
15.05,19.50 Фантастичнi 
iсторiї.
16.05,21.45 НАСА: нез`ясо-
ване.
17.00,20.50 Вiн i вона. Бiй за 
життя.
18.50 Ремесла за призна-
ченням.
22.35 Невiдома Африка.
23.30 Бойовi машини.
0.30 Апокалiпсис: Сталiн.
3.20 Брама часу.
5.30 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,10.15,20.15 Одного 
разу пiд Полтавою.
8.45,0.00 Одного разу в 
Одесi.
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 «Клони». (16+).
23.00 Країна У.
0.30 Казки У Кiно.
1.00 Рятiвники.
2.15 Т/с «Хамелеон». (16+).
3.45 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.15,13.35 Х/ф «Тристан и 
Изольда». (США - Великобри-
тания - Германия - Чехия). 

(12+).
8.15,15.40 Х/ф «Робин Гуд: 
Начало». (США). (16+).
10.10 Х/ф «Братья Гримм». 
(США - Чехия - Великобри-
тания). (12+).
12.05,4.55 Х/ф «Мост в 
Терабитию». (США). (6+).
17.30 Х/ф «Охотники за при-
видениями». (США). (12+).
19.15 Х/ф «Охотники за 
привидениями 2». (США). 
(12+).
21.00,3.30 Х/ф «Ультрафи-
олет». (США). (16+).
22.25 Х/ф «Тепло наших тел». 
(США - Канада). (12+).
0.00 Х/ф «Васаби». (Франция 
- Япония). (16+).
1.30 Х/ф «Гонка». (Велико-
британия - Германия - США). 

6.00 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Харкiв 3».
9.35 Х/ф «Команда А». (16+).
11.50 Х/ф «Спiвучасник». 
(16+).
14.15 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15,2.00 «Спецкор».
18.50,2.30,3.45 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Карпатський рей-
нджер». (16+).
20.20 Т/с «Опер за викликом 
5». (16+).
22.10 «Грошi».
23.25 «Дубинiзми».
0.05 Х/ф «Остаточний вирок». 
3.00 Т/с «Ласко». (16+).
4.10 «Бандерлоги 2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00	Гімн України
06:00	«Піщана казка». Вип. 
11, 9
06:15	М/ф «Повертайся, 
Капітошко»
06:25	«Українська абетка 
всесвіт першосвіт»
06:30	«Ранок на Суспільному» 
(сурдопереклад)
07:00	Національні новини UA: 
Перший(сурдопереклад)
07:05	«Ранок на Суспільному» 
(сурдопереклад)
08:00	Національні новини UA: 
Перший(сурдопереклад)
08:05	«Ранок на Суспільному» 
(сурдопереклад)
09:00	Національні новини UA: 
Перший(сурдопереклад)
09:15	«Крутий заміс». 1 сезон
09:45	«Країна пісень»

10:15	Телепродаж на комер-
ційній основі
10:30	Т/с «Посольство», 8с. 
(16+)
11:55	«Культ.Особистості»
12:10	«Я вдома». Вип. 6
12:35	«Еко-люди»
12:40	Д/ц «Світ дикої при-
роди». Вип. 3
13:05	Д/п «Світ майбутнього. 
Планета Земля 2050», 21с.
13:30	«Лайфхак українською»
13:40	«Ок, я тобі поясню». 
Вип. 7
13:45	«Уроки тітоньки Сови»
14:05	«Додолики». Вип. 7
14:20	М/ф «Коп і Штик – зав-
зяті кроти»
14:30	М/ф «Казка про дів-
чину, яка наступила на хліб»
14:40	М/ф «Велика подорож»
14:50	М/ф «Знахідка»
15:00	ПТН
15:05	«Суспільна студія»
16:00	ПТН
16:05	«Суспільна студія»
17:00	ПТН
17:10	«Суспільна студія»
18:10	«Країна пісень». Вип. 
11 
18:40	 «Загадки чернівецьких 
атлантів»
18:45	«Небезпечна зона». 
Вип. 15, 16
19:00	«Сьогодні» (сурдопере-
клад)
19:55	«Пишемо історію»
20:05	«На східному фронті»
20:40	ПТН
21:00	Д/с «Історії великого 
кохання» (16+)
21:50	«Шерифи для нових 
громад»
22:05	«По. Сьогодні» (сурдо-
переклад) ПОВТОР
23:00	Т/с «Любов під час 
війни», 6с. (16+)
00:15	«Буковинські загадки»
00:25	Х/ф «Тіні забутих 
предків» (12+)
02:00	Національні новини UA: 
Перший
02:40	«Люди Є»
02:45	«Схеми. Корупція в 
деталях»
03:05	«Населена земля». 
Вип. 11
03:30	«Артефакти». Вип. 5
04:00	«Бук: Маршрут». Вип. 1
04:15	«Країна пригод». Вип. 1
04:25	«Роздивись». Вип. 1
04:40	UA Музика
04:50	Кулінарне шоу 
«Енеїда». 2 сезон
05:45	«Лайфхак українською»
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6.00 Гiмн України.
6.05,2.40,3.15 Енеїда.
6.30 М/ф «Казки про ма-
шини».
6.40 М/ф «Як козаки на 
весiллi гуляли».
7.00,8.00,9.00,13.00,
8.00,21.00,23.35,5.10
Новини.
7.05,8.05,9.05 Суспiльна 
студiя. Головне.
9.30 Х/ф «Пророк Iєремiя. 
Викривач царiв».
11.05 Солодка дача. Чiз-
кейк.
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 Нашi грошi.
18.55 «Король-Слон».
19.55 Д/с «Дикi тварини».
21.55,0.20,5.55 Спорт. 
Аспект.
22.00 Д/с «Епоха великих 
котiв».
23.00 #@)?$0 з Майклом 
Щуром. (16+).
0.25,2.35,3.10,5.05 По-
года.
0.30 Д/с «Свiт дикої при-
роди».
1.00 Т/с «Вiра». (16+).
4.10 Д/ф «Док на прийомi». 
(12+).

6.30,7.10,8.10,9.10 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30,4.10
«ТСН».
9.25,10.20,5.35 «Життя 
вiдомих людей».
11.20,12.20,14.15 «Одру-
ження наослiп».
15.50 «Мисливцi за неру-
хомiстю».
17.10 Т/с «Навчи мене 
кохати». (12+).
20.45,21.50 Т/с «Свати».
22.55,0.00 Т/с «Кухня».
1.00 Х/ф «Краще не ди-
вись». (16+).
2.35 Драма «Моя бабуся 
Фанi Каплан». (16+).Фанi Каплан». (16+).

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 програма».
11.00 «Позаочi».
12.25 Х/ф «Батьки дру-
жини».
14.10,15.05,15.50
«Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок».
18.00,19.00,3.40 «Стосу-
ється кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.50 Т/с «За справу бе-
реться Шекспiр 3». (12+).
1.30 Т/с «Гречанка».
4.55 «Телемагазин».

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

4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку дiтей.
4.30 Факти.
4.50 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.
13.25,16.15,22.40 Т/с 
«Розтин покаже». (16+).
16.45 Х/ф «Експат». (16+).
18.45,21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
21.25 Т/с «Пес 6». (16+).
1.25 Х/ф «Iнтереси дер-
жави». (16+).
3.00 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
7.00 Т/с «Комiсар Рекс».
10.35 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
13.25,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.45 Т/с «Слiд». (16+).
18.05 Супермама. (12+).
19.05 Один за всiх. (16+).
20.15,22.45 Т/с «Па-
паньки».
23.00 Х/ф «Операцiя «И» та 
iншi пригоди Шурика».
0.50 Невiдома версiя. 
«Операцiя «И». (12+).

5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.30 Орел i решка.
8.30 Т/с «Надприродне». 
11.10 Х/ф «Тунель. Небез-
печно для життя». (12+).
13.10 Любов на вижи-
вання. (16+).
15.10 Хто зверху? (12+).
19.00,20.00 Вар`яти. 
(12+).
21.00 Х/ф «Гонитва за 
ураганом». (16+).
23.00 Х/ф «Бої без 
правил». (18+).
1.20 Т/с «Хронiки Шан-
нари». (16+).
2.50 Служба розшуку дiтей.
2.55 Зона ночi.
5.00 Абзац.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00,23
.00,3.10 Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.40 Мiсiя: краса.
11.45,4.00 Реальна мiс-
тика.
13.50,15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 3». (16+).
17.10,4.45 Т/с «Виклик 2». 
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Без тебе», 13 i 
14 с. (16+).

23.10 Т/с «Без тебе», 14 с. 
23.20 Т/с «Вiрю. Люблю. 
Сподiваюся», 1 i 2 с. (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Вiрю. Люблю. 
Сподiваюся». (12+).

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

6.00 Х/ф «Городские по-
дробности», 1 с. (16+).
7.50 Х/ф «Победители и 
грешники». (Гонконг). 
10.00 Х/ф «Бумер 2». 
12.25 Х/ф «Игра смерти». 
(Гонконг - США). (16+).
14.25 Х/ф «Хамелеон». 
(Франция). (16+).
16.10 Х/ф «Схватка». 
(США). (16+).
18.55 Х/ф «Вспомнить 
все». (США - Мексика). 
21.20 Х/ф «Набережная 
Орфевр, 36». (16+).
23.20 Х/ф «Разбирая 
Гарри». (США). (16+).
1.05 Х/ф «Городской 
охотник». (Гонконг - 
Япония). (16+).
3.15 Х/ф «Сабрина». (Гер-
мания - США). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».

9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.50 «Орел i решка. Шаленi 
вихiднi».
10.50,23.00 Т/с «Грань». 
13.50 «Орел i решка. Мор-
ський сезон».
15.45 «Орел i решка. Незвi-
дана Європа».
19.10 «Орел i решка. Пере-
завантаження».
22.00 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
2.00 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 Смачнi страви.
10.20 Дiм на заздрiсть 
усiм.
11.20,18.10 Удачний 
проект.
12.10,19.00 Шiсть соток.
13.00,13.50,16.00,0.40
Кориснi поради.
14.00 Шеф-повар.
15.00 Спецiя.
16.10,21.10 Правила ви-
живання.
17.10 Дачна вiдповiдь.
19.40 Майстри ремонту.
20.10 Квартирне питання.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Неймовiрнi iсторiї 
кохання.
3.20 Зiрковi долi.
3.50 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.00 «Top Shop».
6.00,10.45,19.30 Т/с «Ко-
ломбо». (16+).
7.50,16.50,3.00 «Випад-
ковий свiдок».
,12.30,16.30,19.00,2.30
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Версiя полков-
ника Зорiна».
12.50 «Таємницi кримiналь-
ного свiту».
14.35 «Легенди карного 
розшуку».
17.50 «Вартiсть життя».
18.30 «Акцент».
22.55 Х/ф «Прощальна 
гастроль «Артиста».
0.30 «Склад злочину».
1.55,3.10 «Речовий доказ».
4.00 «Правда життя».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
11.00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30,4.55 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Жемчуга».
16.45,3.00 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Родительское 
право».
23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.50 Вести - Санкт-Петер-
бург.
2.05 Д/ф «Радов».
3.20 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00,5.15 Мiстична 
Україна.
7.30 Бандитська Одеса.
9.35,2.35 Правда життя.
10.35,1.25 Речовий доказ.
11.45 Скептик.
12.45 Iлюзiї сучасностi.
13.45 Левиний рик.
14.15,18.55 Ремесла за 
призначенням.
15.15,19.55 Фантастичнi 
iсторiї.
16.10,21.45 НАСА: нез`я-
соване.
17.05,20.50 Вiн i вона. Бiй 
за життя.
18.00 Таємницi акул.
22.30 Невiдома Африка.
23.30 Друга свiтова вiйна: 
свiдчення вiйни.
0.30 Апокалiпсис: Сталiн.
3.35 Бандитський Київ.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,10.15,20.15 Одного 
разу пiд Полтавою.
8.45,0.35 Одного разу в 
Одесi.
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 «Лара Крофт: 
Розкрадачка гробниць 2 - 
Колиска життя».
23.35 Країна У.

1.05 Казки У Кiно.
1.50 Рятiвники.
2.50 Т/с «Хамелеон». 
4.20 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

ТВ-1000. (Central & Eastern 
Europe)
6.45 Х/ф «Чего хотят жен-
щины». (США). (16+).
8.50 Х/ф «Быть Астрид 
Линдгрен». (Швеция - 
Дания). (16+).
10.45 Х/ф «Братья Гримм». 
(США - Чехия - Великобри-
тания). (12+).
12.45 Х/ф «Эмма». (Вели-
кобритания - США). (16+).
14.40 Х/ф «Пятый эле-
мент». (Франция - США). 
16.45,5.05 Х/ф «Близкие 
контакты третьей степени». 
(США). (6+).

6.00,18.50,2.20,3.35
«ДжеДАI».
6.35 Т/с «Рекс». (16+).
8.30 Х/ф «Спогад». (16+).
10.20 Т/с «Перевiзник 2». 
13.10 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,1.50 «Спецкор».
19.25 Т/с «Карпатський 
рейнджер». (16+).
20.20 Т/с «Опер за ви-
кликом 5». (16+).
22.25,0.00 Т/с «Кiстки 12». 
2.50 Т/с «Ласко». (16+).
4.10 «Бандерлоги 2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00	Гімн України
06:00	«Піщана казка». Вип. 
2, 3
06:15	М/ф «Черевички»
06:25	«Українська абетка 
всесвіт першосвіт»
06:30	«Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
07:00	Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
07:05	«Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
08:00	Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
08:05	«Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
09:00	Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
09:15	. Сьогодні» (сурдопе-

реклад) ПОВТОР
09:45	«Країна пісень». Вип. 
11
10:15	Телепродаж на ко-
мерційній основі
10:30	Т/с «Посольство», 
10с. (16+)
11:50	«Буковинські за-
гадки»
12:10	«Я вдома». Вип. 8
12:35	«Еко-люди»
12:40	Д/ц «Світ дикої при-
роди», 5с.
13:05	Д/п «Світ майбут-
нього. Планета Земля 
2050», 23с.
13:30	«Лайфхак україн-
ською»
13:35	«Кіношкола вдома». 
Вип. 5
13:45	«Уроки тітоньки 
Сови»
14:05	«Додолики». Вип. 8
14:20	М/ф «Як їжачок шубу 
міняв»
14:30	М/ф «Ведмедик і той, 
хто живе у річці»
14:40	М/ф «Як Козаки 
наречених виручали»
15:00	ПТН
15:05	«Суспільна студія»
16:00	ПТН
16:05	«Суспільна студія»
17:00	ПТН 
17:10	«Суспільна студія»
18:10	«Країна пісень». 
18:40	«ЗаАрхівоване»
18:45	«Недалечко»
19:00	. Сьогодні» (сурдопе-
реклад)
19:55	«Шерифи для нових 
громад»
20:05	«Схеми. Корупція в 
деталях»
20:40	ПТН
21:00	Д/ф «Вердикт іс-
торії», 7с. (12+)
22:05	«. Сьогодні» (сурдо-
переклад) ПОВТОР
23:00	Т/с «Любов під час 
війни», 8с. (16+)
00:15	«Буковинські загадки
00:25	Х/ф «Северин Нали-
вайко. Остання битва!»  
(12+)
02:00	Національні новини 
UA: Перший
02:40	Д/с «Неймовірні 
винаходи», 2с., 3с.
03:30	«Артефакти»
04:00	«Бук: Маршрут»
04:15	«Край пригод».
04:25	«Роздивись». Вип. 3
04:40	UA Музика
04:50	Кулінарне шоу 
«Енеїда». 2 сезон
05:45	«Лайфхак україн-
ською»

ТБ ПРОГРАМА

6.00 Гiмн України.
6.05,2.40,3.15 Енеїда.
6.30 М/ф «Як козаки сiль 
купували».
6.40 М/ф «Як козаки наре-
чених виручали».
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 Х/ф «Свята сiм`я», 1 
с. (12+).
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 «Епоха 
великих котiв».
19.55 Д/с «Дикi тварини».
21.55,0.20,5.55 Спорт. 
Аспект.
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
0.25,2.35,3.10,5.05 По-
года.
0.30 Д/с «Свiт дикої при-
роди».
1.00 Т/с «Вiра». (16+).
4.10 Д/ф «Тi, що вiрнi».

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 «ТСН».
9.25,10.20,5.30 «Життя 
вiдомих людей».
11.20,12.20,14.15
«Одруження наослiп».
15.50,5.00 «Мисливцi за 
нерухомiстю».
17.10 Т/с «Навчи мене 
кохати». (12+).
20.35 «Чистоnews».
20.40 Т/с «Свати».
21.45 «Право на владу».
0.45 Комедiя «Прибульцi 
2: Коридори часу».
3.05 Драма «Моя бабуся 
Фанi Каплан». (16+).Фанi Каплан». (16+).

5.25,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
0,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна про-
грама».

11.00 «Позаочi».
12.25 Х/ф «Любов з ри-
зиком для життя». (16+).
14.10,15.05,15.50
«Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок».
18.00,19.00,3.40 «Стосу-
ється кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.50 Т/с «За справу бе-
реться Шекспiр 3». (12+).
1.30 Т/с «Гречанка».
4.55 «Телемагазин».

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.
10.10,11.10,22.00,23.00
Т/с «Епоха честi».
12.55 Вечiрнiй преЗЕдент.
14.10,5.10 Д/с «Масш-
табнi iнженернi помилки».
15.30 Час «Ч».
16.10 Таємницi вiйни.
17.10 Д/с «Друга свiтова 
вiйна: свiдчення вiйни».
18.10,0.10 Д/с «Найбiльшi 
танковi битви».
19.30,1.15 «Прямим тек-
стом».
21.00 Час новин. Пiдсумки 
дня.
21.40 Час-Time.
3.10 Культ Ура!
4.10 Обережно, дiти!

4.15 Скарб нацiї.
4.25 Еврика!
4.30 Факти.
4.50 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.
13.25,16.15,22.40 Т/с 
«Розтин покаже». (16+).

17.00,1.20 Х/ф «За подих 
вiд тебе». (16+).
18.45,21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Анти-зомбi.
21.25 Т/с «Пес 6». (16+).
3.30 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
7.00 Т/с «Комiсар Рекс».
10.35 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
13.25,14.50 Т/с «Слiпа». 
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.45 Т/с «Слiд». (16+).
18.05 Супермама. (12+).
19.05 Як вийти замiж. 
(16+).
20.15,22.45 Т/с «Па-
паньки».
23.00 Х/ф «Дiвчата».
0.55 Невiдома версiя. 
«Дiвчата». (12+).

5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.30 Орел i решка.
8.30 Т/с «Надприродне». 
11.10 Х/ф «2:22». (12+).
13.10 Любов на вижи-
вання. (16+).
15.00,19.00 Хто зверху? 
(12+).
21.00 Х/ф «Фантом». 
(16+).
22.40 Х/ф «Пiк Данте».
0.50 Т/с «Шлях чарiвника».
1.40 Вар`яти. (12+).
2.55 Служба розшуку 
дiтей.
3.00 Зона ночi.
5.00 Абзац.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.40 Мiсiя: краса.
11.45,3.45 Реальна мiс-
тика.
13.50,15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 3». (16+).
17.10 Т/с «Виклик 2». 
(12+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00,23.50 Т/с «Без 
тебе». (16+).
23.10 По слiдах.
0.00 Т/с «Коли на пiвдень 
вiдлетять журавлi», 1 i 2 с.
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Коли на пiвдень 
вiдлетять журавлi».

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.
21.30 «Watchdogs».
22.00 «Прямий» контакт» з 
Т. Березовцем.

6.00 Х/ф «Городские по-
дробности», 2 с. (16+).
7.50 Х/ф «Городской 
охотник». (Гонконг - 
Япония). (16+).
10.00 Х/ф «Вспомнить 
все». (США - Мексика). 
(18+).
12.25 Х/ф «Набережная 
Орфевр, 36». (16+).
14.25 Х/ф «Разбирая 
Гарри». (США). (16+).
16.10 Х/ф «Сабрина». 
(Германия - США). (16+).
18.55 Х/ф «Легенда 17». 
(16+).
21.20 Х/ф «Большой 
босс». (Гонконг). (16+).
23.20 Х/ф «Манолете». 
(Испания - Великобри-
тания - Франция - США - 
Германия). (16+).
1.05 Х/ф «Бинго Бонго». 
(Италия - Германия). (16+).
3.15 Х/ф «Жмурки». (18+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.35 «Ух ти show».
8.50 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.50 «Орел i решка. Ша-
ленi вихiднi».
10.40,23.00 Т/с «Грань». 
(16+).
13.50 «Орел i решка. Мор-

ський сезон».
15.45 «Орел i решка. 
Незвiдана Європа».
19.15 «Орел i решка. Пе-
резавантаження».
22.00 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
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 Смачнi страви.
10.20 Дiм на заздрiсть 
усiм.
11.20,18.10 Удачний 
проект.
12.10,19.00 Шiсть соток.
13.00,16.00,0.40 Кориснi 
поради.
14.00 Шеф-повар.
15.00 Спецiя.
16.10,21.10 Правила 
виживання.
17.10 Дачна вiдповiдь.
19.40 Майстри ремонту.
20.10 Квартирне питання.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Неймовiрнi iсторiї 
кохання.
3.20 Зiрковi долi.
3.50 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.00 «Top Shop».
6.00,10.40,19.30 Т/с 
«Коломбо». (16+).
7.50,16.50,3.00 «Випад-
ковий свiдок».
,12.30,16.30,19.00,2.30
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Прощальна 
гастроль «Артиста».
12.50 «Вартiсть життя».
14.40 «Легенди карного 
розшуку».
17.50,4.00 «Правда 
життя».
18.30 «Акцент».
23.05 Х/ф «У моїй смертi 
прошу винуватити Клаву 
К.»
0.30 «Склад злочину».
2.00,3.35 «Речовий 
доказ».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
11.00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30,4.30 «Судьба чело-

века с Борисом Корчевни-
ковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Жемчуга».
16.45,2.45 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Родительское 
право».
23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.50 Вести - Санкт-Петер-
бург.
2.05 «Искусственный 
отбор».
3.05 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00,5.30 Мiстична 
Україна.
6.55 Бандитський Київ.
9.25,2.35 Правда життя.
10.25,1.25 Речовий 
доказ.
11.35 Скептик.
12.35 Iлюзiї сучасностi.
13.35 Левиний рик.
14.05 Ремесла за призна-
ченням.
15.05,19.50 Фантастичнi 
iсторiї.
16.05,21.45 НАСА: нез`я-
соване.
17.00,20.50 Вiн i вона. Бiй 
за життя.
17.55,22.35 Невiдома 
Африка.
18.50 Свiт дикої природи.
23.30 Друга свiтова вiйна: 
свiдчення вiйни.
0.30 Адольф Гiтлер. Шлях.
3.30 Мiсця сили.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,10.15,20.15 Одного 
разу пiд Полтавою.
8.45,0.35 Одного разу в 
Одесi.
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 «Двiйник».
23.35 Країна У.
1.05 Казки У Кiно.
1.50 Рятiвники.
2.50 Т/с «Хамелеон». 
(16+).
4.20 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.20 Х/ф «Мост в Тера-
битию». (США). (6+).
8.50,15.00 Х/ф «Вне 
правил». (США). (18+).
10.55 Х/ф «Робин Гуд: 
Начало». (США). (16+).
12.50 Х/ф «Близкие кон-
такты третьей степени». 
17.05,5.55 Х/ф «При-
зрачный патруль». (США). 
18.40 Х/ф «Голодные 
игры: И вспыхнет пламя». 
(США). (16+).
21.00 Х/ф «Уцелевшая». 
(США - Великобритания). 
22.35 Х/ф «Игры ра-
зумов». (Ирландия). (16+).
0.35 Х/ф «Васаби». 
(Франция - Япония). (16+).
2.05 Х/ф «Легенды осени». 
4.15 Х/ф «Библиотекарь: В 
поисках Копья Судьбы». 
(США - Германия). (16+).

6.00,18.50,2.20,3.35
«ДжеДАI».
6.15 Т/с «Рекс 2». (16+).
8.05 Х/ф «Втiкачi».
10.00 Х/ф «Полiсмен з 
Беверлi Хiллз».
12.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,1.50 «Спецкор».
19.25 Т/с «Карпатський 
рейнджер». (16+).
20.20 Т/с «Опер за ви-
кликом 5». (16+).
22.25,0.00 Т/с «Кiстки 
12». (16+).
2.50 Т/с «Ласко». (16+).
4.10 «Бандерлоги 2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00	Гімн України
06:00	«Піщана казка». 
Вип. 10, 7
06:15	М/ф «Тредичіно»
06:25	«Українська абетка 
всесвіт першосвіт»
06:30	«Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
07:00	Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
07:05	«Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
08:00	Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
08:05	«Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
09:00	Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-

клад)
09:15. Сьогодні» (сурдо-
переклад) ПОВТОР
09:45	Кулінарне шоу 
«Енеїда». 1 сезон
10:15	Телепродаж на ко-
мерційній основі
10:30	Т/с «Посольство», 
11с. (16+)
11:50	«Буковинські за-
гадки»
12:10	«Я вдома». Вип. 9
12:35	«Еко-люди»
12:40	Д/ц «Світ дикої при-
роди», 6с.
13:05	Д/п «Світ майбут-
нього. Планета Земля 
2050», 24с.
13:30	«Лайфхак україн-
ською»
13:45	«Уроки тітоньки 
Сови»
14:05	«Додолики». Вип. 9
14:20	«Українська абетка 
всесвіт першосвіт»
14:30	М/ф «Дощику, до-
щику, припусти»
14:40	М/ф «День, коли 
щастить»
14:50	М/ф «Історія одного 
поросятка»
15:00	ПТН
15:05	«Суспільна студія»
16:00	ПТН
16:05	«Суспільна студія»
17:00	ПТН 
17:10	«Суспільна студія»
18:10	«Відтінки України»
18:40	«Невидима правда»
19:00	Сьогодні» (сурдопе-
реклад)
19:55	«Задача з зірочкою»
20:05	«Крим. Реалії»
20:40	ПТН
21:00	Д/ф «Веронські 
скарби» (12+)
22:05	Сьогодні» (сурдопе-
реклад) ПОВТОР
23:00	Т/с «Любов під час 
війни», 9с. (16+)
00:15	«Буковинські за-
гадки»
00:30	Х/ф «Вавилон ХХ» 
02:00	Національні новини 
UA: Перший
02:40	«Розсекречена іс-
торія» ПОВТОР
03:30	Д/ф «Олександр 
Довженко: Одеський сві-
танок»
04:00	«Бук: Маршрут»
04:15	«Країна пригод». 
Вип. 4
04:25	«Роздивись». Вип. 4
04:40	UA Музика
04:50	Кулінарне шоу 
«Енеїда». 2 сезон
05:45	«Лайфхак україн-
ською»

середа, 14 квітня

четвер, 15 квітня
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6.00 Гiмн України.
6.05,4.40 Енеїда.
6.30 М/ф «Як козаки кулiш 
варили».
6.40 М/ф «Як козаки у 
футбол грали».
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. Головне.
9.30 Х/ф «Свята сiм`я», 2 
с. (12+).
11.10 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. Спогади.
16.30 Т/с «Гордiсть». 
17.25,1.00 Перша 
шпальта.
18.55,22.00 Д/с «Епоха 
великих котiв».
19.55 Д/с «Дикi тварини».
21.55,0.20,2.45,5.55
Спорт. Аспект.
23.00 Д/с «Боротьба за 
виживання».
0.25,2.00,2.50 Погода.
0.30 #ВУкраїнi.
1.30 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
2.55 «Зворотнiй вiдлiк».

6.30,7.10,8.10,9.10 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30,4.05
«ТСН».
9.25,10.20,6.00 «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 «Лiга смiху».
22.30 «Лiпсiнк Батл».
0.15 Х/ф «Щасливий день 
смертi». (16+).
2.10 Комедiя «Прибульцi 
2: Коридори часу».
4.50 «Свiтське життя».

5.25,22.40 «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 «Любов на кiн-
чиках пальцiв». (16+).
14.35,15.35,0.25
«Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок».
18.00 «Стосується кож-
ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «У владi стихiї». 
(16+).
2.10 «Чекай на мене. 
Україна».
3.20 М/ф.
4.05,5.20 «Орел i решка. 
Чудеса свiту».
4.50 «Телемагазин».

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 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.
10.10,11.10,22.00,23.00
Т/с «Епоха честi».
12.55 Вечiрнiй преЗЕдент.
14.10,5.10 Д/с «Масш-
табнi iнженернi помилки».
15.30 Час «Ч».
16.10 Д/с «Злочини в тилу 
вiйни».
17.10 Д/с «Друга свiтова 
вiйна: свiдчення вiйни».
18.10,0.10 Д/с «Найбiльшi 
танковi битви».
19.20,1.15 «Полiтклуб з 
Вiталiєм Портнiковим».
21.00 Час новин. Пiдсумки 
дня.
21.40 Час-Time.
3.10 Культ Ура!
4.10 Обережно, дiти!

4.10 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.25 Служба розшуку 
дiтей.
4.30,0.50 Факти.
4.50 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 Дизель-шоу. 
(12+).
11.25,1.25 Т/с «Вижити за 
будь-яку цiну 3».
12.45,15.45 Факти. День.
13.15,23.50 «На трьох». 
14.50,16.15 Х/ф «Про-
кляття фараона Тута».
18.45 Факти. Вечiр.
22.50 «На трьох 9». (16+).
2.30 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
6.00 Х/ф «Близнюки». 
8.05,19.00,22.45 Хо-
лостяк. (12+).
12.00 Як вийти замiж. 
13.10,14.50,18.05 Т/с 
«Слiпа». (12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
0.00 Детектор брехнi. 

5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.30 Орел i решка.
9.30 Т/с «Надприродне». 
11.20 Вiд пацанки до па-
нянки. (16+).
14.00,1.40 Вар`яти. (12+).
16.00 Де логiка? (12+).
17.00 Х/ф «На гребенi 
хвилi». (16+).
19.00 Х/ф «Некерований».
21.00 Х/ф «Смерч». (16+).
23.10 Х/ф «Еверест». 
2.20 Служба розшуку 
дiтей.
2.25 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.40 Мiсiя: краса.
12.45 Т/с «Кейс», 1 i 2 с. 
15.30 Т/с «Кейс». (12+).
17.10 Т/с «Виклик». (12+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова 
Савiка Шустера.
0.00 Т/с «Скляна кiмната», 
1 i 2 с. (12+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Скляна кiмната». 
3.50 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11.
00,12.00,13.00,14.00,15
.00,16.00,17.00 «Ре-

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

6.00 Х/ф «Трест, который 
лопнул», 1 с. (16+).
7.50 Х/ф «Бинго Бонго». 
(Италия - Германия). (16+).
10.00 Х/ф «Легенда 17». 
12.25 Х/ф «Большой 
босс». (Гонконг). (16+).
14.25 Х/ф «Манолете». 
(Испания - Великобри-
тания - Франция - США - 
Германия). (16+).
16.10 Х/ф «Жмурки». 
(18+).
18.55 Х/ф «Мишу из 
Д`Обера». (Франция). 
(16+).
21.20 Х/ф «Фальшивомо-
нетчики». (Австрия - Гер-
мания). (16+).
23.20 Х/ф «Мелкие мо-
шенники». (США). (16+).
1.05 Х/ф «Полицейская 
история». (Гонконг). (16+).
3.15 Х/ф «Полицейская 
история 2». (Гонконг). 

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
8.50 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.50 «Орел i решка. Ша-
ленi вихiднi».
10.35 Х/ф «Вiдлуння да-
леких свiтiв». (12+).
12.10,22.00 «Орел i 

решка. Навколо свiту».
17.40 Х/ф «Остiн Пауерс: 
Мiжнародна людина-за-
гадка».
19.10 Х/ф «Iз джунглiв у 
джунглi».
21.10 «Орел i решка. Пе-
резавантаження».
0.50 Х/ф «Хронiки мес-
ника». (16+).
2.35 «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 Смачнi страви.
10.20 Дiм на заздрiсть 
усiм.
11.20,18.10 Удачний 
проект.
12.10,19.00 Шiсть соток.
13.00,16.00,0.40 Кориснi 
поради.
14.00 Шеф-повар.
15.00 Спецiя.
16.10,21.10 Правила 
виживання.
17.10 Дачна вiдповiдь.
19.40 Майстри ремонту.
20.10 Квартирне питання.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Неймовiрнi iсторiї 
кохання.
3.20 Зiрковi долi.
3.50 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.00 «Top Shop».
6.00,10.35,19.30 Т/с 
«Коломбо». (16+).
7.50,16.50,3.25 «Випад-
ковий свiдок».
,12.30,16.30,19.00,2.55
«Свiдок».
9.00 Х/ф «У моїй смертi 
прошу винуватити Клаву 
К.»
12.50,4.00 «Правда 
життя».
14.35 «Легенди карного 
розшуку».
18.20 «Таємницi свiту».
21.30 «Мир чи вiйна».
23.30 Х/ф «Кисневий 
голод».
1.30 «Склад злочину».
3.40 «Речовий доказ».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
11.00,14.00,17.00,20.00

Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 «Близкие люди».
16.45 Новости культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 «Юморина».
23.45 Х/ф «Мой чужой 
ребенок».
1.25 «2 Верник 2». Юлия 
Ауг и Павел Комаров.
2.10 Х/ф «Елки-палки!..»
3.35 Х/ф «Личное дело 
майора Баранова».

6.00,5.40 Мiстична 
Україна.
7.10 Бандитська Одеса.
9.20,2.35 Правда життя.
10.20,1.25 Речовий 
доказ.
11.30 Скептик.
12.30 Iлюзiї сучасностi.
13.30 Левиний рик.
14.00,19.20 Ремесла за 
призначенням.
15.00,17.50,19.50 Фан-
тастичнi iсторiї.
16.00,21.45 НАСА: нез`я-
соване.
16.55,20.50 Вiн i вона. Бiй 
за життя.
18.50 Свiт дикої природи.
22.35 Невiдома Африка.
23.30 Друга свiтова вiйна: 
свiдчення вiйни.
0.30 Адольф Гiтлер. Шлях.
3.35 Таємницi кримiналь-
ного свiту.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,10.15,20.15 Одного 
разу пiд Полтавою.
8.45,2.00 Одного разу в 
Одесi.
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 «Хоробре 
серце».
0.45 Країна У.
2.30 Казки У Кiно.
3.00 Рятiвники.
4.00 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.30,14.55 Х/ф «Голодные 
игры: И вспыхнет пламя». 
9.50 Х/ф «Тристан и 
Изольда». (США - Велико-
британия - Германия - 
Чехия). (12+).
11.50 Х/ф «Без тормозов». 
13.20 Х/ф «Призрачный 
патруль». (США). (12+).
17.15 Х/ф «Белоснежка и 
охотник». (США). (16+).
19.20 Х/ф «Седьмой сын». 
(США - Великобритания 
- Канада - Китай). (16+).
21.00 Х/ф «Останься». 
22.35 Х/ф «Легенды 
осени». (США). (16+).
0.45 Х/ф «Обитель про-
клятых». (США). (16+).
2.35 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна». (США). (16+).
4.25 Х/ф «Ромео и 
Джульетта». (Великобри-
тания - Италия). (12+).

6.00,18.50,2.05,2.35
«ДжеДАI».
6.10 Т/с «Рекс 2». (16+).
8.00 Х/ф «Полiсмен з Бе-
верлi Хiллз-2».
10.00 Х/ф «Полiсмен з 
Беверлi Хiллз 3».
12.00 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,1.35 «Спецкор».
19.25 Х/ф «Шанхайський 
полудень».
21.45 Х/ф «Смокiнг».
23.40 Х/ф «Макс Пейн». 
3.45 «Цiлком та-
ємно-2017».
4.10 «Бандерлоги 2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00	Гімн України
06:00	«Піщана казка». Вип. 
4, 8
06:15	М/ф «Про порося 
яке вміло грати в шашки»
06:25	«Українська абетка 
всесвіт першосвіт»
06:30	«Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
07:00	Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
07:05	«Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
08:00	Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
08:05	«Ранок на Суспіль-

ному» (сурдопереклад)
09:00	Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
09:15	. Сьогодні» (сурдо-
переклад) ПОВТОР
09:45	«Обличчя» ПОВТОР
10:15	Телепродаж на ко-
мерційній основі
10:30	«Буковинські за-
гадки»
10:50	Теніс. Кубок Біллі 
Джин Кінг (Командний 
кубок світу з тенісу серед 
жінок). Матч за вихід до 
стадії Finals Україна - 
Японія
16:00	«Буковинські за-
гадки»
16:05	«Додолики». Вип. 
10, 11
16:30	«Піщана казка»
16:40	М/ф «Як Козаки 
олімпійцями стали»
17:00	ПТН 
17:10	«Шо? Як?». Вип. 5
17:30	«Кіношкола вдома». 
Вип. 6
17:35	«Лайфхак україн-
ською»
17:45	Д/ц «Світ дикої при-
роди», 10с.
18:10	«Відтінки України» 
18:40	«Буковинські за-
гадки»
18:45	«Шукачі пригод». 
Вип. 3
19:00	. Сьогодні» (сурдо-
переклад)
19:55	«Шерифи для нових 
громад»
20:05	«На східному 
фронті»
20:40	ПТН
21:00	Д/ф «Клітка для 
двох» (12+)
22:05	 Сьогодні» (сурдопе-
реклад) ПОВТОР
23:00	Т/с «Любов під час 
війни», 10с. (16+)
00:20	Д/ф «АУ» (12+)
01:30	Д/ф «Кіноперфор-
манс. Народний Малахій!» 
02:00	Національні новини 
UA: Перший
02:40	«Розсекречена іс-
торія» ПОВТОР
03:30	Хортиця ONLINE. 
Скіфський стан
03:55	Д/ф «Хто створив 
Змієві Вали?» (12+)
04:50	Кулінарне шоу 
«Енеїда». 1 сезон
05:45	«Лайфхак україн-
ською»

6.00 Гiмн України.
6.05,3.55 Енеїда.
7.00,8.00,9.00,21.00,0.0
0,2.05,3.30,5.35 Новини.
7.10 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
7.40 М/ф «Як козаки наре-
чених виручали».
8.05,9.35,2.30 #ВУкраїнi.
8.35 Д/с «Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-
Дiєго».
9.05 Вiдтiнки України.
10.05 Д/с «Епоха великих 
котiв».
12.00 Х/ф «Березневi 
iди». (16+).
13.55 Д/с «Боротьба за 
виживання».
14.25,3.50,5.30 Погода.
14.30 Телепродаж.
15.00 UA:Фольк. Спогади.
16.05 Концерт. Дмитро та 
Назарiй Яремчуки.
17.30 Х/ф «Самсон i 
Далiла», 1 i 2 с. (12+).
21.25 Д/с «Дикi тварини».
22.00 Х/ф «Будь-якою 
цiною». (16+).
0.25 Д/ф «Северин Нали-
вайко. Остання битва!» 
3.00,5.00 Бюджетники.

7.00,5.15 «Життя вiдомих 
людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
13.45,14.55,16.00,17.05
Т/с «Свати».
18.20 «Свiт навиворiт 12. 
Пакистан».
19.30,4.35 «ТСН».
20.10 «Чистоnews».
20.15 «Вечiрнiй квартал».
22.15 «Лiпсiнк Батл. 
Фiнал».
0.05 «Свiтське життя. Дай-
джест».
1.05 «Лiга смiху».

6.10 «Планета Земля 2: 
Хронiки».
7.10 «Слово Предстоя-
теля».
7.20 Х/ф «Трезор».
9.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня».
10.00 «Корисна про-
грама».

11.00 Х/ф «Ласкаво про-
симо, або Стороннiм вхiд 
заборонено».
12.30,3.15 Х/ф «На вас 
чекає громадянка Никано-
рова».
14.05,4.35 Х/ф «Суєта 
суєт».
15.45 Т/с «Слiдчий Горча-
кова». (12+).
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi».
22.05 Т/с «Птах в клiтцi». 
(16+).
1.40 Х/ф «Двоє пiд 
дощем». (16+).

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

5.25 Скарб нацiї.
5.35 Еврика!

5.45 Факти.
6.10 Секретний фронт.
7.05 Громадянська обо-
рона.
8.00 Х/ф «Прокляття фа-
раона Тута».
11.15,13.00 Х/ф «Геракл: 
Народження легенди». 
(16+).
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с «Пес». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Люди Iкс 5: 
Перший клас». (16+).
21.40 Х/ф «Люди Iкс 6: Днi 
минулого майбутнього». 
(16+).
0.00 Х/ф «Вуличний 
боєць». (16+).
1.50 Т/с «Розтин покаже». 
(16+).
3.25 Я зняв!

4.45 Невiдома версiя. 
«Дiвчата». (12+).
5.40 Х/ф «Дiвчата».
7.25,10.50 Х/ф «Дiаман-
това рука».
8.00 Неймовiрна правда 
про зiрок.
12.05 Т/с «Папаньки».
17.00,0.45 Хата на тата. 
(12+).
19.00 МастерШеф. Про-
фесiонали. (12+).
22.40 Звана вечеря. 

5.30,0.50 Вар`яти. (12+).
8.15,9.55 Kids` Time.
8.20 Х/ф «Стюарт Лiттл».
10.00 Орел i решка. Чу-
деса свiту.
12.10 У кого бiльше? 
(12+).
14.10 Х/ф «Водiй для 
копа». (16+).
16.00 Х/ф «Гонитва за 
ураганом». (16+).
18.00 Х/ф «День незалеж-
ностi». (16+).
20.50 Х/ф «День незалеж-
ностi: Вiдродження». 
(12+).
23.20 Х/ф «Фантом». 
2.20 Зона ночi.

7.00,15.00,19.00 Сьо-
годнi.
7.25,3.00 Реальна мiс-
тика.
8.20 Т/с «День сонця». 

(12+).
12.10 Т/с «Чужi дiти», 1 i 2 
с. (12+).
15.20 Т/с «Чужi дiти». 
17.00 Т/с «Врятувати 
маму», 1 i 2 с. (12+).
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Врятувати 
маму». (12+).
23.00 Т/с «Ти моя лю-
бима», 1 i 2 с. (12+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Ти моя любима». 

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

6.00 Х/ф «Трест, который 
лопнул», 2 с. (16+).
7.50 Х/ф «Полицейская 
история». (Гонконг). (16+).
10.00 Х/ф «Мишу из 
Д`Обера». (Франция). 
(16+).
12.25 Х/ф «Фальшивомо-
нетчики». (Австрия - Гер-
мания). (16+).
14.25 Х/ф «Мелкие мо-
шенники». (США). (16+).
16.10 Х/ф «Полицейская 
история 2». (Гонконг). 
18.55 Х/ф «Боец». (США). 
21.20 Х/ф «Последний 
рубеж». (США). (16+).
23.20 Х/ф «Сирота казан-

ская». (16+).
1.05 Х/ф «Закусочная на 
колесах». (Гонконг). (16+).
3.15 Х/ф «Человек без 
лица». (США). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i Панда».
8.45 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.25 Х/ф «Iз джунглiв у 
джунглi».
12.15 Х/ф «Остiн Пауерс: 
Мiжнародна людина-за-
гадка».
13.50 «Орел i решка. Мор-
ський сезон».
0.00 М/ф «Ро-
нал-Варвар». (16+).
1.35 «Бiйцiвський клуб».
2.25 Т/с «Три сестри».
3.10 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 Квадратний метр.
9.20,0.10 Iдеї ремонту.
10.20 Кориснi поради.
11.10 Правила життя.
12.50 Люблю готувати.
14.20 Один за 100 годин.
16.00 Майстри ремонту.
18.10 Дачна вiдповiдь.
19.10 Шiсть соток.
22.30 Удачний проект.
1.40 Зiрковi долi.
3.50 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.00 «Top Shop».
6.15 Х/ф «Ще до вiйни».
8.55 Х/ф «Тiнi зникають 
опiвднi».
13.00 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
14.10 Х/ф «Ульзана».
16.00 Х/ф «Суперпогра-
бування в Мiланi».
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00,2.30 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Приходьте 
завтра».
21.30 Х/ф «Ганмен». (16+).
23.40 Х/ф «Розплата». 
(16+).
1.25 «Хвороби-вбивцi».
3.00 «Випадковий свiдок».
3.40 «Легенди бандит-
ського Києва».

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».
10.15,5.40 «По секрету 
всему свету».
10.35 «Формула еды».
11.00 Вести.
11.30 «Пятеро на одного».
12.10 «Сто к одному».
12.55 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!»
13.50 «Доктор Мясников».
14.45 Х/ф «Ищу мужчину».
18.05 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Наперекор 
судьбе».
0.15 «Романтика ро-
манса».
1.15 Х/ф «На перекрестке 
радости и горя».
4.05 Х/ф «Роковое на-
следство».

6.00 Випадковий свiдок.
7.50,2.00 Мiстична 
Україна.
8.40 Iсторiя українських 
земель.
10.05 Речовий доказ.
11.15,0.00 Фантастичнi 
iсторiї.
12.15 Україна: забута 
iсторiя.
14.05 Бойовий вiдлiк.
15.00,21.00 Майбутнє с 
Джеймсом Вудсом.
18.00 Невiдома Африка.
20.00,1.00 Ремесла за 
призначенням.
3.00 Теорiя Змови.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.05 М/ф «Бiлал».
11.10 Х/ф «Макс 2: Герой 
Бiлого Дому».
12.45 Х/ф «Двiйник».
15.05 Х/ф «Клони». (16+).
16.50 Х/ф «Змiнюючи 
реальнiсть». (16+).
19.00,20.00,21.00,22.00
Одного разу пiд Полтавою.
19.30,20.30,21.30,22.30
Країна У 2.1.
23.00 Iгри приколiв.
0.00 Одного разу в Одесi.
0.30 Панянка-селянка.

2.30 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.35,13.45 Х/ф «Белос-
нежка и охотник». (США). 
8.35,15.45 Х/ф «Седьмой 
сын». (США - Великобри-
тания - Канада - Китай). 
(16+).
10.15 Х/ф «Братья 
Гримм». (США - Чехия 
- Великобритания). (12+).
12.10 Х/ф «Библиотекарь: 
В поисках Копья Судьбы». 
(США - Германия). (16+).
17.25 Х/ф «Хорошо быть 
тихоней». (США). (16+).
19.05 Х/ф «Сбежавшая 
невеста». (США). (16+).
21.00 Х/ф «Чтец». (США - 
Германия). (16+).
23.00 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна». (США). (16+).
0.50 Х/ф «Останься». 
2.25 Х/ф «Мумия». (США). 
4.30 Х/ф «Мирный воин». 
(США - Германия). (12+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.00,8.00 «ДжеДАI».
9.25 «Загублений свiт».
12.10 Х/ф «Команда А». 
(16+).
14.25 Х/ф «Акти насиль-
ства». (16+).
16.15 Х/ф «Пiдстава». 
18.00 Х/ф «Саботаж».
20.00 Х/ф «У тилу во-
рога». 
22.00 Х/ф «У тилу ворога: 
Вiсь зла». (16+).
23.55 Х/ф «У тилу ворога: 
Колумбiя». (16+).
1.45 Т/с «Ласко». (16+).
2.30 «Вiн, вона та те-
левiзор».
3.15 «Цiлком та-
ємно-2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00	Гімн України
06:00	«Додолики». Вип. 2, 
12
06:25	М/ф «Як Козаки у 
футбол грали
06:45	М/ф «Як Петрик 
П`яточкін слоників ра-
хував»
07:00	Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-

клад)
07:10	«Ранок на Суспіль-
ному. Дайджест»
07:20	М/ф «Як Козаки 
куліш варили»
07:30	«Піщана казка». 
Вип. 7
07:35	«Шо? Як?». Вип. 8
08:00	Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
08:15	«Ранок на Суспіль-
ному. Дайджест»
08:30	«Геолокація: Во-
линь». Вип. 5
09:00	Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
09:15	Сьогодні» (сурдопе-
реклад) ПОВТОР
09:50	Д/с «Світ дикої 
природи», 6с.
10:15	Телепродаж на 
комерційній основі
10:30	«Культ. Особи-
стості»
10:45	«Лайфхак україн-
ською»
11:00	Теніс. Кубок Біллі 
Джин Кінг (Командний 
кубок світу з тенісу серед 
жінок). Матч за вихід до 
стадії Finals Україна - 
Японія
19:00	«Культ. Особи-
стості»
19:15	«Візуальний код». 
Вип. 6
19:50	Суспільно-полі-
тичне ток-шоу «Зворотний 
відлік» (сурдопереклад)
21:35	Т/с «Справжня гра 
престолів», 1с., 2с. (16+)
23:00	«Розсекречена 
історія» ПОВТОР
23:55	«Загадки черні-
вецьких атлантів»
00:00	«#ВУкраїні». 7 
сезон
00:25	Д/ф «Гірда» (16+)
01:35	Суспільно-полі-
тичне ток-шоу «Зворотний 
відлік» (сурдопереклад)
03:15	«Розсекречена 
історія» ПОВТОР
04:10	«Бук: Маршрут». 
Вип. 5
04:25	«Роздивись». Вип. 5
04:40	UA Музика 
04:50	«Відтінки України»
05:15	«Крутий заміс». 1 
сезон
05:45	«Лайфхак україн-
ською»

п'ятниця, 16 квітня

субота, 17 квітня
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6.00 Гiмн України.
6.05,3.55 Енеїда.
7.00,8.00,8.55,21.00,0.0
0,2.05,3.30,5.35 Новини.
7.10 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
7.40 М/ф «Як козаки при-
бульцiв зустрiчали».
8.15,3.50,5.30 Погода.
8.20 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-Католицької 
Церкви в Українi.
13.30 Д/с «Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-
Дiєго».
14.30 Телепродаж.
15.00 Країна пiсень.
16.05 Х/ф «Будь-якою 
цiною». (16+).
18.10 Галапагос: Королiв-
ство гiгантських акул.
19.20 Д/с «Епоха великих 
котiв».
20.20 Д/с «Боротьба за 
виживання».
21.25 #@)?$0 з Майклом 
Щуром. (16+).
22.00 Х/ф «Березневi iди». 
0.25 Д/ф «Гiдра». (16+).
1.35,2.30 #ВУкраїнi.
3.00 Бюджетники.

7.00 «Життя вiдомих 
людей».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.45 «Свiт навиворiт 12. 
Пакистан».
10.55,3.40 «Свiт нави-
ворiт».
18.15 «Українськi сен-
сацiї».
19.30,5.00 «ТСН-Тиж-
день».
21.00 «Голос країни 11».
1.00 «Свiтське життя. Дай-
джест».
2.00 «Лiга смiху».

6.00 Х/ф «Шукачi пригод».
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
10.00,11.00,12.00 «Iнше 
життя».
12.50 «Речдок. Виперед-
жаючи час».

17.10 Т/с «Проект «Синя 
книга» 2». (12+).
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Х/ф «Мiмiно».
23.50 Х/ф «Осiннiй ма-
рафон».
1.40 «Речдок».

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

5.05 Скарб нацiї.
5.15 Еврика!
5.25 Факти.
5.50 Анти-зомбi.
6.45 Секретний фронт.
7.40 Громадянська обо-
рона.
8.35 Х/ф «Люди Iкс 5: 
Перший клас». (16+).
11.00,13.00 Х/ф «Люди 
Iкс 6: Днi минулого майбут-
нього». (16+).
12.45 Факти. День.
13.40 Т/с «Пес». (16+).
15.50 Х/ф «Трансформери 

5: Останнiй лицар». (16+).
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «Люди Iкс: 
Темний Фенiкс». (12+).
23.40 Х/ф «Росомаха». 
1.55 Т/с «Розтин покаже». 
4.10 Я зняв!

4.40 Невiдома версiя. 
«Найпривабливiша i най-
симпатичнiша». (12+).
5.30 Невiдома версiя. 
«Операцiя «И». (12+).
6.15 Х/ф «Операцiя «И» та 
iншi пригоди Шурика».
8.05 Х/ф «Iван Васильович 
змiнює професiю».
9.55 МастерШеф. Про-
фесiонали. (12+).
13.20 Хата на тата. (12+).
15.15 Супермама. (12+).
19.00 Слiдство ведуть екс-
трасенси. (16+).
20.00 Один за всiх. (16+).
23.10 Таємницi ДНК. 

5.30,0.40 Вар`яти. (12+).
7.15,9.15 Kids` Time.
7.20 Х/ф «Пригоди Пад-
дiнгтона 2».
9.20 Х/ф «План гри».
11.40 Х/ф «Некерований».
13.40 Х/ф «День незалеж-
ностi». (16+).
16.20 Х/ф «День незалеж-
ностi: Вiдродження». (12+).
18.50 Х/ф «Розлом 
Сан-Андреас». (16+).
21.00 Х/ф «Земне ядро».
23.40 Improv Live Show. 
(12+).

5.50 Сьогоднi.
6.50 Реальна мiстика.
8.10 Т/с «Без тебе». (16+).
17.00 Т/с «Не говори менi 
про любов», 1 i 2 с. (12+).
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки 
з Олегом Панютою.
21.00 Т/с «Не говори менi 
про любов». (12+).
23.00 Т/с «День сонця», 1 i 
2 с. (12+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «День сонця». 
(12+).
3.10 Гучна справа.
4.00 Т/с «Виклик 2». (12+).

9.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,17.00 «Ре-
портер». Новини.

9.15 «Медексперт» з К. 
Трушик.
10.10 «Про особисте» з Н. 
Фiцич.
11.15,12.15 «Акценти» з 
Н. Фiцич.
13.15 «П`ята колонка» з Х. 
Чернегою.
14.10,15.30 Концерт.
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 «Трест, который 
лопнул», 3 с. (16+).
7.50 Х/ф «Закусочная на 
колесах». (Гонконг). (16+).
10.00 Х/ф «Боец». (США). 
(16+).
12.25 Х/ф «Последний 
рубеж». (США). (16+).
14.25 Х/ф «Сирота казан-
ская». (16+).
16.10 Х/ф «Человек без 
лица». (США). (16+).
18.55 Х/ф «Дети Хуанг 
Ши». (Австралия - Гер-
мания - США). (16+).
21.20 Х/ф «Призрак и 
Тьма». (Германия - США). 
(16+).
23.20 Х/ф «Погоня». 
(США). (16+).
1.05 Х/ф «Бархатные 
ручки». (Италия). (16+).
3.15 Х/ф «Гамлет». (Англия 
- Франция). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i Панда».
8.30 «Ух ти show».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.00 М/ф «Вартовi джун-
глiв».
11.40 Х/ф «Вiдлуння да-
леких свiтiв». (12+).
13.10 «Орел i решка. Мор-
ський сезон».
0.10 Х/ф «Хронiки мес-
ника». (16+).

2.10 Т/с «Три сестри».
2.50 «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.
13.00 Правила життя.
14.40 Шiсть соток.
18.00,1.40 Неймовiрнi 
iсторiї кохання.
20.30,3.20 Зiрковi долi.
21.20 Дачна вiдповiдь.
3.50 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

4.50 «Top Shop».
6.20 Х/ф «Ключi вiд неба».
7.50 «Слово Предстоя-
теля».
7.55 «Будьте здоровi».
8.40 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту».
9.50 Х/ф «Ульзана».
11.40 Х/ф «Ганмен». (16+).
13.50 Х/ф «Приходьте 
завтра».
15.40 Х/ф «Засуджений».
17.25 Х/ф «У небi «Нiчнi 
вiдьми».
19.00 Х/ф «Фронт за 
лiнiєю фронту». (12+).
22.15 Х/ф «Слiди апо-
столiв». (16+).
0.35 Х/ф «Розплата». 
(16+).
2.15 «Речовий доказ».

6.00 Х/ф «Личное дело 
майора Баранова».
7.45 Х/ф «Мой чужой ре-
бенок».
9.20 Местное время. Во-
скресенье.
9.55 «Пешком...» Москва 
Наталии Сац.
10.15 «Устами младенца».
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».
14.45,3.10 Х/ф 
«Школьный вальс».
16.30 Х/ф «Дочки-ма-
чехи».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьевым».
1.30 Х/ф «Обменяйтесь 
кольцами».

6.00 Випадковий свiдок.
7.55,2.00 Мiстична 
Україна.
8.45 Iсторiя українських 
земель.
10.30 Речовий доказ.
11.40,0.00 Фантастичнi 
iсторiї.
12.35 Україна: забута 
iсторiя.
14.15 Бойовий вiдлiк.
15.10,21.00 Майбутнє с 
Джеймсом Вудсом.
18.10 Невiдома Африка.
20.00,1.00 Ремесла за 
призначенням.
3.00 Пiдроблена iсторiя.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30 М/ф «Супергерой».
11.00 Х/ф «Кравчиня: 
Помста от кутюр». (16+).
13.20 Х/ф «Хоробре 
серце».
16.40 Х/ф «Лара Крофт: 
Розкрадачка гробниць 2 
- Колиска життя».
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 «Забути Сару 
Маршал». (18+).
1.10 Панянка-селянка.
3.15 Т/с «Хамелеон». 
(16+).
4.00 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.30 Х/ф «Пышка». (США). 
(16+).
8.15,15.50 Х/ф «Сбе-
жавшая невеста». (США). 
(16+).
10.10 Х/ф «Тристан и 
Изольда». (США - Велико-
британия - Германия - 
Чехия). (12+).
12.10 Х/ф «Эмма». (Вели-
кобритания - США). (16+).
14.10 Х/ф «Хорошо быть 
тихоней». (США). (16+).
17.40 Х/ф «Волшебная 
страна». (Великобритания 
- США). (12+).
19.20 Х/ф «Затура: косми-
ческое приключение». 
(США). (12+).

21.00,2.40 Х/ф «Лица в 
толпе». (США). (16+).
22.40 Х/ф «Мумия». 
(США). (12+).
0.40 Х/ф «Чтец». (США - 
Германия). (16+).
4.20 Х/ф «Пятый элемент». 
(Франция - США). (16+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.00,8.00,3.40 «ДжеДАI».
9.25 «Загублений свiт».
13.25 Т/с «Перевiзник 2». 
(16+).
16.20 Х/ф «Широко кро-
куючи». (16+).
18.00 Х/ф «Широко кро-
куючи 2: Розплата». (16+).
19.50 Х/ф «Пташка на 
дротi». (16+).
22.00 Х/ф «В`язень». 
(16+).
23.50 Х/ф «Захисник». 
1.35 Х/ф «Мега-акула 
проти Колоса». (16+).
2.55 «Вiн, вона та те-
левiзор».
4.00 «Найкраще».
4.10 «Бандерлоги 2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00	Гімн України
06:00	«На східному 
фронті»
06:30	«#ВУкраїні»
07:00	Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
07:15	«Ранок на Суспіль-
ному. Дайджест»
07:30	«Недалечко». Вип. 8
07:45	«Шукачі пригод». 
Вип. 1
08:00	Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
08:15	«Ранок на Суспіль-
ному. Дайджест»
08:30	Д/ц «Світ дикої при-
роди», 5с.
08:55	Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад
09:10	Д/ц «Супер-чуття. 
Особливий загін». 2 сезон
10:00	«Буковинські за-
гадки»
10:15	«Пишемо історію»
10:30	«Культ. Особистості»
10:45	Кулінарне шоу 
«Енеїда». 1 сезон
11:40	Х/ф «Поки ти ходив 

на побачення» (12+)
13:05	«Гендерні окуляри». 
Вип. 2
13:20	«Небезпечна зона». 
Вип. 9, 10
13:35	«Візуальний код». 
Вип. 6
14:05	«Лайфхак україн-
ською»
14:15	«Оk, я тобі поясню». 
Вип. 3
14:20	«Уроки тітоньки 
Сови»
14:40	М/ф «Як Козаки у 
хокей грали»
14:55	«Піщана казка». Вип. 
6
15:05	«Додолики»
15:15	«Українська абетка 
всесвіт першосвіт»
15:30	«Шо? Як?». Вип. 10
15:50	«Буковинські за-
гадки»
16:00	«Маршрутом змін». 
Вип. 24
16:15	«#ВУкраїні». 7 сезон
16:40	«Пліч-о-пліч»
16:55	Х/ф «Цар Соломон. 
Наймудріший з-поміж 
мудрих», 1с. (16+)
18:30	«Крутий заміс». 2 
сезон
19:00	«Культ. Особистості»
19:15	«Обличчя». Вип. 29
19:50	Спецпроект «Зу-
пини мене, якщо зможеш»
20:40	«#ВУкраїні». 7 сезон
21:10	«На східному 
фронті»
21:35	Т/с «Справжня гра 
престолів», 3с., 4с. (16+)
23:00	«Бийся як дівчина». 
Вип. 5
23:05	Освітні лекції «Фо-
руму інклюзивності». Вип. 
4
23:30	«Артефакти»
00:00	Д/с «Неймовірні 
винаходи», 1с.
00:25	«Розсекречена іс-
торія» ПОВТОР
01:20	Д/ф «Ті, що вірні» 
(12+)
02:10	Д/ф «З України до 
Голлівуду» (12+)
03:30	«Артефакти». Вип. 8
04:00	«Бук: Маршрут»
04:15	«Край пригод». Вип. 
5
04:25	«Роздивись». Вип. 6
04:40	UA Музика
04:50	«Відтінки України»
05:15	«Обличчя». Вип. 29
05:45	«Лайфхак україн-
ською»

КРОСВОРД

неділя, 18 квітня

Відповіді на кросворд з №12

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Селение в Киргизии.
3. Глаз.
6. Отражение звука.
9. Ольга.
11. Народность в Эфиопии.
13. Военный корабль.
15. Овальные шашки.
16. Мать богов.
17. Суп с пампушками.
19. Роман Данилевского.
20. Злак.
21. Торчащая прядь волос.
24. Белорусский Дед Мороз.
28. Верхняя палуба на судне.
29. Зов.
31. Ботинок для футбола.
34. Снежный барс.
36. Пан ... пропал.
37. Урмас ...
38. Часть пьесы.
39. Как (устар.)

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Египетский фараон.
2. Горы на Алтае.
4. Ископаемая смола.
5. Крик футболистов.
6. Я (самосознание).
7. Буква кириллицы.
8. Персон. компьютер.
10. Мера длины.
12. Специальность врача.
14. Грузовик.
18. Брат Кия и Хорива.
19. Российский автомобиль.
22. Свирепый цветок.
23. Георг ...
25. Государство в Африке.
26. Луковица чеснока.
27. Пояс дзюдоиста.
30. Восток на море.
32. Баян-... (г. в Монголии).
33. "..., водевиль, водевиль!"
34. Потерявший хвост.
35. Японский писатель.

По горизонталi:
1. Ром. 5. Iса. 8. Яса. 9. Акр. 10. 
Да. 11. Ляп. 13. Ла. 14. Доля. 17. 
Iкло. 20. Мi. 21. Ле. 22. Гала. 23. 
Алея. 24. Ен. 25. Ку. 26. Атас. 28. 
Каша. 30. Ар. 31. Вiа. 33. То. 35. 
Сет. 37. Лор. 38. Ост. 39. Омо.

По вертикалi:
1. Ряд. 2. Осад. 3. Ма. 4. Лiя. 5. 
Iа. 6. Скло. 7. Ара. 11. Ля. 12. Пi. 
15. Омлет. 16. Лiана. 18. Клака. 
19. Лелуш. 26. Арес. 27. Св. 28. 
Ка. 29. Атом. 30. Асо. 32. Iон. 34. 
Оро. 36. Тт. 37. Ло.
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19
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 20

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 зруч-
ності, господарські споруди. 
Все приватизоване. 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. Гос-
подарські 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, господар-
ські 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,	кому-
нікації	в	будинку,	3	фази.	
Господарські	будівлі,	л/
кухня.	Тел.	0959486422,	
0956795977

	� БУДИНОК добротний, 
жилий, цегляний, р-н Заяр, 
вул. Тельмана. З/п 68 м. кв., 3 
кімнати, 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, газ, вода, 
дров’яний котел, гараж, 
погріб, з/д 10 соток, привати-
зована. Частковий ремонт. Тел. 
0505150450 

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

	� БУДИНОК, с. Сари. Тел. 
0503462730

	� БУДИНОК, с. Качанове, 
з/п 69,3 м кв., з/д 40с. Госпо-
дарські 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 зруч-
ності, р-н Заяр. Тел. 
0662013904

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

	� 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, зруч-
ності, 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, гос-
подарські споруди, з/д 14 
соток. Ціна 10 тис. у. о. Тел. 
0996657244

	� БУДИНОК,	60 м.кв., газ, 
вода, всі зручності. Косме-
тичний ремонт. Р-н парку. Ціна 
договірна. Тел. 0663055458

	� 1/2	БУДИНКУ,	с. 
Петрівка-Роменська. Тел. 
0660208603. 

	� БУДИНОК, біля	базару	
і	станції	бджільництва,	
у	тихому	провулку.	Три	
спальні,	зала,	кухня,	
веранда,	ванна,	душ,	
туалет.	Усі	зручності.	
Ділянка	на	2	виходи,	город,	
сад,	сарай,	гараж,	літня	
кухня.	Ціна	24	тис	у.	о.	Тел.	
0990465270	(Анатолій)

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

	� 1/2	БУДИНКУ,	по вул. Гага-
ріна, р-н цегельного заводу, 
з/д 5 соток, приватизована. 
Тел. 0502213151. 

	� БУДИНОК,	вмебльований, 
зі зручностями. Господарські 
споруди, сад, огород. Вул. Н. 
Грунь. Тел. 0953995098. 

	� БУДИНОК, р-н Заяр, 3 кім-
нати, 61 м. кв., зручності в 
будинку, з/д 9 соток, госпо-
дарські споруди, л/кухня. Тел. 
0666319343.

	� 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 
доплатою. Тел. 0668791450. 

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

	� БУДИНОК, р-н дитячого 
будинку, з/д 9 с., л/кухня, 
гараж, сарай, газ, вода. Тел. 
0661196506. 

	� БУДИНОК, с. Розбишівка, 
газ, господарські споруди, 
гараж, колодязь, сад. Поряд 
луг, річка. Тел. 0506858793. 

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

	� 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 забу-
дови. Тел. 0956136209. 

	� БУДИНОК, с. Рашівка, вул. 
Гагаріна, недорого, газифіко-
ваний, з/п 70 м.кв. Господар-
ські споруди: сарай, л/кухня, 
вхідний погріб, колодязь. З/д 
50 соток. Тел. 0992799317 

	� БУДИНОК, 1991 р.з., 78 
м.кв., господарські спо-
руди, гараж, погріб, л/кухня. 
Газ, вода. Р-н М. Круга. Ціна 
договірна. Тел. 0995445269, 
0980799862

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

	� БУДИНОК,	с. Книшівка, 
54,4 м. кв. Газ, пічне, з/д 27с. 
приватизована + сінокіс, с/г 
споруди, колодязь. Недорого. 
Можлива розстрочка. Розгляну 
всі варіанти.  Тел. 0957757334.

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 Чере-
мушки, 3/5 поверх. Тел. 
0509767814. 

	� 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 зруч-
ності, 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

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

	� 2-КІМН. кв., вул. Ак. Пав-
лова, 30. 48 м.кв., 1/2 поверх, 
утеплена, індивідуальне опа-
лення, ремонт, кондиціонер. 
Кухня 8 м.кв. Ціна при огляді. 
Тел. 0983916613 

	� 5-КІМН. кв., центр міста, 
р-н універмагу «Росія», 5/5 
поверх, вул. Гетьманська, 12. 
Тел. 0993450639. 

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

	� 2-КІМН. кв., з/п 50,5 м.кв., 
р-н цегельного заводу, вул. 
Гагаріна, 5/4 поверх, центра-
лізоване опалення, всі лічиль-
ники, м/п вікна, м/п лоджія, 
ремонт. Ціна договірна. Тел. 
0684840859

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

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

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

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

	� З/Д	10	соток, всі комуні-
кації поряд, фундамент під 
гараж, огорожа. Р-н Моло-
діжний. Тел. 0500135749. 

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

	� З/Д	25	соток, с. Красна 
Лука, під забудову. Газ, вода, 
світло поряд. Тел. 0951581228. 

	� З/Д	9	соток,	с. Малі 
Будища, приватизована, ого-
роджена, сад, бесідка, туалет, 
поруч криниця. Ціна договірна. 
Тел. 0501515822

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. (15) 

	� КВАРТИРА, подобово, на 
тривалий термін або бригаді у 
відрядженні, Інтернет, конди-
ціонер. Можливість надання 
відповідних документів. Тел. 
0508783429. (15)

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

	� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790

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

	� БУДИНОК	на довготри-
валий термін. Тел. 0999227532

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

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

	� 3-КІМН. кв., центр міста, 
р-н Приват Банку. Повністю 
вмебльована, телевізор, 
пральна машина, бойлер, 
Інтернет та кабельне ТБ. 
Перший поверх. На тривалий 
термін. Тел. 0663120600, 
0964949009

ГАРАЖІ
Продаж

	� 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

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

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

	� 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 

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

	� VW	Golf	II, 1985 р.в., турбо-
дизель 1,6. Ціна 3200 у. о. Тел. 
0952506057

	� ЛУАЗ-969М «Волинь», 
1992 р.в. Ціна договірна. Тел. 
0961136469. 

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

	� ЛУАЗ	«Волинь», 1986 
р. в. Двигун ВАЗ, рульова 
рейка, пічка, неварена. Все 
працює. + З/ч нові та б/в. Тел. 
0500223103.  

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

	� МІНІ-ТРАКТОР само-
робний. 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

МОТО
Продаж

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

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

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

	� МОТОЦИКЛ Spark SP150R-
24. Тел. 0999054758

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

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

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

ЦІЛОДОБОВО

066 1808984066 1808984
068 4839984068 4839984
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л
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л
..

14

ТОВ «Доброзем» 
ЗАКУПОВУЄ 
земельні паї

Тел. 0954111448, 0980509077

20

КУПЛЮ СВИНЕЙ, 
СВИНОМАТОК

живою вагою

0662183433, 
0671111363Те

л.

15

Куплю свиней 
живою вагою

Тел. 0663451052, 
0506644240

ДОРОГО

16

Куплю корів, биків, 
телят, коней, кіз. 

Дорого. Цілодобово. 
Вимушений доріз.
Тел. 0669669486, 

0672996055
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	� РЕДУКТОР заднього мосту 
до ВАЗ (класика). Недорого. 
Тел. 0666214490 

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

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. 
(39)

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

	� 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

	� ТРУБИ (можливо для пар-
кану), діаметр 90/78, товщина 
8 мм., висота 2,5 м. Ціна 10 
грн./кг. Тел. 0995484823

МЕБЛІ
Продаж

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

	� ШАФИ 1-дверна та 
2-дверна. Трельяж, стіл, ванна, 
диван, килими, крісло – 100 
грн. Тел. 0509864682. 

	� СЕРВАНТ б/в. Тел. 
0666198873

ЕЛЕКТРОНІКА
Продаж

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

РІЗНЕ
Продаж

	� ОВОЧЕДРОБІЛКА елек-
трична. Тел. 0501977731. 

	� ШВЕЙНА	МАШИНКА, 
каструлі, казани, каністри, 
бідончики, ночви, ліжка, авто-
матика, корито, діжки, антена, 
водяні насоси, телевізор, ящик 
для сміття, баддя, ел. соко-
вижималка, блендер, гар-
дероб, пилосос, м’ясорубка, 
тумба під ТВ, ящики. Тел. 
0989542346. 

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

	� БУРЯК кормовий. Куку-
рудза. Тел. 0669568122

	� БУРЯК кормовий. Тел. 
0667789291

	� ХОЛОДИЛЬНИК, пральна 
машина, морозильна камера 
та інша побутова техніка. 
Велосипед. 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

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

	� КАРТОПЛЯ велика, посад-
кова (дуже смачна), дрібна (на 
корм). Тел. 0503288003 

	� БУРЯК кормовий. Тел. 
0997803088

	� ГЕНЕРАТОР кисневий, 7 л. 
Тел. 0951943367.

	� СЕЙФ, тент на причеп «Кре-
менчук». 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

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

	� ПЕРЕГНІЙ в мішках. Тел. 
0665740005

	� СІНО тюковане, лугове. Тел. 
0664881209

	� КУКУРУДЗА. Тел. 
0992256242

	� КАРТОПЛЯ посадкова. Тел. 
0956406152

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

	� КАРТОПЛЯ посадкова. 
Телевізор б/в. Тел. 0501720367

	� КАРТОПЛЯ дрібна. Тел. 
0990586435

	� ПОСІВНИЙ	ЯЧМІНЬ 
«Геліос». Тел. 0502241769, 
0972210906

	� СТІНКА 4,2м. Меблі в 
спальню (8 предметів), 
комод, 2 килими 2,2х1,5м. 
(шерсть), стіл письмовий, тре-
льяж вітальня, шафа у ванну, 
люстри. Тел. 0501984812. 

	� КАРТОПЛЯ велика «Санте». 
Тел. 0502187310

	� ПІАНІНО. Телевізор LG, 
гарний стан, майже новий. 
Тел. 0667535655

	� ВЕЛОСИПЕД дитячий, б/в, 
на вік 7-10 років. Недорого. 
Бутси дитячі. Тел. 0952074022. 

	� КАРТОПЛЯ дрібна. Тел. 
974357940. 

	� СКОВОРІДКИ, тарілки гли-
няні, ложки, килими на під-
логу, стільці. Недорого. Тел. 
0502045073. 

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

	� БОЧКА, куб, бак до ком-
байна, візок, кравчучка, 
рало-пропольник, обгортач, 
вулик, інвентар пасічника, обі-
грівач для курчат, мішки джгу-
тові . Тел. 0663346179.   

	� БУРЯК кормовий. Тел. 
0989010972, 0507667181. 

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

	� ПРИЧЕП до л/автомобіля. 
Саморобний. Тел. 0994174068. 

	� БЕНЗОПИЛКА. Перфо-
ратор. Зварювальний апарат. 
Все нове. Недорого. Тел. 
0952514126.  

	� ШТОРИ, карнизи, бокали 
для пива, кавовий сервіз. 
Куртка біла, р. 46. Тел. 
0509779043. 

	� КИЛИМ лікувальний «Nuga 
Best», турманієвий. Куртка 
біла, р. 46. Тел. 0509779043. 

	� МОРКВА, 15 кг. Тел. 
0509779570. 

	� ЛІЖЕЧКО дитяче, б/в. 
Банки 1, 2, 3л., б/в. Тел. 
0951937423. 

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

	� БІДОНИ молочні на 20 і 40л. 
Тел. 0662060749. 

	� СТОВПИ залізні, товсто-
стінні, довжина 2,30м. Тел. 
0969148327

	� МЕДОГОНКА, книги по 
бджільництву, люстра, різний 
городній та будівельний 
інвентар, клітка для кімнатних 
тварин, матраци ватні, вікна і 
двері різних розмірів. Пральна 
машина	«Indesit». Все в хоро-
шому, робочому стані. Тел. 
0956136209.

	� ТАЗ цинковий. Плед 
зимовий. Посуд. Ліжко 
1-спальне. Тел. 0992739512. 

	� ШАФА 3-дверна, 700 грн., 
килим 2х3м., - 300 грн. Стіл 
овальний, 500 грн. Етажерка, 
150 грн., ел. самовар, 300 грн. 
Тел. 0502231913. 

	� ВЕЛОСИПЕД дитячий. Ціна 
500 грн. Тел. 0666189903

	� КУКУРУДЗА	кормова. Тел. 
0663120600, 0964949009 

	� ВЕЛОСИПЕДИ: чоловічий 
ХТЗ, «Салют». Ємність 0,5т. для 
зерна. Саджанець горіха та 
клематиса. Тел. 0951626631.  

	� БУРЯК кормовий. Банки 3л. 
Скло віконне р. 1,4х0,7 в рамі. 
Тел. 0667325879, 0681662829. 

	� МОРОЗИЛКА, ліжко 
дерев’яне, 2-спальне, з 
матрацом. Стіл кухонний, 
дерев’яний, р. 150х70. Бочка 
фанерна. Тел. 0992787407. 

	� МЕБЛІ, полички. Бак для 
душа. Банки. Сіно. Каністри. 
Пилосос. Пароварка. Теле-
візор. Велосипед. Вело-
сипед дитячий. DVD, відео тех-
ніка. Мікрохвильова піч. Тел. 
0955711574

ТВАРИНИ

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

	� 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

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

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

	� ФГ	«ДОБРО-КРАФТ»	про-
дасть	молодняк	цапів	заа-
ненської	породи.	Тел.	
0505976790

	� КОЗЕНЯТА.	Ціна 500 грн. 
Тел. 0950220586.	

	� БДЖОЛОСІМ’Ї.	Тел. 
0951637456

	� КОРОВА, тільна 6 міс. С. 
Мелешки. Тел. 0660208603.  

	� КОЗА молода, перший окіт, 
з двома маленькими козеня-
тами. Тел. 0687469402.  

	� ТЕЛИЧКА, вік 1 міс. На 
утримання. Від високоудійної 
корови. Тел. 0664449875. 

	� БИЧОК молочного віку. Тел. 
0990743620. 

	� КОЗЕНЯТА, білий окрас, 
безрогі. С. Мала Обухівка. Ціна 
– по 200 грн. Тел. 0952229500 
(після 17,00)

	� БИЧОК і теличка, по 11 
місяців. Тел. 0665886596

КУПЛЮ
 

	� ОВЕЦЬ, баранів (35-38 
грн/кг), кіз, цапів (18 грн/кг). 
Дорого. Тел. 0684151318, 
0954898661 (Радіон) 

	� 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)

	� СІНО	тюковане.	Тел.	Тел.	
0505976790

	� БУДИНОК під розбір. Тел. 
0979796234

	� КАРТОПЛЮ їстівну і посад-
кову. Тел. 0681153304

	� КАРТОПЛЮ. Тел. 
0956406152

	� ЗАЗ-965 (горбатий), 
із документами. Тел. 
0502049434. 

	� ЧОВЕН. Бажано алюмі-
нієвий. Тел. 0663120600, 
0964949009. 

БЮРО ЗНАХІДОК

	� 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

	� 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, холо-
дильників, болгарок, чистка 
бойлерів, дрилів та іншої елек-
тротехніки. Виїзд майстра. 
Зварювальні роботи, пайка. 
Спилювання дерев різної 
складності. Тел. 0997199623. 
(Олександр)

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

	� 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

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

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

	� ПРИВЕЗУ	ПЕРЕГНІЙ. Тел. 
0979796234

	� ВАНТАЖНІ	ПЕРЕВЕ-
ЗЕННЯ	до 7 т. ЗІЛ - 130 само-
скид (цегла б/в, щебінь, пісок, 
глина, чорнозем, плити ПКЖ, 
гранвідсів та інші будмате-
ріали). Послуги екскаватора. 
Тел. 0501881470

	� ВСІ	ВНУТРІШНІ	РОБОТИ. 
Шпаклівка, гіпсокартон, 
плитка, ламінат, клейка 
шпалер, встановлення уні-
тазів, ванн. Фарбування стін 
і стель. Недорого. Телефо-
нуйте, 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	КЛАДО-
ВИЩІ. Допоможу вигребти, 
перекопати, посадити. 
Виконаю будь-які інші роботи. 
Тел. 0952512043

	� НАДАМ	ПОСЛУГИ	ТРАК-
ТОРОМ: вивезу сміття, 
оранка, культивація. Посаджу 
картоплю. Якісно. Тел. 
0661470009 

	� КОПАЄМО, чистимо та 
підкопуємо колодязі (ручна 
робота). Якісно. За помірними 
цінами. Тел. 0950116250.(4)

	� НАТЯЖНІ	СТЕЛІ. Всі види 
внутрішніх робіт: гіпсокартон, 
тепла підлога та інше. Сан-
вузол під ключ. Копаємо кана-
лізації. Зварювальні роботи. 
Утеплення будинків. Виїзд по 
району. Тел. 0661194638  

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

	� КЛАДКА	ЦЕГЛИ. Мож-
ливий виїзд по району. Тел. 
0993642826

	� ВИРОБИ	З	МЕТАЛУ: ворота 
з хвірткою, паркани, огорожки, 
козирки, гаражні ворота та 
інше. Профнастил, металоче-
репиця, корабельна дошка та 
інше. Виробник Україна, Італія, 
Польща. Стовпчики на ворота, 
д 57, д110, д130,б/в. Тел. 
0502743434, 0674373593

	� ВИКОНАЄМО	РОБОТИ: 
монтаж дахів, кладка цегли, 
стяжка, бетонування. Копаємо 
та викладаємо вигрібні ями. 
Сантехніка під ключ. Вста-
новлення парканів. Виїзд по 
району. Тел. 0669958382, 
0960767071

	� ВАНТАЖНІ	ПЕРЕВЕ-
ЗЕННЯ.	Щебінь, гранвідсів, 
пісок. Вивезення будівельного 
сміття. Тел. 0667409268 

	� ОБРОБІТОК	ГРУНТУ 
мотоблоком. Тел. 0663835075, 
0681657014

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 
ТРАКТОРИСТИ-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

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

 � 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

	� ШУКАЮ	РОБОТУ.	ВОДІЙ	зі 
стажем. Всі категорії відкриті. 
Тел. 0506913806

 � Підприємство запрошує 
на роботу ВОДІЯ категорії 
«С» для роботи на автомо-
білі з маніпулятором. Тел. 
0509403914

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)

БУРЯК	КОРМОВИЙ.	
Картопля сортова. Морква. 

Насіння гібридної кукурудзи, 
кормових буряків та овочів. 

Тел. 0508148909. (№16)

ЗАМОВЛЯЙТЕ РОБОТУ+МА-
ТЕРІАЛИ зi знижкою до 30%. 

РЕМОНТИ БУДИНКIВ, 
КВАРТИР пiд ключ. 
Перепланування. 

БУДIВНИЦТВО - будинки, 
прибудови, павільйони, 
гаражі, навіси, альтанки. 

Банi, паркани. 
ПОКРIВЕЛЬНI РОБОТИ під 

ключ. Мансарднi дахи.
УТЕПЛЕННЯ, облицювання  
будинків. Тел. 0686902740, 

0500130705. (№14)
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Вітання

ВІТАЄМО ВІТАЄМО 
молодих маммолодих мам

2.04. Яна Ткаченко (м. Зіньків) 
дівч., 2880 52 см

5.04. Аліна Акулова (с. Сергіївка) 
хл., 4350 56 см

5.04. Лілія Педько (м. Лохвиця) 
дівч., 3950 55 см
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 Полтавщина за запасами води пере-
буває на 11-му місці в Україні, тому їх 
поповненню завжди надавали неаби-
якого значення. Згідно проведеної у 
2006—2009 роках інвентаризації водних 
об’єктів, в області нарахували 69 малих 
водосховищ і 2688 ставків загальною 
площею водного дзеркала майже 25 ти-
сяч гектарів.

За час, що минув відтоді, частина во-
дойм висохла, замулилася, проте є ще 
чимало водних об’єктів підходящих не 
тільки для поливу, а й для розведення 
риби. Дев’ять років тому на Полтавщи-
ні в користування юридичним та фізич-
ним особам на умовах оренди було пе-
редано майже 800 ставків. У перші роки 
після цього тільки на ремонти гідро-
технічних споруд на орендованих во-
доймах їхні тимчасові власники щоро-
ку витрачали в середньому по 450 тисяч 
гривень. Стільки ж коштів надходило і 
в місцеві бюджети за оренду?

Ділове використання ставків на Пол-
тавщині розпочали у 2011-2012 роках. 
На території області з наявних 2331 
водного об’єкта 1474 придатні для ри-
борозведення, на них торік вирощено 
понад 1500 тон водних біоресурсів. Зна-
чна частина водних об’єктів Полтавщи-
ни, зокрема 468 ставків поза межами 
населених пунктів, перебувають в орен-
ді у 401 орендаря. Вони за користуван-
ня цими об’єктами сплачують орендну 
плату згідно з відповідною затвердже-
ною наказом Міністерства екології та 
природних ресурсів України методи-
кою. Плату за оренду земель водного 
фонду в області нараховують у межах 
12% нормативної грошової оцінки зе-
мельної ділянки.

Оскільки немає технічної документа-

ції з нормативної грошової оцінки зе-
мельної ділянки під водним об’єктом, 
орендну плату розраховують у відсо-
тках нормативної грошової оцінки ріллі 
в області (30 390 гривень), але вона не 
менша, ніж 911,7 гривні за гектар.

Надання в оренду ставків із викорис-
танням даних паспорта водного об’єк-
та збільшує надходження коштів до об-
ласного бюджету у 2,8—3,2 рази. Отже, 
витрачені на паспортизацію кошти по-
вернуться у бюджет у вигляді орендної 
плати за водні об’єкти протягом трьох 
років.

Право на користування ділянками 
водного фонду для рибогосподарських 
потреб із земель державної власності 
продають на земельних торгах (аукці-
оні). Для кращого інформування юри-
дичних та фізичних осіб які, можливо, 
захотять займатися риборозведенням, 
департамент агропромислового розвит-
ку Полтавської ОДА у 2020 році пер-
ший в Україні запровадив на території 
області інтерактивну карту придатних 
для рибогосподарських потреб водних 
об’єктів державної власності. На цій 
карті, на території Гадяччини позначе-
ні наступні водойми:  
Ставки, розташовані за 
межами села Соснівка:
0.8626 га (паспорт відсутній, 
в оренді до 12.2037 р.).
1.6078 га (паспорт відсутній, 
в оренді до 12.2037 р.).
5.3975 га (паспорт відсутній, 
в оренді до 12.2037 р.).
7.8722 га паспорт відсутній, 
в оренді до 12.2037 р.).
Ставки, розташовані за 
межами села Веприк:
6,5 га (паспорт розроблений у в 

2017 році, в оренді до 12.2038 р.)
0,8 га (паспорт розроблений у в 
2017 році, в оренді до 12.2038 р.)
0,2 га (паспорт розроблений у в 
2017 році, в оренді до 12.2038 р.)
Ставки, розташовані за 
межами села Книшівка:
3,5935 га (паспорт розроблений у 
2017 році, в оренді до 01.2043 р.).
18,3719 га (паспорт розроблений у 
2017 році, в оренді до 01.2043 р.).
5,4382 га (паспорт відсутній, 
не в користуванні)
4,8521 га (паспорт відсутній, 
не в користуванні)
2,6929 га (паспорт розроблений у 
2016 році, в оренді до 04.2066 р.)
Ставки, розташовані за межами 
села Великі Будища:
2,2217 га (паспорт відсутній, 
в оренді до 12.2038 р.).
46,9588 га (паспорт розроблений у 
2015 році, в оренді до 23.05.2061р.)
12,8358 га (паспорт розроблений 
у 2017 році, не в користуванні)
Ставки, розташовані за 
межами села Римарівка:
2,8 га (паспорт відсутній, в 
оренді до 12.2038 р.)
45 га (паспорт розроблений 
у 2017 році, в оренді).
Ставки, розташовані за 
межами села Красна Лука:
1,7654 га (паспорт відсутній, 
в оренді до 12.2035 р.)
Ставок, розташовані за межами 
села Мала Побиванка:
7,0879 га (паспорт розроблений у 
2017 році, не в користуванні)
0,9388 га (паспорт відсутній, 
в оренді до 12.2038 р.)
1,3506 га (паспорт розроблений в 

2017 році, не в користуванні).
5,1557 га (паспорт розроблений 
у 2016 році, в оренді). 
Ставки, розташовані за 
межами села Розбишівка:
3,6001 га (паспорт розроблений у 
2016 році, не в користуванні)
0,4935 га (паспорт розроблений у 
2016 році, не в користуванні).
1,4639 га (паспорт розроблений у 
2015 році, не в користуванні)
1,1362 га (паспорт розроблений у 
2015 році, не в користуванні).
0,1417 га ( паспорт розроблений 
у 2016 році, не в користуванні).
Ставки, розташовані за межами 
села Петрівка-Роменська: 
0,4282 га (паспорт розроблений у 
2016 році, не в користуванні)
2,3 га (паспорт відсутній, 
в оренді до 12.2038)
0,9667 га (паспорт відсутній, 
в оренді до 12.2038).
Ставки, розташовані за 
межами села Харківці:
1,5 га (паспорт розроблений у 2016 
році, в оренді до 12.2021 р.)
1,5019 га (паспорт розроблений 
у 2018 році, в оренді).
Ставок, розташований за 
межами села Качанове:
2,0421 га, (паспорт розроблений 
у 2015 році, не в користуванні).
Ставки, розташовані за 
межами села Середняки:
3,0754 га (паспорт розроблений у 
2017 році,  в оренді до 12.2023 р.)
1,2039 га (паспорт розроблений у 
2017 році, в оренді до 12.2023 р.)

Сторінку підготувала Оксана Кириченко

Навіщо потрібен 
У природі більшість життєвих про-

цесів тварин є циклічними, тобто вони 
повторюються в один і той самий пе-
ріод. Найбільш важливий — це термін 
з квітня до середини червня, у різних 
видів по-різному, але приблизно у всіх 
у цей час відбувається відтворення по-
пуляції виду. Це дуже відповідальний 
період, бо від цього залежатиме подаль-
ший розвиток тих видів, які живуть на 
певній території. Безумовно, запрова-
дження цього закону — це необхідна 
умова, без якої  тваринам було б наба-
гато складніше. У нас взагалі з чисель-
ністю багатьох тварин ситуація дуже 
складна. Це пов’язано, з одного боку, з 
некоректною діяльністю людини щодо 
тварин, а з іншого — дуже змінилася 
кліматична ситуація, що теж значною 
мірою негативно впливає на багато ви-
дів тварин.

Чи можна рибалити у цей період
Рибалити не заборонено. Проте це 

треба робити з однією вудкою, з бере-
га. Ці правила чітко прописані. Той, хто 

любить рибалити чи бути в лісі, пови-
нен бути добре ознайомлений з ними, 
щоб не потрапити у неприємну або не-
законну ситуацію. Покарання

Існує низка штрафів. Є обласні і місь-
кі управління екології, до яких мають 
звертатися громадяни, які зафіксують 
такі порушення. Поліція повинна ре-
єструвати такі факти і притягувати до 
відповідальності порушників. 

«Сезон тиші» – це природоохорон-
ний захід, запроваджений до виконання 
в Україні на законодавчому рівні у 2015 
році (стаття 39 Закону України «Про 
тваринний світ»). 

Порушення вимог щодо охорони се-
редовища перебування і шляхів мігра-
ції, переселення, акліматизації та схре-
щування диких тварин тягне за собою 
накладення штрафу на громадян від 510 
до 850 грн і на посадових осіб - від 850 
– 1190 грн. Невжиття заходів щодо за-
побігання загибелі диких тварин, погір-
шенню середовища їх перебування та 
умов міграції або добування диких тва-
рин, які зазнають лиха, тягне за собою 
накладення штрафу від 850 – 1190 грн.

ПАСПОРТИЗАЦІЯ ВОДОЙМ: 
БІЛЬШІСТЬ СТАВКІВ У ОРЕНДІ  

РОЗПОЧАВСЯ  «СЕЗОН ТИШІ» 
ДЛЯ ЧОГО ЙОГО ЗАПРОВАДЖУЮТЬ? 
Із 1 квітня до 15 червня у лісах та на об’єктах благоустрою запроваджується 
«сезон тиші». У цей період заборонено будь-які заходи, що є джерелом 
підвищеного шуму та неспокою (стрілянина, проведення вибухових робіт, 
феєрверки, санітарні рубки лісу, використання моторних маломірних суден, 
проведення перегонів та інших змагань на транспортних засобах). 
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Оголошення, реклама

Оформлення 
будинку та 

землі з нуля
Тел. 0506470874

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

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

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

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

ПРАЦЮЄ СИСТЕМА ЗНИЖОК!

Тел. 0958276908Форма оплати- 
будь-яка.

Те
л. 05

09
38

21
77

, 
06

73
68

72
37

 (Ю
ра

)

ПРОДАМ ІНДИКІВ, 
бройлерів, мулардів, 

качок

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)

Пункт приймання  у м. Гадяч.Пункт приймання  у м. Гадяч.

КУПЛЮ БРУХТ ЧОРНИХ ТА КУПЛЮ БРУХТ ЧОРНИХ ТА 
КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВКОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ

Тел.Тел. 0995253478  0995253478 (Богдан)(Богдан)

Можливий самовивізМожливий самовивіз

Тел. 0664534493 Тел. 0664534493 

ПРОДАМ ЦЕМЕНТ ПРОДАМ ЦЕМЕНТ 
ОПТОМ ОПТОМ 

ТА В РОЗДРІБТА В РОЗДРІБ

КУПЛЮ СОЮ, КУПЛЮ СОЮ, 
СОНЯШНИК ТА ІНШІ СОНЯШНИК ТА ІНШІ 

ВИДИ ЗЕРНОВИХВИДИ ЗЕРНОВИХ
Розрахунок на вагах.Розрахунок на вагах.

 Пункт приймання у м. Гадяч. Пункт приймання у м. Гадяч.

Тел. 0664534493 (Давид)Тел. 0664534493 (Давид)

0668850554 - Віталій
0660583142 - Олександр 

Також в асортименті є 
дорослий (2,5-3 кг) бройлер 

та комбікорм.

ПРОВОДИТЬСЯ ЗАПИС НА 
ДОБОВИХ БРОЙЛЕРІВ, ГУСЕНЯТ 

РІЗНИХ ПОРІД ТА ІНДИКІВ

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

л.
 

В'ЯЧЕСЛАВ

КОМБІКОРМ ТА 
АПТЕЧКИ
Можлива 
доставка

0667130503, 
0682505027

ПОСТІЙНО РЕАЛІЗОВУЄМО ДОБОВИЙ 
ТА ПІДРОЩЕНИЙ МОЛОДНЯК ПТИЦІ:

У які терміни фізична особа, яка 
здійснює незалежну професійну 
діяльність, зобов’язана подати 
податкову декларацію про 
майновий стан і доходи за звітний 
(податковий) рік та сплатити суму 
задекларованого податкового 
зобов’язання?

Відповідно до п. 178.4 ст. 178 
Податкового кодексу України від 2 
грудня 2010 року 

 № 2755-VI із змінами та доповнен-
нями (далі – ПКУ) фізичні особи, які 
провадять незалежну професійну діяль-
ність, а також іноземці та особи без гро-
мадянства, які стали на облік у контро-
люючих органах як самозайняті особи 
та є резидентами, подають податкову 
декларацію про майновий стан і дохо-
ди (далі – податкова декларація) за ре-
зультатами звітного року відповідно до 

розд. IV ПКУ у строки, передбачені для 
платників податку на доходи фізичних 
осіб, в якій поряд з доходами від про-
вадження незалежної професійної ді-
яльності мають зазначати інші доходи з 
джерел їх походження з України та іно-
земні доходи.

При цьому податкові декларації за ба-
зовий звітний (податковий) період, що 
дорівнює календарному року для плат-
ників податку на доходи фізичних осіб, 
подаються до 1 травня року, що настає 
за звітним, крім випадків, передбаче-

них розд. IV ПКУ (п.п. 49.18.4 п. 49.18 
ст. 49 ПКУ).

Остаточний розрахунок податку на 
доходи фізичних осіб за звітний подат-
ковий рік здійснюється платником са-
мостійно згідно з даними, зазначеними 
в податковій декларації, в якій поряд 
з доходами від провадження незалеж-
ної професійної діяльності повинні 
зазначатися інші доходи з джерел їх 
походження з України та іноземні до-
ходи, а також відомості про суми єди-
ного внеску на загальнообов’язкове со-

ціальне страхування, нарахованого на 
доходи від провадження незалежної 
професійної діяльності в розмірах, ви-
значених відповідно до закону (п. 178.7 
ст. 178 ПКУ).

Фізична особа зобов’язана самостій-
но до 1 серпня року, що настає за звіт-
ним, сплатити суму податкового зо-
бов’язання, зазначену в поданій нею 
податковій декларації (п. 179.7 ст. 179 
ПКУ).

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/

Головне управління ДПС 
у Полтавській області

ПОДАТКОВА ІНФОРМУЄ
Запитували? 
Відповідаємо!



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

22 №	13	(961)
8	квітня 2021 року

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

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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Оголошення, реклама

ПОГОДА

Марка 
пального

Вартість, 
грн 

А-92 26.71

А-95 28.11

ДП 26.39
ГАЗ 15.25

Марка Вартість, 

Ціни на пальне (Полтава), 
станом на 6.04.2021 р.

Курс валют (Полтава) 
станом на 6.04.2021 р.

Купівля Продаж НБУ

USD 27.75 27.97 27.9390

EUR 32.57 32.99 32.8632

10 RUB 3.32 3.82 3.6562

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.

14

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 150994174060

холодильники, 
телевізори, 

газові колонки та інше

15

РЕМОНТ
скутерів та мопедів.

Запчастини.
Доставка нерухомих 

мопедів в ремонт.
Тел. 0994174060

13

вул. Лохвицька, 30 В 
(навпроти автостанції)

На постійну 
роботу потрібні 
ПРОДАВЦІ

Звертатися в магазин 
«Все для Вас у Шиловича» 

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, 8 квітня 
Хмарно
мін. +4°, макс. +9°

П’ятниця, 9 квітня 
Ясно
мін. +4°, макс. +9°

Субота, 10 квітня
Ясно
мін. +5°, макс. +10°

Неділя,  11 квітня
Ясно
мін. +7°, макс. +11°

Понеділок, 12 квітня
Ясно
мін. +8°, макс. +11°

Вівторок, 13 квітня
Невелика хмарність
мін. +8°, макс. +11°

Середа, 14 квітня
Хмарно з проясненнми
мін. +9°, макс. +11°

15

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

КУПЛЮ АПАРАТУРУ 
ТА РАДІОДЕТАЛІ 70-80 рр

Тел. 0990414995

 Телевізори, магнітофони
Осцилографи, частоміри

Радіостанції, АТС
Годинники та фотоапарати

Плати з радіодеталями та багато іншого

16

 ГОРИЗОНТАЛЬНЕ 

Тел. 0502763711

або прокол 
під дорогою

БУРІННЯ
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Сумуємо, пам'ятаємо

НОВІ ПРАВИЛА 
ПОХОВАННЯ 

ПОМЕРЛИХ ВІД COVID
Згідно оновлених рекомендацій МОЗ люди ма-

ють можливість попрощатися, забрати тіло та по-
ховати рідних за звичайною процедурою, але з 
обов’язковим дотриманням усіх необхідних за-
ходів безпеки. Окрім цього, родичі можуть за-
брати тіло і поховати за звичайною процедурою 
з дотриманням заходів безпеки; до тіла допуска-
ють після обробки дезінфекційним розчином; ри-
туальні обряди здійснюють із дотриманням дис-
танції 1,5 м із розрахунку не більше 1 людини на 
5 м кв . Заборонено під час прощання торкатися і 
цілувати відкриті ділянки тіла померлого. Вимо-
га, щодо поховання у щільному пакеті діє, лише 
за наявності надмірного виділення біологічних рі-
дин із тіла померлого.

МОЗ
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ОВЕН	(21.03	-	20.04).
Постарайтеся в iм`я своїх 
особистих iнтересах не 
закидати роботу. Навпа-
ки, на цьому тижнi вар-

то особливу увагу звернути на ваш 
кар`єрний рiст, так як можливi вельми 
привабливi пропозицiї i досягнення, 
що сприяють пiдвищенню на посадi. 
Щоб домогтися успiху, вам потрiбно 
проаналiзувати ситуацiю i тримати пiд 
контролем свої емоцiї.

ТЕЛЕЦЬ	(21.04	-	21.05).
На цьому тижнi небажано 
грати в хованки зi своїм 
обранцем, ви все одно 

програєте. Таємне стане явним. Будь-
те реалiстом у вирiшеннi звалилися 
на вас особистих проблем. Визнання 
ваших заслуг дiловими партнерами i 
друзями виявиться для вас приємним 
сюрпризом. Ви зможете поглянути на 
багато речей по-новому i побачити 
те, що ранiше не помiчали.

БЛИЗНЮКИ	
(22.05	-	21.06).
Вас пiдхопить вiтер змiн, 
причому приємних. I це 

торкнеться, в першу чергу, особисто-
му життi. Наприклад, вам зроблять 
пропозицiю руки i серця. Або ж мож-
на очiкувати поповнення сiмейства. 
До того ж, з`явиться шанс домогтися 
успiху в дiловiй i фiнансовiй сферах. 
Постарайтеся не вiдкладати важли-
вi справи i рiшення, берiться за них 
вiдразу. Це прямий шлях до мети. 
Ваш позитивний погляд на свiт доз-
волить з легкiстю справлятися навiть 
з найскладнiшими завданнями.

РАК	(22.06	-	23.07).
На початку тижня ви-
користовуйте зустрiч 
з керiвництвом у своїх 
цiлях, викладiть свої чу-

довi плани та iдеї, вашу iнiцiативу 
обов`язково пiдтримають. У четвер 
можна втекти з роботи ранiше i по-
їхати на побачення, воно виявиться 
вельми романтичним. У вихiднi вiд-
починьте вiд суєти i турбот, вiдчуйте 
смак життя.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
Для вас настає цiкавий 
тиждень, коли можна ак-
тивно вiдпочити i з задо-

воленням попрацювати. Енергiя б`є 
ключем, тому вам багато чого буде 
вдаватися. Ситуацiя, можливо, зажа-
дає вiд вас вмiння справлятися з до-
датковим навантаженням. Спробуйте 
поменше говорити i бiльше слухати. 
Якщо вам не вдасться вiдкрутитися 
вiд участi в суперечцi, намагайтеся 
зберiгати нейтральну позицiю. Недiля 
- вдалий день для поїздок i початку 
подорожей.

ДIВА	(24.08	-	23.09).
У понедiлок ви можете 
отримати iнформацiю, 
яку вам краще зберегти в 

таємницi. У вiвторок бесiда з началь-
ством може пiти на кiлька пiдвищених 
тонах, проте вам вдасться довести 
свою правоту. На мiцне i тривале 
спiвробiтництво нi в роботi, нi в осо-
бистому життi зараз не розраховуйте, 
все швидкоплинно i досить iлюзорно. 
Можуть заплутатися i вiдносини з рiд-
нею.

ТЕРЕЗИ	(24.09	-	23.10).
Цей тиждень обiцяє при-
нести емоцiйний сплеск, 
енергiю, здоров`я i успiх. 

У середу будь-яку справу буде вда-

ватися i практично будь-яка мрiя 
може здiйснитися, якщо, звичайно, 
для цього не доведеться ущемити 
iнтереси iнших людей. У четвер у вас 
може з`явитися непереборне бажан-
ня змiнити коло спiлкування, велика 
ймовiрнiсть появи поруч нових зна-
йомих, близьких вам по духу. У вихiднi 
направте свою енергiю на рiшення 
домашнiх справ i сiмейних негараз-
дiв.

СКОРПIОН	
(24.10	-	22.11).
Рекомендується побiльше 
часу провести в млостi, 
користуючись плодами 

успiхiв, досягнутих ранiше. Втiм, новi 
справи теж обiцяють солiдний при-
буток. Ваша енергiя i зiбранiсть доз-
волять творити чудеса. Везiння по 
дрiбницях стане причиною оптимiс-
тичного настрою, що також вельми 
сприяє працездатностi. Середовище 
дозволить залишити багато серйознi 
проблеми в минулому. У вашому 
життi починається яскравий i вдалий 
перiод.

СТРIЛЕЦЬ	
(23.11	-	21.12).
На цьому тижнi особливо 
яскраво проявиться ваша 
цiлеспрямованiсть. Вам 

легко буде реалiзувати свої творчi 
задуми, як в iндивiдуальнiй, так i в 
колективнiй роботi. Результативни-
ми виявляться далекi поїздки i вiдря-
дження. У четвер i п`ятницю проявiть 
трохи бiльше уваги i доброти до своєї 
сiм`ї. У вихiднi ви отримаєте справж-
ню задоволення вiд спiлкування з 
друзями.

КОЗЕРIГ	(22.12	-	20.01).
На цьому тижнi вам дове-
деться зiбратися, вiд вас 
будуть потрiбнi стiйкiсть i 
терпiння. Друзi засиплють 

вас порадами дiаметрально проти-
лежного змiсту. Намагатися їх дотри-
муватися, зрозумiло, не варто, але 
вислухати можна, раптом прослиз-
не i здорова думка. Будьте вiдкритi 
для змiн, не вiдмовляйтеся вiд нових 
можливостей. Вашi трудовi подвиги 
не залишаться непомiченими, ви до-
сягнете схвалення з боку начальства. 
У п`ятницю бажано критично оцiнюва-
ти свої дiї i слова.

ВОДОЛIЙ	
(21.01	-	19.02).
Тиждень очiкується над-
звичайно продуктивна, 

гранично насичена рiзноманiтними 
подiями. Однак ви ризикуєте втоми-
тися вiд спiлкування. Адже чекають 
важливi зустрiчi i напруженi перего-
вори. Чим активнiше бiльш активнi 
та гнучкiше ви опинитеся, тим бiльше 
зумiєте домогтися. Друзi та близькi 
виявляться непоганими порадника-
ми. Частиною роботи можете подiли-
тися з колегами. 

РИБИ	(20.02	-	20.03).
Результати роботи змо-
жуть нинi вас порадувати 
i принести моральне i ма-
терiальне задоволення. 

Однак постарайтеся не з`ясовувати 
стосунки з дiловими партнерами i не 
сперечатися з начальством. На сере-
ду можна запланувати серйозну роз-
мову зi старим другом, можливо, ви 
дiзнаєтеся щось важливе. П`ятниця 
сприятлива для дослiджень, лекцiй та 
майстер-класiв. Але самi утримайте-
ся вiд публiчних виступiв, тримайте 
свої iдеї та плани при собi. 

� е

Астрологічний гороскоп
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У вільну хвилинку

історії з життя

Не любила, ой, як не любила Галина 
Якимового сина. Терпіти не могла. А все 
тому, що Максим у Катерину вдався. В матір 
свою покійну. Такі ж сині очі. Волосся світле. 
Вродливий...

...Галина з Катею колись подругами були. 
Катя і Галя - зовсім різні. Катя - приязна до 
всіх, розумничка і красуня. Галя - мовчазна, 
сердилася й ображалася з будь-якого приводу. 
Дівчата, бувало, сперечалися, навіть дулися 
одна на одну, але дружили. Навчання давалося 
Каті легко. А Галя школу «мучила». Благо, 
в подруги можна було списати домашнє 
завдання і на контрольній підглянути. У 
випускному класі в Катю закохався Яким. Був 
старший за дівчину на «цілих» п’ять років. 
Галя переконувала подругу, що залицяльник 
«старий». Але Каті Яким подобався. 
Симпатичний, добрий. На фельдшера вчився. 
Катя й собі після школи вирішила в медичне 
училище податися. Аби бути ближче до 
коханого. Знала б вона, як Галю заздрість 
поїдом їла. Хлопець їй також подобався. Та, 
крім «привіт, Галино», їй більше нічого не 
діставалося.

...Отримавши диплома, Яким запропонував 
Каті побратися. Щаслива, розповіла новину 
подрузі.

- Може б і ти спершу медучилище закінчила, 
а тоді до шлюбу йшла, - «радила» Галя. - Бо хіба 
після заміжжя про навчання будеш думати?

Катя сприйняла це як жарт. На весіллі Галя 
за дружку була. Так пекло, так муляло її Катине 
щастя. Не співати й танцювати - плакати 
хотілося.

...Якось Галина зізналася Каті, що має 
нареченого. Заміж кличе.

- І ти мовчала?! Хто ж він?
- Нічого цікавого. Живе в селі неподалік 

від нашого містечка. Водієм на молокозавод 
влаштувався. На роботі й познайомились.

- То приходь у вихідні зі своїм хлопцем до 
нас в гості.

Орест видався Каті трохи колючим. А 
ще зауважила - випити мастак. Вагалася, 
поділитися своїми думками з Галею, чи ні. 
Вирішила не втручатися. Може, їй так здалося. 
Адже вперше його побачила. Галина з Орестом 
влаштували вечірку. Наречений трохи перебрав. 
Поскандалив з Галиним батьком. Навіть 
до бійки брався. Гості почали розходитися. 
Катя розраджувала подругу, мовляв, всяке 
трапляється. Галя Ореста не кохала. А заміж 
вийшла, щоб у дівках не сидіти. І, щоб у 
неї, як і в Каті, чоловік був. Невдовзі після 
заміжжя Галя народила доньку. Згодом ще 
одну. А в Каті з Якимом дітей не було. «Хоча в 
чомусь тобі, подруго, не пощастило», - мстиво 
торжествувала Галя. Орест дружиною та дітьми 
не переймався. Після роботи - телевізор. У 
вихідні - товариші, рибалка, пиво. Подейкували, 
що й з чужими жінками «наліво» їздив.  

...Каті не терпілося поділитися новиною з 
подругою: вона вагітна. Яким такий щасливий!

Галя слухала мовчки. А потім підкотила 
рукава й показала синці на руці. Виявляється, 
Орест, коли вип’є, дружину лупцює. І це вже 
не вперше.

- Вижену його. А дітям якось дам раду. Батьки 
допоможуть. І, звісно, хай аліменти платить.

- Може, одумається. Поговори з ним.
- Коханка в нього завелася. Не знаю, правда, 

яка за рахунком. Тож нема з ким розмовляти. 
Такі не каяться.

Катя народжувала первістка, а Галя 
розлучалася з чоловіком.

...Катя подругу шкодувала. Приносила 
дівчатам гостинці. Допомагала матеріально - 
Галина завжди скаржилася на скруту. Мовляв, 
на молокозаводі простим працівникам щедро 
не платять. Доньки ласки від Галини не бачили. 
Свою злість за розхристане життя зганяла на 
них. Особливо діставалося старшій. Може, че-
рез те сестри між собою не ладили.

...Максимові йшов п’ятий рік, коли не стало 
Каті. За кілька місяців згоріла, мов свічка. Яким 
був, мов сам не свій. До тями не міг прийти. 
Максим тулився до тата. У сні кликав маму...

Якимові допомагали глядіти сина його 

батьки та покійної дружини. І Галина заходила. 
Запитувала, чим може підсобити. Казала 
приводити Максима до неї. Дівчата приглянуть. 
Та й вона, коли не на роботі. Насправді ж, не з 
доброти душевної співчувала. Яким - удівець. 
Може, це її шанс, гадала. Він сприймав її 
турботу з вдячністю. А Галина злостилася, що 
в ній Яким бачить лише Катину подругу...

Якось Галина заскочила до Якима, коли Мак-
сима не було вдома. Розмову почала, мовляв, 
тяжко самому, молодий ще... 

- Женитися тобі треба, Якиме. Каті не 
повернеш, а життя минає.

- Я її досі кохаю. Розумієш?
- А мене... мене міг би покохати? - вирвалося в 

Галини. - Я Максимові за маму була б...
- Галю, у нього одна мама... Він так схожий 

на Катю.
Запитання про кохання проігнорував. Тоді й 

зненавиділа Галина Якимового сина. Але й далі 
заходила до Якима. Не втрачала надії, що він 
все-таки зверне на неї увагу...

...Минув час. Галинині доньки рано вийшли 
заміж. І обидві забралися з дому. Галя ставала 
чим старшою - тим злішою. Якось Максим по 
дорозі ступив до тітки Галі й почув сварку між 
нею та старшою донькою. Та дорікала матері, 
наче вона чогось більше дала молодшій сестрі. 
Галина зірвалася на крик:

- Я все життя на вас гарувала! Ви між собою 
жеретесь, мов пси. Якщо нічого не треба, навіть 
голови до мене не покажете. Вмерла б, і ніхто 
не знав би.

- Ти ж за дядьком Якимом сохнеш. От, і 
живіть разом.

- Живіть... Може, й жили б, якби не Максим. 
Він писком в Катьку вдався. А Якима 
перемкнуло на ній. Втруїти того хлопчиська, чи 
що?! Я колись казала Якимові, що можу за матір 
малому стати. А він... Ненавиджу Максима! Хай 
би він здох! І Катьку ненавиджу!..

Максима від почутого холодом обдало. 
Подався геть. Батькові не сказав нічого. Але 
тепер тітки Галі остерігався. І зрозумів її часті 
до них візити. Вони були не в пам’ять про 
дружбу з мамою. Зла любов у тітки Галі...

...Максим став лікарем. Яким сином гордився. 
Лише сумував, що той живе тепер в обласному 
центрі. Там робота. Сім’я. Доня народилася. 
Катрусею назвали.

...Яким приїхав у справі до області. Зайшов 
до сина на роботу. Здалеку, на лікарняному 
подвір’ї, побачив Галину. Чи помилився? Але 
вона справді давно не давалася чути. Запитав у 
Максима, чи Галина тут лікується.

- Не знаю, не чув про таку пацієнтку. Може, в 
іншому відділені.

- Поцікався. Можливо, допомога потрібна. 
Вона ж нам завжди в помочі ставала.

Максим промовчав.
Галина таки знайшлася в лікарні. Колега-

медик розповів Максимові, що ця жінка 
стверджує: дітей у неї немає, рідні - також. І гро-
шей на лікування катма. Мовляв, краще вмерти, 
ніж так жити.

- Дивно, - мовив Максим. - Історія тут така...
Невдовзі лікар сказав Галині, що найближчим 

часом їй зроблять операцію.
- Я не маю чим платити, - відгризнулася.
- Вважайте, син за вас заплатив.
- Що?! В мене нема сина. Нема дітей. Це 

якась помилка.
- Чому ж помилка? Доньки у вас є. Але ви 

з ними не спілкуєтесь. А син... Той хлопець 
пам’ятає добро, яке ви зробили для його 
родини. Все пам’ятає... Ви ж хотіли стати йому 
матір’ю?

Галині подих перехопило. Згадала, як бажала 
Максимові смерті. Як щиро ненавидить його і 
Катю... А він... Але ж він нічого не знає...

...Галина поправлялася. Скоро додому.
- Ви б подякували Максимові Якимовичу, - 

радив лікар. 
Хотіла відповісти щось різке. І раптом 

згадала... Згадала, що їй у нинішньому сні 
сказала Катя.

- Я молилася за тебе, - були слова колишньої 
подруги... 

Ольга Чорна

Я МОЛИЛАСЯ ЗА ТЕБЕ…
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Про нас

На Підварок, околицю Гадяча, 
прийшла весна. Уже стало звич-
кою для Михайла Михайлови-
ча кожну вільну хвилину при-
свячувати деревам і квітам. Сад 
Михайло колись сам посадив, 
виплекав, як і тридцять кущів 
троянд - особливу свою гордість. 
Звик наш ювіляр трудитися. Так 
було змалечку, у молоді роки, 
так живе він й тепер. Нинішня 
весна для нього – шістдесята.

Михайло Лепський – поба-
чив світ на Благовіщення, 1961 
року. На Підварку промайну-
ло дитинство, шкільні літа. Ві-
сім років навчався у школі №1, 
а з дев’ятого класу в школі-ін-
тернат. Теплі спогади зберегли-
ся про першу вчительку Катери-
ну Павлівну Онацьку, класного 
керівника Тетяну Миколаївну 
Євтушенко.

Юнак мав намір здобути вищу 
освіту, однак відразу після шко-
ли стати студентом не вдало-
ся, треба було відслужити в армії, 
виконати почесний обов’язок перед 
Батьківщиною.

Трудову діяльність Михайло розпо-
чав у районному суді секретарем су-
дового засідання. Робота була тим-
часовою, лише на півтора місяці, але 
юнакові вона сподобалася. Значною 
мірою саме це вплинуло на бажання 
стати юристом. Проте до цього було 
ще далеченько. Утім, для енергій-
ного юнака часовий відрізок у кіль-
ка років, коли попереду велике жит-
тя з грандіозними планами, - лише 
невеличка мить.  До призову на вій-
ськову службу працював у райспо-
живспілці. Після звільнення в запас,  
навесні 1981 року, повернувся в рід-
не місто. Почав працювати інструк-
тором Гадяцького райкому комсомо-
лу. На роботу в молодіжні та партійні 
структури, як правило, брали людей з 
вищою освітою, та врахували бажан-
ня Михайла навчатися заочно. На-
решті, мрія здійснилася  - він студент 
Харківського юридичного інституту. 

Різні події припали на цей період 
життя. Здобув вищу освіту, отримав 
офіцерське звання. Після аварії на 
Чорнобильській АЕС, у травні 1986 
року, був призваний райвійськкома-
том на збори. Біля Пирятина фор-
мували команди й відправляли «в 
Чорнобиль». Підрозділ, у якому лей-
тенант Михайло Лепський проходив 
службу, дислокувався в селі Око-
пи, Гомельської області (Білорусь). 
Основне завдання - облаштування 
огорожі по периметру зони відчу-
ження, та виконання інших робіт на 
території  станції, біля зруйнованого 
енергоблоку.  Про  цей період Миха-
ло Михайлович розповідає неохоче. 
На запитання, чи не бажав би відві-
дати  місця, де довелося служити, за-
перечливо хитає головою.

Наш герой має чудову дружину, ви-
росли на одній вулиці, з дитинства 
дружили. Таїса  вчитель початкових 
класів, працювала у Великобудищан-

ській, а згодом у Хитцівській школах. 
У сім’ї народилися два сини - В’ячес-
лав та Олександр. У 2001 році Леп-
ські відсвяткували новосілля.

Ще з молодих років  Михайло Ми-
хайлович зацікавився історією рідно-
го краю. Став ініціатором вивчення 
обставин масових поховань жителів 
Гадяча та району, які були розстріля-
ні в Гончарному яру під час фашист-
ської окупації 1941-42 рр. За його іні-
ціативи,  на місці тих жахливих подій 
установлений пам’ятний знак. Удало-
ся знайти й прізвища  багатьох жертв 
нацистського геноциду. Займався 
краєзнавець також історією бою пар-
тизанського загону на хуторі Весело-
му, взимку 1942 року. 

У трудовій біографії Михайла Ле-
пського - робота інспектором район-
ного комітету народного контролю, 
на різних посадах у райвиконкомі та 
РДА. У 1994 році завдяки його на-
полегливості в Гадячі було створено 
митний пост Полтавської митниці, а 
сам Лепський обійняв посаду началь-
ника митного поста «Гадяч».

Згодом була робота на підприєм-
стві АТ «Надія»: юрисконсультом, за-
ступником голови правління.

Михайло Лепський бере активну 
участь у житті рідного міста. Депутат 
міської ради п’яти скликань, ініціатор 
створення рацонної організації, до-
бровільного товариства «Союз Чор-
нобиль», підполковник запасу.

Не просто в коротку розповідь 
втиснути все життя ювіляра. 

Тридцять пять років подружньо-
го життя у мирі та злагоді. Виросли, 
змужніли сини, обидва сімейні.

Мимоволі, спливає у пам’яті  фра-
за, із  кінострічки: « Хороша дружина, 
хороший дім. Що ще потрібно  люди-
ні?..»  Додаймо сюди  -  з любов’ю ви-
плеканий  сад. А на вершині сімейної 
піраміди маленькі онуки - ніжні, ла-
гідні, немов перші весняні квіти Ми-
хайла Лепського.

Василь Глухота

ШІСТДЕСЯТА 
ВЕСНА МИХАЙЛА 
ЛЕПСЬКОГО

Всеукраїнський конкурс-захист нау-
ково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України є одним з 
провідних заходів. Його мета - духов-
ний, творчий, інтелектуальний роз-
виток дітей, виховання патріотизму й 
демократичних цінностей, створення 
інтелектуального потенціалу нації.

Щороку близько 100 тисяч обдарова-
них дітей з усієї України беруть участь 
у відбірних І етапах конкурсу, але лише 
найкращі стають переможцями регіо-
нальних етапів та беруть участь у фі-
нальному ІІІ етапі. 

Цього року переможцями ІІ (облас-
ного) етапу стали:

Ростислав Гречка, учень 9 класу, Руч-
ківськї школи, П -Роменської сільської 
ради, секція «Гідрологія» – І місце (на-
уковий керівник Володимир Мовчан);

Роксолана Бакуменко, учениця 10 
класу, Гадяцького ліцею № 1 імені Оле-
ни Пчілки, секція «Екологія» – ІІ місце 
(науковий керівник Олена Рвач);

Аліна Каліберда, учениця 11 класу, 
Гадяцького ліцею-інтернату імені Є. П. 
Кочергіна, секція «Українська літерату-
ра» – ІІ місце (науковий керівник Світ-

лана Касьян);
Олександр Панченко, учень 11 кла-

су, Березоволуцької школи П-Ромен-
ської сільської ради, секція «Екологія» 
– ІІ місце (науковий керівник Володи-
мир Мовчан);

Поліна Мироненко, учениця 10 кла-
су, Гадяцького ліцею № 1 імені Оле-
ни Пчілки, секція «Географія та ланд-
шафтознавство» – ІІІ місце (науковий 
керівник Любов Васюта);

Марія Мильченко, учениця 11 класу, 
Гадяцького ліцею-інтернату імені Є. П. 
Кочергіна, секція «Українське народне 
мистецтво» – ІІІ місце (науковий керів-
ник Вікторія Ілляшенко);

Катерина Вовк, учениця 11 класу, Га-
дяцького ліцею-інтернату імені Є. П. 
Кочергіна, секція «Мистецтвознавство» 
– ІІІ місце (науковий керівник Галина 
Ківшик);

Едуард Корицький, учень 11 класу, 
Гадяцького ліцею-інтернату імені Є. П. 
Кочергіна, секція «Internet-технології 
та WEBдизайн» – ІІІ місце (науковий 
керівник Олександр Каліберда).

За матеріалами С. Майбороди
Фото із сайту міської ради

ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ НАУКОВО-
ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК

«Друзі з біди визволять завжди» 

Театралізована вистава у ЗДО 
«Зернятко», село Рашівка. 

Віталіна Кириченко у Фейсбук



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


