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Ти думаєш – я стала на коліна? 
Я тільки зав'язала берці! 
Жіноче ім'я в мене – Україна! 
Любов і гордість оповили серце! 
Стою на краю прірви і молюся 
– І сум, і віра, і надія в серці! 
А ти чекаєш, що я похитнуся?! 
Ні! – Cхилилась тільки 
зав'язати берці! 
Автор: Людмила Максимлюк

Початок війни на Сході України
Сім років тому, 14 квітня 2014 року, 

виконувач обов’язків президента Укра-
їни Олександр Турчинов оголосив по-
чаток Антитерористичної операції на 
Донбасі із залученням Збройних сил 
України. Таке рішення було ухвалено 
після захоплення сепаратистами під 
керівництвом офіцерів спецслужб РФ 
українських міст Слов’янськ, Крама-
торськ та Дружківка. Невдовзі АТО 
переросло в гарячу війну. Міжнарод-
ні експерти називають це «військовим 
конфліктом» та українці переконли-
во вважають справжньою «неоголоше-
ною» війною. АТО у 2018 році стало 
ООС, але війна на Донбасі триває й 
досі. За ці роки і по цей день, на Схо-
ді, ми втратили вже тисячі бійців, ді-
тей України. 

Як не сумно усвідомлювати, та за 
цей час вже виросли діти, в житті яких 
завжди була війна, які вміють за звука-
ми обстрілів розрізняти типи снарядів 
і знають, що ввечері не можна включа-
ти світло.

З'явились нова, чисельна категорія 
людей - тисячі ветеранів АТО, ООС. 
Понад мільйон людей залишили свої 
домівки і стали переселенцями та нині 
проживають не тільки на території віль-
ної України, але були змушені поки-
нути свою Вітчизну та шукати долі в 
інших країнах. Ще кілька мільйонів ні-
куди не переїжджали, але зараз вони 
живуть вже зовсім в інших умовах.

Війна кожного дня нагадує нам про 
себе. Тривожними повідомленнями з 
фронту, вибухами та обстрілами і, як 
наслідок, повідомленнями про полег-
лих героїв… 

Життя наше змінилося, змінився світ, 
у якому ми живемо. Але наскільки – 
зрозуміти по справжньому може тільки 
солдат, що брав участь у бойових діях 
та мати, що втратила сина від ворожо-
го пострілу.

І не залишилося в країні таких міст, 
містечок і сіл, де б не вшановували 
пам’ять полеглого земляка. Адже захи-
щати Батьківщину йшли, йдуть і будуть 
йти з кожного куточка нашої нескори-
мої держави. 

Загроза залишається
Останнім часом, у мережі почали пу-

блікувати численні відео та фото, де 
видно скупчення військової техніки 
РФ біля українських кордонів. 

А 1 квітня українська розвідка по-
відомила, що Росія дійсно значно по-
силила військову присутність біля на-
шого кордону. В управлінні розвідки 
зазначили, РФ завершує підготовку за-
ходів, які мають на меті провокацію на 
лінії зіткнення на Донбасі. 

У свою чергу, це може призвести до 
спроби розширення російської військо-
вої присутності на території так званих 
«ДНР» та «ЛНР» за рахунок введення 
регулярних підрозділів збройних сил 
РФ. 

Водночас, у Державній прикордонній 
службі не фіксують масштабного пере-
міщення військової техніки чи військо-
вих груп у безпосередній близькості від 
кордону. І все ж прикордонники нара-
зі несуть службу в посиленому режимі.

А в Генштабі кажуть, що Росія стя-
гує війська до кордону з Україною - у 
Брянську і Воронезьку області РФ та 
до окупованого Криму - під виглядом 
підготовки до військових навчань «За-
пад 2021».

За свіжими даними, вздовж україн-
ського кордону, станом на 30 березня, 
перебувало 28 батальйонно-тактичних 
груп збройних сил РФ і очікується зо-
середження ще 25 таких груп.

Та чесно кажучи, загроза подальшого 
вторгнення російських військ на тери-
торію нашої країни ніколи не зникала… 
Але наші солдати, протягом семи років 

й до нині боронять ціною власних жит-
тів країну від ворожих наступів.

Нам є чим дати відсіч ворогу
Наша армія і воєнний потенціал дале-

ко не такі, як були 7 років тому. Змін за-
знали майже всі аспекти оборонної сис-
теми нашої країни. 

Наприклад, загроза з моря була ви-
кликом для нас і українським військо-
вим майже нічим було відповісти на по-
чатку війни. Але на разі, дослідні зразки 
українського берегового мобільного ра-
кетного комплексу з протикорабельни-
ми ракетами РК-360МЦ «Нептун» пе-
редали до складу Військово-морських 
сил Збройних сил України. Ці комп-
лекси виготовлено в рамках державного 
контракту між Міністерством оборони 
України та державним київським кон-
структорським бюро «Луч». 

Також українські моряки отримали 
чергову допомогу від США - 10 швид-
кісних катерів, понад 70 надувних чов-
нів та інше супутнє обладнання.

Завдяки спільній роботі оборонного 
відомства і вітчизняних підприємств 
вдалося виготовити озброєння ново-
го покоління, що збільшить стриму-
ючий потенціал та підвищити вплив 
України на морі. Наразі ми вже може-
мо дати відсіч противнику і на водних 
просторах.

В останні роки вона почала працюва-
ти на задоволення внутрішніх проблем 
настільки, наскільки вона здатна, і на-
віть більше. 

Українські оборонні підприємства 
практично повністю відмовилися від 
російських комплектуючих. На почат-
ку українсько-російської війни лише 
55% компонентів для військової техні-
ки і зброї вироблялося в Україні, 10% 
імпортувалося з західних країн, 35% – 
з РФ. Сьогодні ж – вже близько 70% 
компонентів виготовляється в Україні, 
а 30% – на Заході. 

За останні п’ять років з’явилося нове 
озброєння та військова техніка. Напри-
клад лінійка машин з колісною фор-
мулою 4х4: «Козак-2М», «БАРС-8», 
«Кугуар», «Спартан» «Тритон». Успіш-

но застосовуються за призначенням 
БПЛА А1-С «Фурія» «Spectator-M» 
PD-1 і «Валькірія» та ін. Крім того, 
створені комплекси боротьби з БПЛА 
«Анклав», «Хмара» та ін. Реалізуються 
нові проекти модернізації вертольотів. 
Підприємствами зі складу ДК «Укробо-
ронпром» розроблений перший україн-
ський бойовий робот «Фантом», нова 
версія БТР і багато іншого. У війська, 
вже протягом 5-6 років, поставляють-
ся ПТРК «Стугна-П», автомати «Вул-
кан», бронетранспортери. На сьогодні 
реалізуються три важливі проекти, які, 
по суті, стануть зброєю стримування 
– створення ракети «Вільха» для сис-
теми на базі РСЗВ «Смерч», і МФРК 
«Грім-2».

Сьогодні Україна може самостійно за-
безпечити потреби армії на 40%, при 
тому, що раніше цей показник стано-
вив 8-12%. .

Нас так просто не здолати
Шлях становлення сектору безпеки 

та оборони України був довгим, зви-
вистим та нелегким. Але докладені за 
стільки років зусилля і потреба зі збро-
єю в руках відстоювати незалежність і 
територіальну цілісність країни пере-
творили ЗСУ на сильну структуру, а 
війська - на сучасну озброєну, екіпіро-
вану, підготовлену армію. 

Урок відваги, прагнення захисти-
ти свою Вітчизну, зберегти свій народ, 
який ми дали всьому світові, в лютому, 
сім років тому, змінив нас усіх. Украї-
на показала, що варто бути сміливим 
і сповненим гідності, що героїзм може 
бути чимось більшим, ніж суто мораль-
ним закликом, що це може бути ключем 
до перемоги.

Ми вдячні, пам’ятаємо та глибоко 
поважаємо кожного солдата, що від-
дав життя за нашу свободу, а також дя-
куємо нашим військовослужбовцям 
Збройних Сил України за мужність, ге-
роїзм виявлений при захисті державно-
го суверенітету і територіальної ціліс-
ності України. Ви – наша надія на мир.

«БМ» 

НАС НЕ СКОРИТИ ТА НЕ ЗЛАМАТИ, 
ХОЧА Й МИНУЛО ВЖЕ СІМ ЛІТ
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Згідно офіційних даних сайту «Уoucontrol» Олек-
сандр Власенко, від 18 березня директор комуналь-
ного підприємства «Гадяч-житло». Раніше він був 
заступником Геннадія Самченка, який працював ке-
рівником даного КП із вересня 2019 року.

«БМ»
Фото із сторінки О.Власенка у соцмережі

Лісокультурні роботи проводяться у всіх 
лісництвах ДП «Гадяцький лісгосп». На сьогодні 
вже висаджено 202 га лісу, що становить 75% від 
запланованого.

«Від того на скільки вчасно та якісно будуть ви-
саджені лісові культури, залежить і якість майбутніх 
насаджень. Тому на підприємстві до цього питання 
ставляться з великою відповідальністю. Контролю-
ється недопущення пересихання кореневих систем 
сіянців при посадці, дотримання відстані посадки в 
рядку, безпосередня правильність посадки сіянців, 
тобто відсутність повітряної подушки в ямці та за-
гину кореня», — розповіла інженер лісових культур 
Світлана Омельченко.

Загалом цього року у Гадяцькому лісгоспі плану-
ють посадити 271 га лісу. 

Полтавське обласне управління  
лісового та мисливського господарства

Національне агентство з питань запобігання 
корупції (НАЗК) за минулий тиждень склало 
та направило до суду 23 адміністративних 
протоколи, із них 11 за ознаками порушення 
вимог, щодо запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів.

 Серед останніх кременчужанин, народний депу-
тат України по 151-му виборчому окрузі, до якого та-
кож входить і Гадяччина, член фракції «Слуга наро-
ду» Максим Березін.

Не виключено, що справа стосується того випад-
ку, коли М.Березін намагався призначити помічни-
ком свого брата та присвоїти йому зарплату – 48 тис 
грн. Проте через 11 днів він забрав заяву та переква-
ліфікував брата на помічника на громадських заса-
дах, тобто, без заробітної плати.

«БМ»

На двох пунктах тестування, які працювали на базі 
Гадяцького ліцею № 4 ім. Лесі Українки, із дотри-
манням протиепідемічних заходів, 10 квітня, прове-
ли пробне зовнішнє незалежне оцінювання з укра-
їнської мови та літератури, української мови, історії 
України, англійської мови, математики, фізики, біо-
логії, хімії, географії. 

Участь в тестуванні взяли 311 учнів із Гадяць-
кої, Лохвицької, Заводської міських та Великобу-
дищанської, Краснолуцької, Лютенської, Петрів-
сько-Роменської, Сенчанської, Сергіївської сільських 
територіальних громад, що становить 92,8 % від за-
реєстрованих. Роботу пунктів тестування забезпечи-
ли 69 педагогічних, медичних працівники та Націо-
нальна поліція. 

Результати пробного ЗНО будуть оприлюднені до 
16 квітня.

Із сайту Гадяцької міської ради

Моторошний курйоз стався тиждень тому - на пе-
рехресті доріг у бік Ручок та Березової Луки, невідо-
мі особи встановили справжню, нову труну.

Жителі Петрівсько-Роменської громади відразу 
взялися поширювати свої версії події – у Середняках 
вважають, що таким чином місцеві висловили про-
тест місцевому дільничному. Кажуть, що працює він 
продуктивно, але вибірково. Штрафує тільки про-
стих людей, а впливових порушників не помічає.

А у Березовій Луці зовсім інша версія, згідно якої, 
то було послання Ручківській старості. Проте - це 
тільки версії.

До речі, на місце злочину з’їхалося багато право-
охоронців. Труну облили пальним і спалили пря-
мо там.

«БМ»

Під час робочого візиту, 8 квітня, заступник 
голови Полтавської ОДА Дмитро Лунін, 
оглянув приміщення колишнього обласного 
протитуберкульозного диспансеру. 

Нині з персоналу там лише охорона. На території 
диспансеру розташовані лікувальні, адміністративні 
корпуси, їдальня, навіть кінозал та багато складських 
приміщень. Деякі з них відремонтовані нещодавно, а 
деякі не бачили ремонту роками. 

Та оскільки тубдиспансер не функціонує, його стан 
з кожним роком погіршується, адже приміщення не 
опалюються.

Посадовець зазначив, що треба дуже швидко вирі-
шувати долю майна та території, адже це дуже гар-
не місце, де дубовий ліс, чисте повітря, поряд річ-
ка. Тому санаторій можна реорганізувати на зразок 
закладу реабілітації чи відпочинку й оздоровлення.

Також заступник голови Полтавської ОДА наголо-
сив, що необхідно мати чіткий план реорганізації са-
наторію, прописати кошторис і, можливо, залучити 
кошти бюджетів кількох рівнів. Гадяч теж має бути 
зацікавленим у появі нового об’єкта, адже це і при-
вабливість регіону, і нові робочі місця.

Нагадаємо, майже рік тому, 28 квітня, протитубер-
кульозний диспансер, під час робочого візиту, огля-
дав голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов, гово-
рив те саме.

«БМ»

Національна комісія, що здійснює державне регу-
лювання у сфері енергетики і комунальних послуг 
(НКРЕКП) остаточно ухвалила постанову, яка ре-
гулює умови річного контракту на поставку газу для 
населення. 

Усі газопостачальні компанії зобов’язали до 25 
квітня опублікувати на своїх сайтах ціни на газ для 
споживачів, які діятимуть від 1 травня 2021 року по 
30 квітня 2022 року.

Побутові споживачі газу будуть переведені на річ-
ний контракт від 1 травня автоматично, без необхід-
ності подавати додаткові документи. 

У той же час, газовим компаніям дозволили пропо-
нувати громадянам і місячні тарифи на газ. Щоправ-
да, для переходу на місячний тариф, споживач має 
подати відповідну заявку. Окрім цього, газопоста-
чальним компаніям дозволили самостійно ухвалю-
вати рішення про те, чи дозволити споживачеві зно-
ву повернутися на річний контракт після переходу на 
місячну ціну. Також постачальник має право вирішу-
вати, чи приймати назад в обслуговування спожива-
ча, який пішов до іншого постачальника.

Зауважимо, що протягом дії річного контракту по-
стачальникам не заборонено змінювати ціну в бік 
зниження, але заборонено збільшувати її.

Газопостачальні компанії вже оприлюднили ціни 
на газ, спожитий у квітні. Наприклад, найдешевше 
у компанії «Мегаватт» - 6,7 грн. за м.куб. Також се-
ред найдешевших трейдери «Еру людям», «Еру трей-
динг» та «Агросинтез трейдинг» – 6,75 грн. за м. куб.

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» 
залишила квітневу ціну на рівні 6,86 грн. за м. куб. 
«Кременчукгаз-Трейдінг», встановив ціну на газ у 
квітні 6,90 грн. за куб. м.

Якою буде фіксована ціна у травні – поки не 
озвучували. 

Проте експерти прогнозують, що постачальни-
ки газу запропонують населенню, в рамках річного 
контракту, ціну на газ близько 8 - 8,50 грн. за м. куб.

«БМ»

ЛІСГОСП 
ВИСАДИВ БІЛЬШЕ 
200 ГА ЛІСУ

НА НАРДЕПА 
БЕРЕЗІНА СКЛАЛИ 
АДМІНПРОТОКОЛ

ІЗ ТРАВНЯ ЦІНА 
НА ГАЗ БУДЕ 
ФІКСОВАНА 

У «ГАДЯЧ-
ЖИТЛО» 
НОВИЙ 
ДИРЕКТОР

ПРОБНЕ ЗНО 
ПИСАЛИ 311 УЧНІВ 

НА ПЕРЕХРЕСТІ 
ДОРІГ ВСТАНОВИЛИ 
ТРУНУ

ЗАСТУПНИК 
ГОЛОВИ 
ПОЛТАВСЬКОЇ 
ОДА ВІДВІДАВ 
ТУБСАНАТОРІЙ

НЕ НАКОПИЧУЙ 
БОРГИ – СПЛАЧУЙ 
ТА ПЕРЕДАВАЙ 
ПОКАЗНИК ВЧАСНО!

За березень 2021 року ПрАТ «Гадячгаз» було 
подано 748 претензій на суму понад 700 тис. грн. 

Уже цього року Гадяцьким районним судом вида-
но 118 судових наказів про стягнення заборгованості 
за послуги з розподілу природного газу на суму 264 
тис. грн., відкрито 36 виконавчих проваджень за за-
боргованістю за послуги розподілу природного газу 
на суму понад 94 тис. грн. 

У деяких випадках, стягнення звернено на заро-
бітну плату, пенсію, стипендію та інші доходи спо-
живачів. Крім того за борги, накладено арешти на 
7 рахунків відкритих у банківських установах. Для 
стягнення боргів накладено арешт на автомобіль 
боржника, та винесено постанову про розшук право-
охоронними органами даного транспортного засобу.

Щоб не потрапити в подібну ситуацію та не зали-
шитися без належного майна, потрібно вчасно і в 
повному обсязі сплачувати за послуги з розподілу 
природного газу.

ПрАТ «Гадячгаз».

р

ЗА БОРГИ НАКЛАДЕНО 
АРЕШТ НА МАЙНО
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Минулого тижня
в Гадячі
зареєстровано
2 немовлят

9 осіб
пішли
з життя

жодна пара 
не одружилася

4 пари 
розлучилися

пожежі

Чесно кажучи, ситуація шокуюча! Відразу виникає 
кілька питань – де був і чим займався  у цей час кон-
вой, який взагалі-то, повинен був супроводжувати 
і охороняти обвинуваченого?! Невже із приміщен-
ня суду можна так безперешкодно втекти, чому не 
заґратовані вікна? Що захищає навчальний заклад, 
який знаходиться поруч, його працівників та учнів, 
від злочинців, які, як показує практика, можуть спо-
кійнісінько втекти від правоохоронців? 

До речі, чому ми згадали школу? Тому, що згідно 
офіційної версії поліції, втікача виявили у покинутій 
будівлі неподалік приміщення суду. Проте, реально 
усе відбувалося трохи інакше – обвинувачений ви-
стрибнув із вікна, переліз через паркан на територію 
Гадяцької спеціалізованої школи №2 і бігав терито-
рією, біля приміщення, де навчаються початкові кла-
си. Його помітила одна із викладачів. Вона повідо-
мила про підозрілого босого чоловіка адміністрації 
школи. Дітей зібрали у класах, зачинили двері у при-
міщення і викликали правоохоронців. До речі, того 
дня, керівництво школи, щоб перестрахуватися, ви-
рішило не відпускати школярів самостійно додому, 
а передавали із рук в руки батькам.  

Натомість, правоохоронці повідомили, що все нор-
мально, злочинець ховався у покинутій будівлі, а ви-
явив та затримав його дільничний офіцер поліції. 

Того дня, підсудному обрали запобіжний захід 
- тримання під вартою. Якщо його так тримати-
муть під вартою, як і охороняли після судового за-
сідання – то мусимо зауважити, що йому відверто 
пощастило… 

Довідково: 35-річний житель Гадяцької тергро-
мади обвинувачується у вчиненні тяжких злочинів: 
незаконному збуті наркотичних засобів (ч.2 ст. 307 
ККУ), у грабежі (ч.2 ст.186 ККУ) та у крадіжках (ч.2 
ст.185 ККУ). До вчинення цих злочинів, фігурант з 
2004 року відбував покарання за крадіжки, грабежі, 
шахрайства, незаконне зберігання зброї, втягнення 
неповнолітніх у злочинну діяльність, незаконне за-
володіння транспортним засобом та порушення пра-
вил адміністративного нагляду.

«БМ»

10 квітня близько 21:20 на вулиці Чапаєва, у 
Гадячі,  сталася дорожньо-транспортна пригода. 
Легковий автомобіль Skoda Roomster зіткнувся з 
електроопорою. 

Як повідомили у прес-службі Головного управ-
ління Державної служби з надзвичайних ситуацій 
у Полтавській області, водій травм не зазнав. Од-
нак, у транспортному засобі, у результаті аварії, ста-
лася пожежа.

ГУ ДСНС України у Полтавській області

7 квітня, о 10:50, у місті Гадяч, на вулиці Тельма-
на, виникла пожежа на відкритій території. Вогнем 
знищено суху рослинність на площі 0,5 га. Причи-
на пожежі встановлюється. Пожежа ліквідована об 
11:18, одним відділенням 6 ДПРЧ.

Також в цей день, о 14:10, виникла пожежа на 
відкритій території, в с. Римарівка. Вогнем знище-
но суху рослинність на площі 3 га. Причина пожежі 
встановлюється. Пожежа ліквідована МПО Красно-
луцької с/р (с. Красна Лука).

10 квітня, о 14:40, пожежа на відкритій території у 
с. Зелена Балка, Краснолуцької ТГ.

Вогнем знищено суху рослинність на площі 3 га. 
Причина пожежі встановлюється. Пожежа ліквідо-
вана МПО Краснолуцкої с/р (с. Красна Лука).

10 квітня, о 17:45, пожежа на відкритій терито-
рії с. Мартинівка. Вогнем знищено суху рослин-
ність на площі 3,5 га. Причина пожежі встановлю-
ється. Пожежа ліквідована МПК с. Мартинівка (с. 
Мартинівка).

11 квітня, о 12:10, у Сватках, на відкритій терито-
рії виникла пожежа. Вогнем знищено суху рослин-
ність на площі 3 га. Причина пожежі встановлюєть-
ся. Пожежа ліквідована МПО Краснолуцької с/р (с. 
Красна Лука).

Цього ж дня, о 17:50, у Рашівці, на відкритій тери-
торії, вогнем знищено суху рослинність на площі 4 
га. Пожежа ліквідована МПО Рашівської сільської 
ради (с. Рашівка).

ГУ ДСНС України у Полтавській області

10 квітня, близько 20:30, у Гадячі сталася ДТП. На 
вулиці Лохвицька зіткнулися фургон Volkswagen 
Crafter і трактор МТЗ-80Л. Від удару трактор пе-
рекинувся на бік, а водій фургона отримав травми і 
потрапив до лікарні. Про це повідомив відділ кому-
нікації поліції Полтавської області з посиланням на 
Миргородський райвідділ та слідче управління. За 
попередньою інформацією, за кермом Volkswagen 
Crafter був 32-річний мешканець Гадяцької грома-
ди, трактором МТЗ-80Л керував 48-річний мешка-
нець Гадяча.

Унаслідок зіткнення травмованого водія 
Volkswagen госпіталізували до місцевої лікарні. Ре-
зультат обстеження на стан сп’яніння показав, що 
вміст алкоголю в його крові становив 2,2 проміле.

За цим фактом ДТП слідчий відкрив кримінальне 
провадження за ч.1 ст. 286-1 ККУ (Керування тран-
спортними засобами особами, які перебувають у ста-
ні алкогольного сп’яніння). Поліція встановлює об-
ставини аварії.

ВРІЗАВСЯ У 
ЕЛЕКТРООПОРУ 
І ЗАГОРІВСЯ

П’ЯНИЙ ВОДІЙ 
ФУРГОНА 
ВРІЗАВСЯ У 
ТРАКТОР 

ОБВИНУВАЧЕНИЙ 
ВТІК ІЗ ЗАЛИ 
СУДУ ПРЯМО 
НА ТЕРИТОРІЮ 
ШКОЛИ

Служба безпеки України задокументувала 
розкрадання на Полтавщині майже 100 тон 
паливно-мастильних матеріалів. За ринковою 
вартістю, це складає близько 3 млн грн.  
Оборудку організували посадовці одного з 
підрозділів АТ «Укргазвидобування».

Досудове слідство встановило, що протягом двох 
років організатори привласнювали дизельне паль-
не, яке виділялося для технологічного транспорту 
і спеціальної техніки. Для офіційної звітності зло-
вмисники формували завідомо неправдиві офіційні 
документи. Співробітники спецслужби задокумен-
тували, що учасники групи привласнили майже 100 
тонн дизельного пального, ринковою вартістю при-
близно 3 млн грн. Прямі збитки АТ «Укргазвидо-
бування» становлять – понад 830 тис. грн. Продук-
цію зловмисники реалізовували за готівку. У межах 
досудового розслідування 26 особам, у тому чис-
лі діючим і колишнім працівникам структурного 
підрозділу АТ «Укргазвидобування», повідомлено 
про підозру у вчиненні особливо тяжких криміналь-
них правопорушень. Частина підозрюваних визнала 
свою провину і добровільно відшкодувала збитки АТ 
«Укргазвидобування».

Заходи із викриття і документування злочинної 
схеми проводилися під процесуальним керівниц-
твом Полтавської обласної прокуратури.

Пресслужба  СБУ в Полтавській області

СБУ ВИКРИЛА 
ПОСАДОВЦІВ 
УКРГАЗ-
ВИДОБУВАННЯ 

Як повідомив відділ комунікації поліції 
Полтавщини, 9 квітня, близько 11:35, 
на лінію «102» надійшло повідомлення 
з Гадяцького районного суду, що після 
завершення судового засідання та 
оголошення ухвали щодо обрання 
запобіжного заходу, 35-річний 
обвинувачений вистрибнув із вікна 
другого поверху і втік.
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Сторінку підготувала Анжела Замотаєва 
за матеріалами відкритих даних Єдиного 

державного реєстру судових рішень

На лаві підсудних

6 квітня 2021 року Гадяцький 
районний суд розглянув 
кримінальне провадження 
відносно громадянина України, 
не працюючого, не одруженого.

Встановлений епізод
16 листопада 2020 року близько 

11:47, під час перебування в магази-
ні «Маркетопт», що у обвинувачено-
го виник умисел здійснити таємне ви-
крадення чужого майна (крадіжку).

Із цією метою, діючи з прямим 
умислом, з корисливих мотивів, ско-
риставшись системою самообслуго-
вування покупців, маючи вільний до-
ступ до товарів, обвинувачений взяв 
із торговельних прилавків, пляшку 
алкогольного напою «Джин» 
«Beffeater London Gin» об`ємом 0.5 л 
вартістю згідно висновку судово-то-
варознавчої експертизи, 344,60 грн. 
Вказану пляшку обвинувачений по-
клав під куртку та непомітно для ін-
ших осіб вийшов з приміщення мага-
зину на вулицю, тим самим обернув її 
на власну користь. 

Своїми умисними корисливими 
протиправними діями, що вирази-
лися у таємному викраденні чужого 
майна, обвинувачений вчинив кри-
мінальний проступок, передбачений 
ч.1 ст.185 КК України.

У судовому засіданні обвинуваче-
ний свою вину у вчиненні криміналь-
ного проступку визнав повністю, фак-
тичні обставини справи не оспорює.

Докази відповідно до ч.3 ст. 349 
КПК України не досліджувались, так 
як фактичні обставини справи ніким 
не оспорюються.

Обставинами, що пом`якшують 
покарання обвинуваченого відповід-
но до ст.66 КК України є щире каят-

тя та активне сприяння розкриттю 
злочину.

Обставин, що відповідно до ст. 67 
КК України обтяжують покарання су-
дом не встановлено.

Вирішуючи питання про вид і міру 
покарання обвинуваченому суд вра-
ховує, що вчинене ним криміналь-
не правопорушення відповідно до ст. 
12 КК України є кримінальним про-
ступком, особу обвинуваченого, який 
щиро розкаявся, активно сприяв роз-
криттю злочину, до кримінальної від-
повідальності раніше притягувався, 
але судимостей згідно ст.89 КК Укра-
їни не має, посередньо характеризу-
ється за місцем проживання, на спе-
ціальних обліках не перебуває, тому 
йому слід призначити покарання в 
межах санкції ч.1 ст.185 КК Украї-
ни у вигляді громадських робіт. Ци-
вільний позов по справі не заявлено.

Керуючись ст. ст. 368, 370, 374 КПК 
України, суд засудив обвинувачено-
го визнати винним у вчиненні кримі-
нального проступку, передбаченого 
ч. 1 ст.185 КК України та призначити 
покарання у вигляді 100 годин гро-
мадських робіт.

Стягнути з в рахунок відшкодуван-
ня процесуальних витрат за прове-
дення судової експертизи 653 грн. 80 
коп. на користь держави.

Речовий доказ - пляшку алкоголь-
ного напою повернути власнику; 
DVD диск з відеозаписом камер ві-
део спостереження - зберігати в ма-
теріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений 
в порядку статті 394 КПК Украї-
ни до Полтавського апеляційно-
го суду протягом 30 днів з дня його 
проголошення.

6 квітня 2021 року Гадяцький 
районний суд розглянув об`єднані 
кримінальні провадження за 
обвинуваченням громадянина 
України, уродженця с. Сари, освіта 
середня спеціальна, не працює.

Встановлені епізоди
Епізод № 1
У першій половині травня 2020 року, 

більш точну дату органу досудового 
розслідування встановити не вдалося, 
близько 20 год. обвинувачений, з ме-
тою вчинення крадіжки майна, при-
був із металевим візком та мотузкою 
до огородженої дерев`яним парканом 
території колишньої пилорами, належ-
ної ТОВ «Агро-Край», с. Рашівка, де у 
приміщенні кузні відшукав обладнання 
Комунального підприємства «Джере-
ло» Рашівської сільської ради, яке збе-
рігалося там, а саме: електричний во-
дяний насос у зборі марки ЕЦВ-6-80 
та насосну частину до водяного насо-
су ЕЦВ-6-120.

Діючи умисно, з корисливих моти-
вів та метою, таємно, без відома та зго-
ди власника майна, обвинувачений за-
лишив біля паркану візок, а сам через 
отвір в огорожі, проник до території пи-
лорами та підійшов до приміщення куз-
ні, де розбивши шибку та частину рами 
одного з вікон приміщення, отримав 
таким чином можливість незаконного 
проникнення до нього.

Потім, через вікно прив`язав мотуз-
ку до насосу у паркані та нею витягнув 
насос зовні. Таким же чином витягнув 
і насосну частину до водяного насосу 
ЕЦВ-6-120.

Після цього, обвинувачений, зазна-
чені вище металеві предмети загаль-
ною вагою 86 кг 400 г, вартістю 261 грн 
79 коп., які на час крадіжки були мета-
лобрухтом, за допомогою мотузки ви-
тягнув через паркан до візка, куди й за-
вантажив їх та відвіз до себе додому, до 
сарайного приміщення.

Епізод № 2
9 листопада 2020 року обвинуваче-

ний, перебуваючи в с. Рашівка, у лі-
совому масиві помітив дикоростучу 
рослину коноплі. Усвідомлюючи, що 
вказана рослина містить особливо не-
безпечний наркотичний засіб канабіс, 
обвинувачений зірвав частину листя, 
тим самим умисно придбав особливо 
небезпечний наркотичний засіб масою 
не менше 18, 041 г, для власного спожи-
вання, без мети збуту.

У подальшому, обвинувачений ча-
стину зірваного з куща листя коноплі 
подрібнив, тим самим вчинив дії спря-
мовані на незаконне виготовлення осо-
бливо небезпечного наркотичного за-
собу канабісу.

10.11.2020 близько 16:20, обвинуваче-
ний на скутері приїхав із с. Рашівка до 
м. Гадяч, при цьому в кишені куртки, в 
яку був одягнутий перевіз із собою по-
ліетиленовий пакет з канабісом.

Після цього, того ж дня, перебуваю-
чи по вул. Шевченка в м. Гадяч поблизу 
магазину «Гадячанка», обвинувачений 
був помічений та зупинений працівни-
ками поліції Гадяцького ВП. 

У ході судового розгляду обвинува-
чений визнав вину у вчиненні кримі-
нальних правопорушень повністю, по-
яснивши при цьому, що не оспорює 
обставини їх вчинення, а тому вважає, 
що дослідження доказів є недоцільним. 
Від дачі показань відмовився відповід-
но до ст. 63 Конституції України.

Представник потерпілого КП «Дже-
рело» Рашівської сільської ради у су-
дове засідання не з`явився, надав заяву 
про розгляд кримінального проваджен-
ня без його участі.

Прокурор, у зв`язку з визнанням 
вини обвинуваченим та не оспорюван-
ням ним та іншими учасниками судо-
вого провадження обставин вчинення 
кримінальних правопорушень, висло-
вив думку про недоцільність дослі-
дження доказів у даному кримінально-
му провадженні.

Суд визнає винним обвинуваченого 
по першому епізоду у таємному викра-
денні чужого майна (крадіжці), поєд-
наній з проникненням до приміщення 
і кваліфікує його дії за ч. 3 ст. 185 КК 
України та по другому епізоду у неза-
конному виготовленні, придбанні, пе-
ревезенні та зберіганні особливо небез-
печного наркотичного засобу канабісу, 
без мети збуту і кваліфікує його дії за 
ч. 1 ст. 309 КК України.

Призначаючи обвинуваченому пока-
рання, суд враховує характер та ступінь 
суспільної небезпеки вчинених злочи-
нів, один з яких, відповідно до ст. 12КК 
України, відноситься до тяжких, а ін-
ший до кримінального проступку, так 
і особу винного, який хоча і не впер-
ше притягується до кримінальної від-
повідальності, але у вчиненому щиро 
розкаюється, збитки відшкодував, будь-
яких тяжких наслідків від вчинених 
ним злочинів не наступило, за місцем 
проживання характеризується позитив-
но, має на утриманні двох неповноліт-
ніх дітей.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 124 КПК 
України, у разі ухвалення обвинуваль-
ного вироку, суд стягує з обвинуваче-
ного на користь держави документаль-
но підтверджені витрати на залучення 
експерта.

Питання речових доказів підлягає ви-
рішенню у відповідності до ст. 100 КПК 
України.

Керуючись ст. ст. 368, 370, 374, 394 
КПК України, суд ухвалив обвинуваче-
ного визнати винним у вчиненні злочи-
нів, передбачених:

- ч. 3 ст. 185 КК України та призна-
чити покарання у виді 3 років позбав-
лення волі;

- ч. 1 ст. 309 КК України та призначи-
ти покарання у виді 2 років обмежен-
ня волі.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за 
сукупністю злочинів, шляхом погли-
нення менш суворого покарання більш 
суворим, остаточно призначити обви-
нуваченому покарання у виді 3 років 
позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України звіль-
нити обвинуваченого від відбування 
призначеного покарання, у виді поз-
бавлення волі, з випробуванням, вста-
новивши іспитовий строк терміном на 
1 рік.

Стягнути зі обвинуваченого на ко-
ристь держави витрати на залучення 
експертів 1633 гривні 70 коп.

6 квітня 2021 року суддя 
Гадяцького районного 
суду розглянув справу про 
адміністративне правопорушення, 
яка надійшла від Управління 
Держпраці у Полтавській 
області про притягнення до 
адміністративної відповідальності 
громадянки України, уродженки 
с. Глушківці, Ярмолинецького 
району, Хмельницької обл., 
освіта вища, вдова, директор 
Гадяцького КПП «Сервіс», 
за ч.1 ст. 41 КУпАП.

Встановлений епізод
Із 24.06.1997 року обвинуваче-

на займає посаду директора КПП 
«Сервіс». При перевірці КПП «Сер-
віс», що знаходиться за адресою: м. 
Гадяч пл.Соборна,9 державним ін-
спектором праці станом на 17 берез-
ня 2021року виявлено, що підприєм-
ство на 16.03.2021 має заборгованість 
із заробітної плати працівникам в 
сумі 219 091,98 грн., що є порушен-
ням вимог ст. 24 ЗУ «Про оплату пра-
ці» та ст.115 КЗпП України.

Обвинувачена підтвердила факт 
вчинення правопорушення та пояс-
нила, що заборгованість виникла че-
рез вжиті урядом карантинні заходи.

Вина обвинуваченої у вчиненні ад-
міністративного правопорушення, 

передбаченого ч. 1 ст. 41 КУпАП під-
тверджується сукупністю дослідже-
них в судовому засіданні доказів, які 
не викликають сумнівів у своїй досто-
вірності і допустимості, зокрема да-
ними, які містяться у протоколі про 
адміністративне правопорушення, ак-
том перевірки від 17.03.2021, довідка-
ми КПП «Сервіс» та іншими матеріа-
лами справи в їх сукупності.

Виходячи з вищевикладеного вва-
жається, що в діях обвинуваченої є 
склад правопорушення, передбачено-
го ч.1 ст.41 КУпАП - порушення ви-
мог законодавства про працю, зокре-
ма статті 115 КЗпП України.

Керуючись ст. ст. 401, 41ч.1, 221, 
283, 284 Кодексу України про адмі-
ністративне правопорушення, суддя 
постановив обвинувачену визнати 
винною у вчиненні адміністратив-
ного правопорушення, передбачено-
го ч.1 ст. 41 КУпАП та піддати адмі-
ністративному стягненню у вигляді 
штрафу на користь держави в розмі-
рі 510 грн.

Стягти з обвинуваченої на користь 
держави судовий збір в сумі 454 грн.

Строк пред`явлення до виконання 
складає три місяці.

ВИКРАВ МЕТАЛОБРУХТ 
ТА ВИГОТОВЛЯВ 
КАНАБІС

ВИНІС АЛКОГОЛЬ  
ІЗ «МАРКЕТОПТУ»

ЗАБОРГУВАЛА МАЙЖЕ 
220 000 ГРН ЗАРОБІТНОЇ 
ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ
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ОЧІЛЬНИК ПОЛТАВСЬКОЇ ОДА 
ПРОДАВАВ І КУПУВАВ МАЙНО

Олег Синєгубов у декларації вка-
зав дружину Анну Журавльову та си-
нів Олександра і Артема. Згідно з доку-
ментом, разом з дружиною губернатор 
Полтавщини, як і в минулий звітний 
період, має чималий перелік нерухомо-
сті у Харкові.

У власності родини губернатора 
Синєгубова:

– квартира в Харкові площею 156 м 
кв. за 416 тис. грн., придбана у 2010 р. 
(власник дружина);

– квартира у Харкові площею 202 
м кв. за 1 млн 821 тис грн, придбана у 
2018 році ( власник декларант);

– квартира у Харкові, 50 кв. м, 2018 
року придбання (власність 50/50 Анна 
Журавльова і Лариса Хворостинка);

– квартира у Харкові, власницею якої 
вказана Валентина Синєгубова;

– квартира у Харкові, власницею якої 
вказана Лариса Журавльова;

– два паркувальних місця в Харко-
ві по 29 тис. 993 грн. кожне у власності 
Анни Журавльової. 

У Полтаві Олег Синєгубов орендує 
квартиру.

Відповідно до декларації, минулого 
року Олег Синєгубов продав кварти-
ри в Києві й у Харкові (за 720 тис грн і 
912 тис грн).

Згідно з декларацією О. Синєгубо-
ва, на автомобілі Porsche Cayenne (2010 
р.в.) із 2016 року їздить Анна Журав-
льова. А декларант минулого року про-
дав Lexus LS 460 L 2010 р.в. за 840 тис. 
грн.

Окрім цього, у 2020 році дружина де-
кларанта, стала власницею двох земель-
них ділянок – 2125 і 1926 м кв – у Чер-

каській Лозовій, Дергачівського району, 
Харківської області.

У декларації посадовець не вказує 
ані цінних паперів, ані корпоративних 
прав. 

Протягом 2020 року Олег Синєгубов 
заробив 595 тис. 806 грн. за основним 
місцем роботи. Його дружина отрима-
ла 29 тис. 341 грн. зарплати в Харків-
ському національному медичному уні-
верситеті, а також 110 тис. 409 грн. і 17 
тис. 200 грн. соціальних виплат за на-
родження сина. Також Олег Синєгубов 
за донорство отримав 69 грн., а дружи-
на приз -336 грн. у грошових активах - 
губернатор має 170 тисяч доларів готів-
кою, його дружина – 20 тис. дол.

БІЛЕНЬКИЙ ОРЕНДУЄ 2,8 ГА ЗЕМЛІ 
У ПЕТРІВЦІ-РОМЕНСЬКІЙ

Дохід голови Полтавської облради 
Олександра Біленького, минулого року 
склав 796 991 грн, тобто в середньому 
по 66,4 тис. грн на місяць. 

Що ж до грошових активів, то зага-
лом Біленький задекларував близько 
22 млн грн, більшість з них — готівкою. 
Це 425 тис. доларів та 10 млн. 120 тис. 
100 грн. Решту — 19 тис. грн і 114 дола-
рів — він тримає на різних рахунках у 
«Приватбанку».

Їздить О. Біленький на Toyota Camry, 
2017 р.в., яку він придбав у 2018-му за 
977 тис. грн. Також він вписав 4 ікони 
і 18 торгових марок. Останніми він во-
лодіє навпіл із Сергієм Філем.

Більшість нерухомості, якою кори-
стується голова облради, йому не нале-
жить. Зокрема, будинок з додатковими 
спорудами та земельна ділянка під ним 
у селі Ганжі, Решетилівської громади — 

у власності екс-дружини Оксани. 2,8 га 
землі у Петрівці-Роменській, він орен-
дує у колишньої Гадяцької РДА разом 
із Сергієм Філем, екс-керівником Лу-
ганської обласної військово-цивільної 
адміністрації,. Ще два будинки у Реше-
тилівці та Стоянці Білогородської гро-
мади, під Києвом належать Наталії Бі-
ленькій та Ользі Щедриній.

ГОЛОВА МИРГОРОДСЬКОЇ РДА 

7 квітня, затвердили мешканця Ши-
шак Віктора Іваненка. Посадовець має 
кілька вищих освіт - у 2017 році закін-
чив Національний юридичний універ-
ситет ім. Ярослава Мудрого, а у 2020 
році Національну академію державного 
управління при Президентові України.

Віктор Іваненко на останніх місцевих 
виборах балотувався до Полтавської 
облради від «Слуги народу». З квітня 
2016-го до кінця січня 2020-го він був 
головою Шишацької РДА.

У 2015-му році Віктор Іваненко був 
обраний до Шишацької райради від 
«Блоку Петра Порошенка «Солідар-
ність» і був членом цієї партії. На той 
час мав посаду заступника гендирек-
тора СТОВ «Воскобійники», а в грудні 
2020-го став одним з бенефіціарів фір-
ми, отримавши менше половини відсо-
тка від загального капіталу.

Восени 2020-го, Віктор Іванен-
ко пройшов до Шишацької селищної 
ради, а у грудні 2020-го був обраний її 
секретарем.

Згідно декларації кандидата на по-
саду, він володіє земельною ділянкою 
площею 27900 кв. м у селі Носи, Ши-
шацького району, у спільній власно-
сті має офіс та квартиру у Шишаках. 

Є власником легкових автомобілів 
HYUNDAI I30 2011 року випуску та 
TOYOTA CAMRY 2008 року випуску.

Чоловік задекларував доходів: 64539 
грн зарплати, отриманої у Шишаць-
кій районній державній адміністра-
ції; 80181 грн допомоги по безробіттю; 
14505 грн доходу від надання майна в 
оренду; 1168 грн карткових бонусів в 
АТ «Акцент-Банк». Його дружина от-
римувала 8600 грн соціальної допомо-
ги при народженні дитини та 994 грн 
гонорару та інших виплат, згідно з ци-
вільно-правовими правочинами. 

НА РАХУНКАХ ЗБЕРІГАЄ ПОНАД  
400 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ

Наталія Гирка, голова Миргородської 
районної ради, у 2020 році набула пра-
ва власності на житловий будинок пло-
щею 73,4 кв.м. у Миргороді і землю під 
ним. Також задекларувала земельну ді-
лянку 1000 кв.м. Чоловік посадовиці 
володіє будинком (57.8 м. кв.) і земель-
ними ділянками (1000 м кв, 979 м кв) у 
Миргороді. 

Ї з д и т ь  Н а т а л і я  Ги р к а  н а 
Chevrolet Aveo 2005 р.в., який прадба-
ла у 2018 році. 

Протягом 2020 року заробила 581370 
грн. зарплати у виконкомі Миргород-
ської міської ради і 90653 грн. за ос-
новним місцем роботи у Миргородській 
районній раді. 

Має посадовець і грошові активи: на 
банківських рахунках зберігає 410 тис. 
944 грн. та

10100 доларів. Її чоловік має 50 тисяч 
гривень готівкою і 9124 грн. на рахунку.

Далі буде. 
Підготувала Оксана Кириченко

ЧИМ ВОЛОДІЮТЬ ПЕРШІ 
ЧИНОВНИКИ ПОЛТАВЩИНИ?

Кампанія декларування 2021 завершена. До Реєстру надійшло 791 872 декларації.  
З них — 720 509 щорічних декларацій діючих посадовців. Ще 71 363 декларації подали особи, 
які припинили працювати в органах влади минулого року. Уже розпочато повну перевірку 251 
декларації посадовців. Найперше перевіряють високопосадовців, поміж яких міністри, заступники 
міністрів, судді КСУ та Верховного Суду, депутати Верховної Ради. Також у списку ті особи, 
перевірку декларацій яких ініціюють і журналісти.  
Перші результати перевірок будуть опубліковані менш ніж за три місяці.
У свою чергу, ми також розпочинаємо цикл публікацій, у яких аналізуватимемо декларації 
посадовців Полтавщини. Цього разу розберемо «перших» осіб області та Миргородського району.
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Минуло більше року від початку 
оголошення карантину. Обмежень 
та реформ зазнали майже усі 
сфери діяльності – медицина, 
освіта, підприємства, установи та 
організації, сфера розваг та послуг, 
усі види транспорту мали по іншому 
організовувати роботу, діяльність, 
обслуговування та надання послуг.

За цей час модель карантину кілька 
разів переглядали. Уряд то пом›якшу-
вав обмеження, то знову посилював, 
адже далеко не всі громадяни свідомо 
та відповідально дотримувались вимог 
та рекомендацій. 

Та найбільше, мабуть, карантин «вда-
рив» по малому бізнесу. Але держава 
намагалася якось допомогти підпри-
ємцям. Із 10 грудня 2020 року набрав 
чинності Закон, про надання одноразо-
вої матеріальної допомоги, як застра-
хованим особам (тобто найманим пра-
цівникам і ФОП), так і роботодавцям 
(юридичним особам). Така допомога 
надавалася у розмірі 8000 грн. Завдя-
ки цій підтримці, багатьом вдалося пе-
режити скрутні часи та втримати біз-
нес «на плаву». 

Нова загроза – новий карантин
Цієї весни епідемія «надавила» з но-

вою силою. Це вже третя хвиля коро-
навірусу і вона виявилась, мабуть, най-
сильнішою. У зв’язку з надзвичайно 
швидким поширенням інфекції, деякі 
області України внесли до «червоного» 
рівня, запровадили обмеження. А вся 
країна опинилась на межі загальнодер-
жавного локдауну.

І знову в зоні ризику опиняється ма-
лий бізнес, адже більшість підприємців 
мали припинити свою діяльність. 

Та Держава знову вирішила підтри-
мати ФОПів і 9 квітня набув чинно-
сті Закон про надання держдопомоги 
підприємцям та найманим працівни-
кам, які зупинили свою діяльність че-
рез обмеження в областях із «червони-
ми» рівнями. Відповідно до закону, з 
державного бюджету України одноразо-
ву виплату у розмірі 8000 гривень малі 
підприємці отримають, але цього разу 
«правила» дещо змінилися. 

Хто отримає допомогу, а хто ні
На разі, до «червоної» зони може по-

трапити не лише вся країна чи область, 
а й окремо місто чи територіальна гро-
мада. Прийняти таке рішення можуть 
органи самоврядування. Але  на матері-
альну допомогу від держави можна спо-
діватися, якщо вся область віднесена до 
«червоного» рівня.

Оскільки на Гадяччині епідситуація 
не покращувалась - рішенням міської 
комісії з питань техногенно-екологіч-
ної безпеки та надзвичайних ситуацій 
Гадяцької міської ради від 31 березня, 
з 3 по 17 квітня, посилили карантинні 
обмеження та внесли громаду до «чер-
воного» рівня. 

Тож місцеві підприємці були змушені 
припинити свою діяльність. Але цього 
разу, введення карантину на місцевому 
рівні, нажаль не гарантувало держав-
ної фінансової допомоги, адже в ціло-
му, область знаходилась у «помаранче-
вому» рівні. 

А 13 числа, у своєму телеграм-кана-
лі губернатор Полтавщини Олег Син-
єгубов, повідомив, що з 15 квітня, Пол-
тавщина потрапила до «червоного» 
рівня карантину.

Підприємці почали протестувати 
У Миргороді, 13 квітня, підприємці, 

які через карантинні обмеження виму-
шено призупинили свою роботу, зібра-
лися на мирну акцію протесту під місь-
кою радою. 

Заступники міського голови Олек-

сандр Острянин пояснив, що рішення 
про додаткові карантинні обмеження, 
в тому числі й щодо заборони торгів-
лею непродовольчими товарами в мага-
зинах і на ринках, було ухвалено облас-
ною комісією з питань ТЕБ та НС через 
зростання захворюваності на коронаві-
рус. За словами посадовців, міська вла-
да також стурбована таким станом ре-
чей і в межах компетенції намагається 
вплинути на ситуацію для її позитивно-
го вирішення.

Але самі підприємці Миргородської 
громади підготовили та направили 
звернення на адресу обласного керів-
ництва щодо перегляду регламенту ро-
боти підприємців громади. 

Як реагують підприємці 
Гадяцької громади 
На початку введення карантину у Га-

дяцькій ТГ, ФОПи здебільшого поча-
ли працювати за зачиненими дверима, 
на винос. Майже на кожному магазині є 
мобільні номери, за якими можна домо-
витись та придбати той чи інший товар. 
Навіть є випадки, коли клієнтів «по ти-
хому» впускають до магазину. Та звісно, 
в місті працюють і добросовісні підпри-
ємці, які виконують рішення міськради.

Та отримати державну допомогу наші 
ФОПи мають право тепер лише з 15 
квітня, оскільки саме з цього дня Пол-
тавська область опинилась у «черво-
ній» зоні. А от з 3 до 15 квітня на ви-
плати розраховувати не варто.

Як відомо, Уряд закликав міську вла-
ду допомагати підприємцям, і окрім га-
рантованої державою допомоги, ФОПи 
та наймані працівники мали змогу до-
датково одержати виплати з місцевих 
бюджетів, якщо орган місцевого само-
врядування ухвалить відповідне рішен-
ня. Та чи поспішає місцева влада ви-
діляти кошти на фінансову допомогу 
– скоріше риторичне питання.

У зв’язку з цим підприємці зверну-
лися до міської ради, щоб дізнатися, 
чи можна розраховувати на допомогу? 
Про це стало відомо з гадяцької групи 
у Вайбер «ФОП-Гадяч».

Відповідь надав Головний спеціаліст 
з мобілізаційних питань юридичного 

вiддiлу виконавчого комітету Гадяць-
кої міської ради, секретар комісії ТЕБ i 
НС Анатолій Кеда: 

«Він сказав , що крім грошей нас 
(ФОПів) нічого не цікавить, нас не 
хвилюють хворі люди (90% ліжок вже 
заповнено), що грошей немає і т. д. На 
питання, а як же обіцяна підтримка біз-
несу, порадив написати листа до Кабмі-
ну. Також ми зателефонували до Пол-
тавської ОДА. Там повідомили, що 
зараз триває селекторна нарада з приво-
ду ситуації в області в цілому та зокре-
ма в Гадячі. Але питання що до виплат 
гадяцьким підприємцям наш голова не 
піднімав. В області повідомили, що такі 
питання вирішуються на місцях і лист 
до Кабміну недоцільний. Мабуть, як би 
було зареєстроване звернення від фопів 
Гадяча то була б інша справа. Я розумію 
всю серйозність ситуації і що обмежен-
ня необхідні, я маю співчуття до хворих 
і до медперсоналу. Але про яку жадіб-
ність йдеться? Ми, підприємці, плати-
мо податки (їх ніхто не скасовував), які 
йдуть в міський бюджет і нас , платни-
ків мав би захищати закон. А насправді 
нікого не хвилює, на які кошти вже ці-
лий рік виживають сім›ї. То чия це на-
справді жадібність?»

Звісно, кожна територіальна грома-
да має різну фінансову спроможність. 
Більш ніж 70% бюджетів територіаль-
них громад є дотаційними, а це, в першу 
чергу, територіальні громади з чисель-
ністю близько 20 тис. осіб. Тобто не всі 
бюджети територіальних громад здатні 
забезпечити такі доплати.

Але ж, наприклад, у тій самій міськра-
ді кожен працівник отримує заробітну 
плату, і це завдяки податкам й наших 
підприємців. Тому варто звернути увагу 
на цю проблему, та все ж таки допомог-
ти ФОПам у скрутний час. Бо виходить 
трішки не справедливо, коли рішенням 
сесії виділяють 100 тис. грн. на прове-
дення пошукових геофізичних дослі-
джень на предмет виявлення підземель, 
а допомогти людям вижити – грошей 
немає. І в даній ситуації вибір пріори-
тетів досить незрозумілий.

Анжела Замотаєва

КАРАНТИН. ЯК ВИЖИТИ 
МАЛОМУ ПІДПРИЄМЦЮ?

У Гадячі, 13 квітня, 
моніторингова група 
провела інформаційно-
роз’яснювальну роботу щодо 
дотримання карантинних 
обмежень у закладах торгівлі. 
До речі, до складу групи 
долучився міський голова 
Володимир Нестеренко.
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У 2011 році на території усього коли-
шнього Гадяцького району, рішенням 
сесії Полтавської обласної ради ство-
рили регіональний ландшафтний парк 
«Гадяцький». Від початку його дирек-
тором був Володимир Фролов. Про-
те у жовтні 2018-го він звільнився за 
власним бажанням. До обрання керів-
ника РЛП, шляхом конкурсного відбо-
ру, його обов’язки виконував Микола 
Дулич. 

Так було не довго – у грудні 2018-
го, за результатами голосування чле-
нів конкурсної комісії переможцем кон-
курсу на заміщення вакантної посади 
директора комунального підприємства 
РЛП «Гадяцький», призначили Віталія 
Огризька.

Після реорганізації та ліквідації Га-
дяцької районної ради ландшафтний 
парк перейшов на баланс Гадяцької 
міської ради. Директор РЛП В. Огризь-
ко був присутній на кількох засіданнях 
сесій, навіть встиг прозвітувати про ре-
зультати роботи. 

Минулого тижня, в редакції виникла 
необхідність поспілкуватись із дирек-
тором РЛП – потрібен був його комен-
тар стосовно розорювання пасовищ у 
Плішивці. Ми кілька днів поспіль на-
полегливо телефонували, але відповіді 
не було. Як виявилось згодом, Віталій 
Огризько – звільнився з посади…

Проте на сайті міської ради, про це 
ані слова – немає розпорядження місь-

кого голови про звільнення директо-
ра РЛП і оголошення про початок кон-
курсу на заміщення вакантної посади 
також не опубліковано. Так само, у від-
критих електронних реєстрах не внесе-
ні зміни і директором досі значиться В. 
Огризько. 

Сумніваємось, що у міській раді не 
знають, що згідно чинного законодав-
ства у таких випадках, зобов’язують 
оголошувати конкурс. До того ж, дос-
від проведення подібних конкурсів у 
них вже є – таким способом шукали 
директора КУ «Гадяцький центр про-
фесійного розвитку педагогічних пра-
цівників», директора Гадяцького істо-
рико-краєзнавчого музею, директора 

КЗ «Біленченківський СБК», директо-
ра Гадяцької спеціалізованої школи № 
3 і ще кількох керівників. 

Проте цього разу із конкурсом не по-
спішають. Заступник міського голови 
Віталій Ракочій повідомив, що канди-
датуру на посаду поки що «шукають», а 
обов’язки директора парку знову, тим-
часово, покладені на Миколу Дулича. 

Дивно, правда ж, адже як кандидат 
може знайтися, якщо він не знає, що 
його шукають? Складається вражен-
ня, що просто шукають «потрібну» або 
«зручну» людину (до речі, днями, без 
конкурсу призначили й директора КП 
«Гадяч-житло», про це на стор.3). 

Оксана Кириченко. 

МІСЬКА РАДА НЕ ПОСПІШАЄ ШУКАТИ НОВОГО

Згідно типового порядку 
проведення конкурсів на 
заміщення вакантних посад
посадових осіб, конкурс 
повинен проводитися із метою 
забезпечення конституційного 
права рівного доступу до посад. 
Конкурс проводиться поетапно:
1) публікація оголошення про 
проведення конкурсу в пресі 
або поширення його через інші 
засоби масової інформації;
2) прийом документів від 
осіб, які бажають взяти 
участь у конкурсі, та їх 
попередній розгляд на 
відповідність установленим 
кваліфікаційним вимогам до 
відповідного рівня посади;
3) проведення співбесіди 
та відбір кандидатів.

Проектом створення РЛП 
«Гадяцький» передбачався штат 
у кількості не менше 14 осіб. 
Проте насправді, у штатному 
розписі завжди було 6: директор, 
2 інспектори служби охорони, 
бухгалтер і провідний фахівець 
із екологічної освіти, рекреації 
та туризму. Під час засідання 
6-ї чергової сесії Гадяцької 
міськради, посаду провідного 
фахівця із екологічної освіти, 
рекреації та туризму скоротили, 
а кошти, які виділялись на 
оплату праці (близько 60 тисяч 
гривень, перевели на придбання 
ПММ для працівників цього ж 
парку. Тепер немає й директора. 
Відповідно, працівників, 
які виконують основну 
роботу двоє, на територію 
парку площею 12803,3 га.

Комунальне некомерційне 
підприємство «Гадяцька міська 
центральна лікарня» у березні 
оголосило торги на визначення 
підприємства, яке надаватиме 
послуги з обслуговування будівель 
та прилеглої території об’єктів 
медзакладу. 

Яке саме обслуговування потрібне 
лікарні, стало зрозуміло із тендерної 
документації: 

усунення дрібних пошкоджень та не-
справностей обладнання і устаткуван-
ня; освітлення будівель та прилеглої те-

риторії, їх поточний ремонт та аварійне 
підключення електромереж до автоном-
них джерел живлення; технічне обслу-
говування та поточний ремонт мереж 
водопостачання, водовідведення, дре-
нажних насосів зливної каналізації, 
підкачка води;  утримання та поточний 
ремонт будівель та споруд, технічних 
приміщень, місць загального користу-
вання, елементів конструкцій будівлі 
(штукатурка, фарбування, вибілюван-
ня, наклеювання шпалер); поточний 
ремонт іншого майна і ліквідації непе-
редбачених аварій; збирання твердих 
побутових відходів; необхідні дрібні по-
слуги сантехніка, електрика, слюсаря, 
столяра; обслуговування прилеглої те-
риторії в літній та зимовий період (са-
нітарна обрізка деревних листяних та 
хвойних рослин, санітарна та форму-
юча обрізка кущів та живоплотів, очи-
щення території від снігу).

Для виконання цих робіт, у перемож-
ця тендеру обов’язково повинні бути в 
наявності: сміттєвоз, трактор, екскава-
тор, асенізатор, автовишка, ручні бен-
зопили, дровокол, гілкоруб, косарка, 
електрогенератор,  електрозварюваль-
не обладнання.

Директор КНП «Гадяцька ЦРЛ» 

Олександр Шаповал коментував 
оголошення тендеру так: 
«У штаті медзакладу немає робітни-

ків, які б займались комплексним об-
слуговуванням.  Поки був районний 
бюджет, ці роботи виконувались без-
коштовно, тепер - на платній основі. До 
виконання даних видів робіт ми залуча-
ли різні організації на тендерній основі. 

Але у нас часто бувають аварійні си-
туації, які потрібно вирішувати опе-
ративно. А враховуючи тендерні об-
меження (на усі роботи, вартістю від 
10 тисяч гривень потрібно обов’язко-
во проводити тендер), це дуже складно. 

Тому, шляхом тендеру, визначимо ви-
конавця робіт. Це поширена практика, 
своєрідний аутсорсинг, більшість пра-
цює таким чином.»

Ми проаналізували вимоги, вказані 
у тендерній документації. Їм відпові-
дають не так багато місцевих підпри-
ємств, тому не важко здогадатися, яке 
саме може перемогти. 

Розкриття тендерних пропозицій від-
булося 8 квітня. Усього два підприєм-
ства узяли участь у торгах:  ТОВ «КВА» 
і КП «Сервіс» Петрівсько-Роменської 
сільської ради. Останнє запропонува-
ло меншу суму за виконання вказаних 
робіт (470 986,06 грн.), ніж конкурент 
(499 000 грн.). Тому тепер КП «Сервіс» 
очікує рішення кваліфікації перемож-
ця. Якщо комерційна і кваліфікаційна 
частини відповідають умовам закупів-
лі, то КП оголосять переможцем. Найі-
мовірніше, що так і буде.

«БМ»

ЛІКАРНЮ ОБСЛУГОВУВАТИМЕ 
ОДНЕ ПІДПРИЄМСТВО

КП «Сервіс» створене у 2017 
році Гадяцькою районною 
радою. Основний вид його 
діяльності на той час був 
«збирання безпечних відходів». 
Згодом спектр послуг 
розширився. Після ліквідації 
районної ради, підприємство 
передали на баланс Петрівсько-
Роменської сільської ради. 
За час своєї діяльності, 
комунальним підприємством 
укладено 311 договорів на суму 
понад 41 мільйон гривень. У 
судовому реєстрі значиться 
18 рішень за участі КП. 

ЛАНДШАФТНИЙ ПАРК «ГАДЯЦЬКИЙ» - БЕЗ ДИРЕКТОРА
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Аналіз захворюваності з 05.04.2021 
року по 12.04.2021 року.

У Полтавській області станом на 
11.04.2021 (за 14-й тиждень 2021 року) 
стабілізувалась захворюваність на го-
стрі респіраторні інфекції, продовжу-
ється епідемічний підйом захворюва-
ності на коронавірусне захворювання 
COVID-19, показник захворюваності на 
ГРІ перевищує базовий рівень (епіде-
мічний поріг), знаходиться на низько-
му рівні, базовий рівень перевищений у 
половині міст та районів (в 15-ти).

За тиждень в області на гострі респі-
раторні інфекції захворіло 7731 особа, 
на 3% більше попереднього тижня (на 
попередньому тижні зниження на 3%), 
показник захворюваності – 560,6 на 100 
тисяч населення, що вище базового рів-
ня (епідемічного порогу) на 11%. Дітей 
захворіло 2656, що складає 34% від усіх 
захворілих. Найвищі показники захво-
рюваності в м. Лубни (високий рівень), 
м. Миргороді, Лохвицькому, Котелев-

ському, Шишацькому районах, (серед-
ній рівень). Госпіталізовано 86 хворих, 
що складає 1,1% від кількості захворі-
лих. При вірусологічних дослідженнях 
визначені віруси респіраторної гру-
пи інфекцій (SARS-CoV-2, інші коро-
навiруси, риновіурси). Щеплено проти 
грипу в області 7809 осіб, за тиждень 
щеплення не проводились.

У Гадяцькому районі за попередній 
тиждень на ГРІ захворіло 220 осіб з 
них дітей 65 (29,5%).

Випадків грипу не зареєстровано. 
Показник захворюваності на ГРІ се-
ред населення району цього тижня (на 
100тис. населення) по м. Гадяч 509,9; 
по сільських населених пунктах 373,1

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

Н. Пустовгар, в. о. завідувача 
Гадяцького МВПЛД ДУ 

«Полтавський ОЛЦ МОЗ України»

Щороку навесні із настанням 
тепла і пробудженням рослин 
активізуються іксодові кліщі. Їхня 
активність починається у квітні і 
триває до червня, потім вони знову 
будуть активні у серпні–жовтні.

Із початку року, в Полтавській об-
ласті, офіційно зареєстровано чо-
тири випадки хвороби Лайма - це 
інфекційна недуга, її передають клі-
щі. Минулого року за такий же пе-
ріод було 11 випадків. Тож меди-
ки закликають бути обережними.
Перші симптоми того, що вас вку-
сив кліщ - це слабкість, головний 
біль. Підвищується температура на-
віть до 40 градусів. Якщо одразу не 
почати лікування і не звернутися до 
лікаря-інфекціоніста, то це призве-
де до хронічного перебігу хвороби- 

йде ураження різних органів і систем.
Для початку кліща потрібно ви-
далити, бажано не самостійно, а 
звернутися за медичною допомо-
гою в травмпункт або до медич-
ного ближчого закладу. Якщо 
немає такої змоги, то видаляйте са-
мостійно, але не висмикуєте, а ви-
кручуючи рухами. Потрібно витяг-
нути так, щоб у рані не залишився 
хоботок. Місце укусу обробити йодом.
Тривалість інкубаційного періоду хво-
роби, що переносять кліщі, від 1 до 60 
діб, найчастіше - 14. «Підчепити» клі-
щів у місті можна у парках, скверах, 
найчастіше вони живуть у траві на ви-
соті близько двадцяти - шістдесяти 
сантиметрів, іноді й невисоких кущах.

«БМ»  

ІЗ ПОЧАТКУ РОКУ 
ЗАРЕЄСТРОВАНО 

4 ВИПАДКИ 
ХВОРОБИ ЛАЙМА

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ 
НА ГРИП ТА ГРІ 

Олег Синєгубов, голова Полтавської 
ОДА повідомив у своєму Телеграм-
каналі про те, що до Полтавської 
області прибуло майже 8 тисяч доз 
вакцини CoronaVac виробництва 
китайської компанії Sinovac Biotech. 

«Ця вакцина містить у своєму складі 
інактивований («вбитий») вірус. Орга-
нізм реагує на нього та виробляє іму-
нітет. Така технологія безпечна, успіш-
но використовується для виготовлення 
вакцин від грипу, тифу, холери, коклю-
шу, поліомієліту та дифтерії. Інтервал 
між введенням 14-28 днів.

Із вакциною CoronaVac буде працю-
вати три мобільних бригади, що про-
йшли відповідні навчання – із Полта-
ви, Кременчука та Лубен.

Найперше цією вакциною будуть ще-
плювати контингент, який відбуватиме 
в Конго, патрульну поліцію, працівни-
ків, які будуть забезпечувати проведен-
ня ЗНО.»

 «БМ»

Директор Департаменту розвитку 
електронної системи охорони здоров›я 
НСЗУ розповів, до яких фахівців сі-
мейні лікарі найчастіше направляли 
українців у 2020 році. Статистика до-
сить несподівана. Найчастіше україн-
ці отримували направлення до невро-
лога. І хоч перша причина смертності 
в Україні – серцево-судинні хвороби, 
направлення до кардіологів на 8 місці 
у рейтингу.

На першому місці за зверненнями 
(окрім сімейних лікарів) перебувають 

неврологи – в системі зареєстровано 1,1 
мільйон таких отриманих послуг.

На другому місці консультації ЛОРа 
– 800 тисяч.

На третьому – направлення до 
офтальмолога, до якого теж 800 тисяч 
звернень.

На четвертому місці консультації хі-
рурга – 700 тисяч.

А ось до кардіолога впродовж 2020 
року було всього 475 тисяч направлень.

 НСЗУ

Продовжуємо вас інформувати про 
ситуацію із COVID-19.

На 13 квітня, у Полтавській об-
ласті лабораторно підтвердили 794 
нових випадків захворювання на 
коронавірус. 

Згідно інформації директора КНП 
«Гадяцька МЦЛ» Олександра Шапо-
вала, у стаціонарі інфекційного гос-
піталю перебуває 86 пацієнтів (56 із 
підтвердженим діагнозом і 30 із підоз-
рою). У палаті інтенсивної терапії – 4 
пацієнтів. Із них на апараті штучної 
вентиляції легень 3 пацієнтів. На під-
тримці дихання кисневими генерато-
рами 29 хворих. Підтримують дихан-
ня кисневими балонами 9 пацієнтам. 

Кількість летальних випадків за 
весь період карантину – 49.

У зв’язку з погіршенням епідемі-
ологічної ситуації в Україні внаслі-
док COVID-19, від 15 квітня на Пол-
тавщині встановлений «червоний» 
рівень епідемічної небезпеки. Із слів 
директора Департаменту охорони здо-
ров’я Полтавської ОДА Віктора Ли-
сака, такі заходи довелося ввести че-
рез те, що Полтавська область наразі 
відноситься до «червоного» рівня за 
3-ма показниками: епідемічний поріг 
— 111,1%; коефіцієнт випадків інфі-
кування — 20,4; рівень госпіталізації 
— 80,9%. Буде заборонено:

прийом відвідувачів у закладах гро-
мадського харчування;

прийом відвідувачів у ТРЦ, розва-

жальних закладах, закладах торгівлі 
та побутового обслуговування;

прийом відвідувачів у закладах 
культури (крім історико-культурних 
заповідників);

проведення культурних, спортив-
них, рекламних та інших масових 
заходів;

прийом відвідувачів у спортзалах, 
фітнес-центрах, басейнах;

робота закладів громадського хар-
чування в готелях з 23:00 до 06:00 го-
дини (крім надання послуг з харчу-
вання у готельному номері);

діяльність непродовольчих ринків;
відвідування закладів освіти (крім 

дошкільних, спеціальних закладів та 
учнів 1-4 класів);

здійснення регулярних та нере-
гулярних пасажирських перевезень 
(крім транзитних);

перебування на територіях загаль-
ного користування без вдягнутих за-
собів індивідуального захисту (за 
умови неможливості дотримання со-
ціальної дистанції у 1,5-2 метри).

 Кожна громада може вводити, уточ-
нювати і посилювати обмеження на 
своїй території — за рішенням місце-
вих органів самоврядування.

Нагадуємо про необхідність до-
тримання протиепідемічних захо-
дів - носіть маски, користуйтеся ан-
тисептиками і зберігайте соціальну 
дистанцію!

Оксана Кириченко

НОВИНИ 
КАРАНТИНУ

КОГО ЩЕПЛЮВАТИМУТЬ 
ВАКЦИНОЮ CORONAVAC

ЯКИХ ЛІКАРІВ НАЙЧАСТІШЕ 
ВІДВІДУВАЛИ УКРАЇНЦІ У 2020-МУ
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Постійним зростанням цін україн-
ців уже давно не здивуєш. Згідно офі-
ційних підрахунків протягом 2020 року 
продукти в нас подорожчали на 9,1%, а 
в січні 2021-го – на 1,4%, у лютому – ще 
на 2,2%. На кінець березня зафіксували 
подорожчання аж на 17%! Проте, і це 
ще не кінець - у Нацбанку прогнозують, 
що ціни підвищуватимуться і надалі. 

Думка експертів
Не лише в Україні, але й у світі зага-

лом суттєво змінилася вартість продук-
тів та сировини. Із останнього, цінник 
на пшеницю свідчить про її подорож-
чання на 60%, а соняшника – на 120%. 
У 2020 році коливання вартості нафти 
і неврожай дали поштовх до подорож-
чання сировинних товарів і в 2021-му.

«Внаслідок того, що минулого року 
нафта коштувала 25 дол., а зараз – 60 
дол., це одна з причин зростання вар-
тості сировинних товарів. Окрім того, у 
зерновій групі відіграв негативну роль 
ще й минулорічний неврожай. Зреш-
тою, маємо сплеск цін на продукти», – 
пояснив економічний експерт Борис 
Кушнірук.

Тобто коливання на світових ринках 
зумовлює зміни всередині держави. Не 
останню роль зіграли і внутрішньоу-
країнські фактори: збільшення вартості 
комунальних послуг, ріст цін на пальне, 
зростання мінімальної заробітної пла-
ти, емісія гривні (випуск в обіг грошей).

«Подорожчання нафтопродуктів 
збільшує транспортні витрати. Змі-
ни цін на енергоносії тягнуть за собою 
зростання комунальних платежів. Це, 
зокрема, впливає на вартість сировини: 
міндобрив, зернових, комбікормів. Усе 
в сукупності це автоматично буде дик-
тувати ціну на готову продукцію: м’ясо, 
«молочку», яйця, вироби з борошна», – 
сказав Кушнірук.

Рекордсмени стрибка 
цін – олія та яйця
За рік яйця додали в ціні майже 85% 

- фабричні коштують у середньому 45-
50 гривень за десяток, за домашні про-
сять до 40 гривень за 10 штук. Хотілося 

б, щоб це був ціновий максимум. Але, 
напевно, у зв’язку із ажіотажним по-
питом перед Великоднем ми побачимо 
ще ріст. Тому, наїдайтеся крашанок цьо-
го року. Адже судячи із тенденції, у на-
ступному, яйця до свята їстимуть тіль-
ки діти. Дорослим доведеться обійтись 
без цього «делікатесу»… 

На 20% дорожче з початку року та на 
8% за минулий місяць – ціни на олію 
зростають швидше за курс біткоїна чи 
барель нафти. За минулий рік вони під-
скочили на 40%. Навіть незважаючи на 
те, що Україна – серед світових лідерів 
із виробництва соняшникової олії. На-
разі 1 літр коштує близько 60 гривень. 
І, за прогнозами, це ще не межа.

До речі, віднедавна, до вермішелі 
швидкого приготування «Мівіна», що 
так люблять українці, перестали дода-
вати пакетики із олією. Відтепер, за-
мість пальмового стеарину, який завж-
ди використовувався у виробництві цієї 
вермішелі, будуть додавати високоякіс-
ну українську соняшникову олію. Це 
дозволить скоротити кількість насиче-

них жирів в продукті на 80% і знизити 
загальний рівень його жирності на 20%. 
І в той же час, через це вермішель зро-
сте в ціні. Наїмося…

Редиска за ціною золота
На ринку побільшало овочів та зеле-

ні. Ціни, чесно кажучи, шокують. Тому, 
якщо на Великдень готуєте «окрошку» 
- будьте готові до того, що коштувати-
ме це задоволення чимало. 

Вартість редису коливається у ме-
жах 45-50 гривень за кілограм. До того 
ж, ціна росте щотижня (боїмося навіть 

прогнозувати, якою вона буде на Ве-
ликдень). У супермаркетах — ще до-
рожче, там за кіло редису просять 55-
60 гривень. 

Кіло шампіньйонів коштує в серед-
ньому 35-40 гривень, свіжих огірків — 
40-50 грн.

А от рожеві помідори та солодкий пе-
рець по 100 гривень за кіло. Є, звісно, 
і дешевші томати, та кажуть - вони не 
такі смачні. У 150 гривень за кіло обій-
деться свіжа зелень, втім, пучок пе-
трушки, кропу, щавлю або цибулі мож-
на купити на 10-15 гривень.

Кілограм молодої капусти - 45 гри-
вень, старої - 7. 

Мясо-молочні продукти
За минулий рік українці з’їли ще мен-

ше м’яса, ніж у 2019 році. Нажаль, це 
пряма залежність від доходів, адже чим 
багатше населення, тим більше м’яса і 
фруктів воно з’їдає, а чим бідніше, то – 
більше хліба і картоплі. Вартість м’яс-
них продуктів за рік змінилися наймен-
ше серед інших продуктів харчування 

– на 7,5%. Так, перед святами виникне 
невеликий ажіотаж, але ціни на м’ясні 
продукти дуже високо не піднімуться.

А от із «молочкою» біда - у Держста-
ті повідомили, що виробництво молока 
в країні за підсумками минулого року 
скоротилося на 4,2% - до 9,25 млн тон, 
що є антирекордом за всю історію неза-
лежності. Тому подорожчання молочної 
продукції буде - до липня ціни зростуть 
у середньому ще на 3%.

Вартість «Великоднього кошика»
Ураховуючи передсвятковий попит, 

вартість основних компонентів «Вели-
коднього кошика» може збільшитися 
ще приблизно на 10-15%.

Виходячи із середніх цін на початок 
квітня, скромний «кошик» обійдеться 
майже у 850 грн:

паска (1 кг) – 124 грн,
ковбаса копчена (0,5 кг) – 194 грн,
буженина (0,5 кг) – 115 грн,
сало (0,5 кг) – 65 грн,
твердий сир (0,5 кг) – 118 грн,
вершкове масло (0,5 кг) – 105 грн,
кисломолочний сир (0,5 кг) –76 грн,
яйця (10 шт.) – 40 грн.
У разі наповнення «святкового коши-

ка» іншими, неосновними складовими, 
наприклад, зеленню, фруктами, солодо-
щами, вином, його вартість може стано-
вити приблизно 1000 грн.

Ціни зависокі, навіть 
для забезпечених 
Через це, напередодні Великодня, 

деякі представники соціально-відпо-
відального бізнесу на Гадяччині, по-
турбувалися про людей. Кілька сіль-
ськогосподарських підприємств, своїм 
пайовикам зібрали «великодній набір», 
який складається: цукор, борошно та 
макаронні вироби. 

Погодьтеся, приємно, коли про тебе 
дбають! 

Що заробили, те й з’їли
Українська сім’я витрачає на продук-

ти харчування понад 50% свого бюдже-
ту. Для порівняння, жителям Нігерії, 
щоб поїсти доводиться викласти із ки-
шені аж 59% доходів, у той же час, єв-
ропейські родини витрачають всього 
12-18%. Найменше доходів витрача-
ють жителі США– всього 6%, та бри-
танці – 8%. 

За міжнародними критеріями, якщо 
сім›я більше половини свого бюджету 
витрачає на харчування, то вона вважа-
ється бідною. Не дивлячись на це, нам 
ще якось вдається сплачувати комунал-
ку, купувати одяг дітям і ліки старень-
ким батькам. 

Підготувала Оксана Кириченко

ПРОДОВОЛЬЧИЙ ШОК – ЦІНИ НА 
ПРОДУКТИ СТРІМКО РОСТУТЬ

До речі, подорожчання продуктів потягло за собою ріст вартості 
харчування у дитячих садочках та школах. Наприклад, якщо кілька 
місяців тому одноденна вартість харчування у дитсадку коштував 
17,50 грн., то тепер – 23,90 грн. Відповідно, за місяць набігає – 530 
гривень. Дорогувато! А, якщо у вас не одна дитина, то взагалі – на 
харчування можна віддавати мінімалку. Тоді вдома доведеться не їсти…
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Уже впродовж багатьох років 
Полтавське обласне об’єднання 
Всеукраїнського товариства 
«Просвіта» імені Тараса Шевченка 
опікується виданням літератури, 
спрямованої на відновлення і розвиток 
національної пам’яті українців. Торік 
вийшла друком чергова збірка спогадів, 
статей та документів про боротьбу 
українців за свою свободу, об’єднаних 
промовистою назвою «Ломикамінь». 
Наклад книги – 500 екземплярів. 
Фінансову допомогу на її видання 
надали давні вірні друзі «просвітян» із 
діаспори – подружжя Віри й Богдана 
Бондаруків (США). 
У зв’язку з карантинними 
обмеженнями заплановану на 
минулорічну осінь презентацію збірки 
довелось відкласти. Щоправда, в 
більш вузькому колі вона таки була 
представлена в Свято-Успенському 
кафедральному соборі за участю 
відомого українського кобзаря, 
бандуриста і лірника, керівника 
унікального музичного гурту «Хорея 
Козацька» Тараса Компаніченка. 
Нещодавно ж відбулась і 
довгоочікувана презентація в 
Полтавській обласній універсальній 
науковій бібліотеці імені І. П. 
Котляревського. На зустріч із 
очільником обласного об’єднання 
ВУТ «Просвіта», українським 
дисидентом, політв’язнем, народним 
депутатом України попередніх 
скликань, а нині депутатом обласної 
ради Миколою КУЛЬЧИНСЬКИМ 
запросили полтавських бібліотекарів. 
А всі бажаючі могли приєднатися 
до зібрання на сторінці головної 
книгозбірні Полтавщини в Ютубі. 
Вела презентацію завідувачка відділу 
обслуговування користувачів обласної 
бібліотеки Ніна Климко. Вона 
звернула увагу майбутніх читачів на 
широке змістовне наповнення збірки 
– це й маловідома стаття Голови 
Ради Міністрів УНР Бориса Мартоса 
«Загарбання України большевиками», 
й спогади українського військового 
та громадського діяча, старшини 
армії УНР, розвідника, письменника 
Юрія Горліса-Горського, документи 
визвольної боротьби УПА, вирок 
окупаційного радянського суду 
В’ячеславу Чорноволу (з його ж 
коментарями!), інтерв’ю з учасниками 
російсько-української війни на 
Донбасі. 
Докладно й захоплююче, з цікавими 
паралелями й злободенними роздумами 
про «Ломикамінь» розповів Микола 
Кульчинський. «Мені дуже хочеться, 
щоб цю книгу читали. Бібліотека – той 
же храм, де ми черпаємо знання, без 
яких ніколи не сформуєш людської 
душі, як і без слова Божого», – 
наголосив він. 
Отож про все – з перших уст.

Доба героїзму і чистоти
Назва книги «Ломикамінь» не випад-

кова. Це асоціація з рослиною, яка розри-
ває найміцніші скелі, найтвердіший граніт, 
якщо хоч єдине зернятко у них потрапить. 
Розриває, виборсується крізь тріщини на 
поверхню і росте до сонця. Отак наш на-
род ішов до своєї свободи. В усі віки знахо-
дились люди, які боролися за відновлення 
нашої власної державності. Дуже особли-
вим є період початку ХХ століття – я його 
дуже люблю. Бо це вияв такого неймовірно-
го героїзму і чистоти! Це були справжні ли-
царі в своєму ставленні до України – січо-
ві стрільці, козаки та старшини Армії УНР, 
гайдамацькі полки, петлюрівські полки. 
Те, про що пише у своїй статті «Загарбання 
України большевиками» Борис Мартос, наш 
видатний земляк з Градизька, вчений-еко-
номіст, кооператор, голова Ради Міністрів 
УНР, дуже перегукується із сьогоднішньою 
російською політикою щодо України. Вона 
так само гібридна. Українська Центральна 
Рада була обрана всім українським народом, 

тому більшовицька Росія і пішла на неї 
війною. Боялися єдності влади й наро-
ду. Зайшли в Київ і за одну ніч розстрі-
ляли 3 тисячі (за іншими даними – 5 
тисяч) людей. Почалась окупація. Коли 
влада була в гетьмана Скоропадсько-
го, Росія сиділа мовчки, плекала свою 
підпільну мережу. Сюди йшли сотні 
мільйонів, як пише Мартос, російських 
грошей. Уся Україна була залита мос-
ковськими грошима. І знову, як тільки 
на чолі України в результаті загально-
народного повстання стала Директо-
рія, Росія рушила на наші землі війною. 
Причому більшовицькі підпільні ор-
ганізації намагалися захопити владу 
ще до приходу регулярних російських 
військ. Хіба це не наше сьогодення? 
Усе так само відбувалося в Донецьку, 
Луганську. Хотіли й зараз хочуть зро-
бити це в Одесі, Харкові… Але ж не 
виходить!

«На колоніальній свідомості 
не можна спекулювати»
Я знаю багато молоді, яка виїхала з Полта-

ви за кордон – в Англію, Америку. Поодру-
жувались там, пристойно живуть. А чому 
вони їдуть? Тому що ніхто не прищепив їм з 
дитинства почуття національного обов’язку. 
Замість того, щоб добиватися комфортного 
життя тут, вони залишають свою Батьків-
щину. І це наслідок колоніальної радянської 
комуністичної політики в Україні, коли 
національний обов’язок не виховувався. 
Слухаючи розмови в тролейбусі, автобусі, 
розумієш, що хай не більшістю, але знач-
ною кількістю людей українська держав-
ність сприймається як щось не рідне, не 
близьке для них, не вистраждане. Наша 
нова книга покликана допомогти молоді 
прозріти – побачити мільйони тих лица-
рів, які полягли заради своєї, української, 
державності. Згадаймо, що коли Котов-
ський запропонував учасникам Другого 
зимового походу, 359 полоненим, перей-
ти на бік «червоних», жоден не перейшов. 
А навпроти стояли кулемети. Це трагедія 
під Базаром, про яку й сьогодні знає да-
леко не кожен. Вони загинули всі і поми-
раючи співали «Ще не вмерла Україна». 
Ось про що має розповідати наше телеба-
чення, наше радіо. Щоб не було в нас мед-
ведчуків, шаріїв, коломойських і їм по-
дібних, які тільки паразитують на тілі 
українського народу. Усе починається з ви-
ховання. І це колосальне завдання для су-
часної української інтелігенції, для всього 
нашого суспільства. Щоб українці верну-
лися до рідної мови, пізнали свою культу-
ру, яка є однією з найблискучіших європей-
ських культур. Але чи багато хто взяв її з 
собою і наповнив нею свій внутрішній світ? 
Таких не так і багато.

На колоніальній свідомості не можна спе-
кулювати. Усім, хто розуміє наслідки цієї 
біди, треба допомагати своїм співвітчизни-
кам долати її. Бо то полон розуму, полон 
душі, в якому багато наших громадян пере-
бувають і сьогодні.

Не залишать молодь байдужою вміщені в 
збірці спогади Юрія Горліса-Горського, теж 
нашого земляка з Решетилівського краю, 
блискучого старшини Армії УНР, відваж-
ного повстанця Холодного Яру. «Отаман 
Хмара» – це достовірна повість, невигадана 
постать, документальні факти, приклад не-
ймовірного героїзму. Через читання таких 
матеріалів відбувається внутрішнє очищен-
ня від неволі, в якій залишаються наші душі. 
А спогад про Марусю Гальчевську? Це взі-
рець і подружньої вірності, і вірності Укра-
їні. Виклик для нашого часу, коли перевагу 
має усе матеріальне, тимчасове: ось я живу 
і все, немає у мене обов’язку ні перед зав-
трашнім днем, ні перед минулими поколін-
нями. Це такий зараз прикрий час. Але ми 
в «Просвіті» продовжуємо «бити в усі дзво-
ни», що Україні потрібні й родинні цінності, 
й подружні цінності, й національні ідеали.

«Хто живе з цими цінностями, 
робить Божу справу»
Генералу де Голю приписують слова про 

те, що якби в нього була така армія, як УПА, 
німці б ніколи не зайшли в Париж. Цей пов-
станський рух – іще один приклад україн-

ського лицарства. І вони ж знали, ті хлопці 
й дівчата, які йшли в УПА, що будуть при-
речені, що не переможуть ні німців, ні ро-
сійських комуністичних окупантів. Бо то 
завдання колосальної потуги. Але відпові-
дальність перед майбутнім змушувала їх іти 
на смерть, щоб майбутні покоління поба-
чили, як треба любити свою Вітчизну. Це 
є цінності, без яких людина перетворюєть-
ся просто на бур’ян. Сонце світить – бур’ян 
росте, плоду ніякого. Тільки ще більше зем-
лю засмічує. А той, хто живе з цими цін-
ностями, робить Божу справу, бо Господь 
дав нам цю землю, щоб ми її уквітчали, до-
глядали, робили кращою. Це наш обов’я-
зок. Лицарський обов’язок до рідної землі. 
У новій збірці вміщені актуальні матеріали 
про похідні групи УПА на Полтавщині пре-
красного миргородського дослідника Мар-
ченка, над якими він працював на почат-
ку 1990-х. Їх важливо знати, щоб розуміти, 
що УПА – це не тільки Західна Україна, по-
хідні групи боролися і з німецьким, і з ро-
сійським комуністичним окупантом по всій 
Україні. Тобто, щоб не було оцього надума-
ного територіального розриву, щоб не було 
в нас судів, які скасовують рішення про пе-
рейменування Московського проспекту на 
честь лицаря Степана Бандери. Хто там у 
тому суді сидить? Чи вони хоч щось чита-
ли про героїчну боротьбу нашого народу?.. 
Колись мені довелось познайомитися з 
Джорджем Сиволом з Америки, він же 
– Юрій Сиволап, який ще зовсім юним 
був у похідній групі УПА. Він приїж-
джав у Полтаву й захотів розшукати ро-
дину. Так склалося, що звернувся чомусь 
до мене. Розповів, що коли їхню групу роз-
крили й повели на розстріл, в нього чи то 
не влучила куля, чи то солдат, який стрі-
ляв, його пожалів. Опритомнів Юрко се-
ред ночі, серед гори трупів. Вибрався й, так 
би мовити, почав шукати дороги на Захід. 
Врешті опинився аж в Америці. Особли-
вий був чоловік, працював у НАСА. Ка-
зав мені, що при вступі до американсько-
го університету йому дуже допомогли ті 
знання, які отримав у своїй сільській шко-
лі в Малій Перещепині. Уявляєте здібно-
сті вчителя, який вчив його математиці? 
Привіз я його в те село. Метається, плаче, 
землю цілує, каже, що десь тут має стояти 
церква… Церкви вже не було, а старшу се-
стру, яка його малим няньчила, ми знайш-
ли. Як увійшов він в ту хату, як побачив оту 
долівку, оті руки покручені, ноги розпухлі – 
жінці вже й з ліжка важко було підвестися…
Як же він ридав! Я вийшов, бо неможливо 
було це витримати. Сестра його впізнала, а 
всі ж думали, що він загинув.

«Лиш одного я хочу, мамо, Щоб ти ща-
сливою була!»

В’ячеслав Чорновіл був неймовірною по-
статтю в українській політиці. Він би міг 
бути Президентом України і повів би кра-
їну тим шляхом питомим, де панували б і 
свобода, і право, і рівність. Не з’явилося б 
цього олігархату, який душить країну за-
раз. Чорновіл був особистістю такого рів-
ня, що його шанував увесь світ. Ми, «рухів-
ці», поїхали на навчання у Великобританію 
тільки тому, що Маргарет Тетчер шанува-
ла В’ячеслава Максимовича – освоювали 
виборчі технології, ознайомлювалися з ро-

ботою у парламенті. Роз’їж-
джали по всій Англії, я був 
задіяний у місцевих виборах. 
Чорновіл – постать того ж 
рівня, що Вацлав Гавел у 
Чехії. А коли мені кажуть, 
що він же не став президен-
том, я нагадую: дисидент Га-
вел був обраний на цей пост 
тому, що тодішній Прези-
дент Чехословаччини, до-
недавна ще й Генеральний 
секретар ЦК КПЧ Густав 
Гусак (у минулому – один 
з лідерів Празької весни), 
який також мав велику по-
пулярність у чехів, після зу-
стрічі з Гавелом не висував 
свою кандидатуру на вибо-
рах. Не висував. Бо в ньо-
го вистачило розуму визна-
ти, що вся ця комуністична 

структура, навіть реформістська, все одно 
буде залежна і від Радянського Сою-
зу, і від тієї ідеології. Він поступився Га-
велові, за якого люди проголосували. 
Кравчук же переслідував Чорново-
ла будь-якими способами, де тільки міг. 
Утім, В’ячеслав Максимович для всіх нас, 
«рухівців», придумав таке визначення – 
«конструктивна опозиція», тобто опози-
ція до того, що йде на шкоду людям і дер-
жаві, й підтримка всього (від кого б воно 
не надходило), що буде на користь дер-
жаві. Орієнтуючись на це, ми готові були 
співпрацювати на рівних, щоб впрова-
джувати необхідні реформи, щоб руха-
тись курсом до сім’ї європейських народів. 
Усього цього не відбулося. Але не тому, що 
Чорновіл був не того рівня політик. А тому, 
що низький рівень свідомості мав перший 
Президент України, який не здатен був іти 
тим шляхом. По-перше, через величезний 
переляк перед Росією. Він то підписав Бі-
ловезьку угоду, але по суті він постійно її 
боявся. По-друге, як людина, яка все жит-
тя була васалом у поневолювачів, мав купу 
комплексів, а також засвоєних методів, які 
продовжував застосовувати. Один із них – 
не враховувати критику опозиції, а знищу-
вати опозицію. І ми це всі пережили, кожен 
на своєму рівні – в селі, в районі, в області. 
…Кредо Чорновола ще з молодості ста-
ли рядки з поеми Володимира Сосю-
ри «Мазепа» (як у ті часи вони до ньо-
го потрапили – то ціла детективна 
історія): «Якби ж я міг, якби зумів я 
Тебе, Вкраїно, воскресить!?. Лиш одно-
го я хочу, мамо, Щоб ти щасливою була!» 
…Згадаймо, що коли Андрій Сахаров отри-
мував Нобелівську премію миру, то сказав, 
що цю премію розділяє з ним, у першу чергу, 
В’ячеслав Максимович Чорновіл. Це була 
надзвичайно потужна постать. І це була іс-
торична помилка українського народу, коли 
він не обрав Чорновола.

«Щоб не було соромно перед дітьми»
Якщо перший матеріал нової книги роз-

повідає про боротьбу українців за віднов-
лення власної державності 1917 року, то 
завершальний – про сучасну російсько-у-
країнську війну. Це інтерв’ю з двома хлоп-
цями, які були на фронті. Сьогодні обоє – у 
громадській організації «Вороскол». Дми-
тро Юденко та Артем Дудко. Дуже розум-
ні, хороші, чесні й відверті молоді люди, які 
пройшли війну, багато всього бачили, але 
не втратили віри в свій народ, у свою Укра-
їну. Дуже хочуть (в одного з них на фронті 
загинув брат), щоб ці жертви не були мар-
ні. Щоб Україна стала кращою, ніж є на 
сьогодні. Українською Україною, прозо-
рою і чесною, без лукавства, без підлості. 
Присвячений цим хлопцям матеріал назива-
ється «Щоб не було соромно перед дітьми». 
І це теж – їхні слова. Це і є кодекс лицар-
ства. Те, чого так не вистачає українсько-
му суспільству нині. Це треба нам усім, хто 
любить Україну. Треба шукати способів, як 
прищепити і молоді, і старшим людям ли-
царську відповідальність перед майбутнім.

Записала Вікторія КОРНЄВА,  
газета «Зоря Полтавщини»
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6.00 Гiмн України.
6.05,2.40,3.15 Енеїда.
6.30 М/ф «Ватажок».
6.40 М/ф «Було лiто».
6.50 М/ф «Гор-
щик-смiхотун».
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 «Апостол Павло: 
Диво на шляху в Дамаск», 2 
с. (12+).
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 «Боротьба за 
виживання».
21.55,0.20,5.55 Спорт. 
Аспект.
22.00 Д/с «Робота в дикiй 
природi».
23.00 #ВУкраїнi.
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 «Хто створив 
Змiєвi вали?»

6.30,7.10,8.10,9.10 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30,4.10
«ТСН».
9.25,10.20,3.20,5.35
«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+).
18.30 «Вражаючi iсторiї 
ТСН».
20.45,21.50 Т/с «Свати».
22.50,23.50 Т/с «Кухня».
0.50 Трилер «Ганнiбал». 
(18+).(18+).

3.40,18.00,19.00 «Стосу-
ється кожного».
4.55 «Телемагазин».
5.25,22.05 «Слiдство 

вели...» з Л. Каневським».
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.25 Х/ф «Лапусик». (12+).
14.00,14.55,15.45
«Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.50 Т/с «Любов згiдно iз 
законом». (16+).
1.20 Т/с «За справу бе-
реться Шекспiр 3». (12+).
2.10 Т/с «Гречанка».

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 Вечiр з Янiною Соко-
ловою.
7.10,20.55 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Со-
цiум.
7.15,13.10 Д/с «Бойовий 
вiдлiк».
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 «Авiаката-
строфи: причини i на-
слiдки».
15.30 Час «Ч».
16.10 Д/с «Злочини в тилу 
вiйни».
17.10 Д/с «Свiт Гiтлера».
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+).
12.00,13.15 Т/с «Пес». 
(16+).
12.45,15.45 Факти. День.
13.50,22.45 Т/с «Розтин 
покаже». (16+).
16.15 Х/ф «Росомаха». 
(16+).
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Громадянська обо-
рона.
21.25 Т/с «Пес 6». (16+).
1.30 Х/ф «Розплата». (16+).
2.50 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
5.45 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя».
6.45 Т/с «Комiсар Рекс».
10.30 «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 «Таємницi ДНК». 
20.15,22.45 Т/с «Па-
паньки». (12+).
23.00 Т/с «Пограбування 
по-жiночому». (16+).
0.55 Т/с «Абонент тимча-
сово недоступний».

6.00,7.30 Kids` Time.
6.05 М/с «Том i Джерi».
7.35 Орел i решка.
8.30 Т/с «Надприродне». 
(16+).
11.20 Х/ф «Перший кон-
такт». (16+).
13.00 Екси. (16+).
15.20 Хто зверху? (12+).
19.00 Де логiка? (12+).
20.00 Improv Live Show. 
(12+).
21.00 Х/ф «Скайлайн 2». 
23.10 Х/ф «Повстання». 
(16+).
1.00 Т/с «Шлях чарiвника».
2.40 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00,23
.00,3.50 Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
9.50 Мисливцi за чуде-
сами.
10.45 Мiсiя: краса.
11.45 Реальна мiстика.
13.50,15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 4». (16+).
17.10 Т/с «Виклик 2». (12+).
20.10 «Говорить Україна».

21.00 Т/с «Чужi грiхи», 3 i 4 
23.10 Т/с «Чужi дiти», 1 i 2 
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Чужi дiти». (12+).
4.40 Т/с «Жiночий лiкар 3». 

7.00,8.00,9.00,10.00,11.
00,12.00,13.00,14.00,
.00,17.00,18.00,19.45
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк, М. 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. Га-
напольським.
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 «ТАСС уполно-
мочен заявить...», 2 с. 
7.50 Х/ф «Право на 
убийство». (США). (16+).
10.00 Х/ф «Отель Мумбаи: 
Противостояние». (США 
- Австралия). (18+).
12.25 Х/ф «Паранойя». 
14.25 Х/ф «Королевство 
полной луны». (США). (16+).
16.10 Х/ф «Зорро». 
(Италия - Франция). (16+).
18.55 Х/ф «Паркер». 
(США). (16+).
21.20 Х/ф «Счастливое 
число Слевина». (США - Ка-
нада - Германия). (16+).
23.20 Х/ф «Медовый месяц 
Камиллы». (США - Велико-
британия). (16+).
1.05 Х/ф «Давай разве-
демся!» (16+).
3.15 Х/ф «Зависть богов». 

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху i його друзi».
8.25 «Юшок ти show».
9.10 «Орел i решка. Бо-

жевiльнi вихiднi».
10.00 Х/ф «Красень». (16+).
12.10 Х/ф «Красень 2». 
(16+).
14.30 «Орел i решка. Мор-
ський сезон».
15.30 «Орел i решка. 
Iвлєєва vs. Бєдняков».
19.10 «Орел i решка. Чу-
деса свiту 2».
23.00 Т/с «Грань». (16+).
2.10 Т/с «Доктор Хто». 
(16+).
3.00 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Бургери.
8.20 Салат-бар.
8.40 Смузi-меню.
9.00 Магiя солодощiв.
9.20 Просто їжа.
9.50 Шеф-повар.
10.20,18.10 Удачний 
проект.
11.20,19.00 Шiсть соток.
13.00,16.00,20.40,0.40
Кориснi поради.
14.00 Смачнi страви.
15.00 Спецiя.
16.10,21.10 Правила ви-
живання.
17.10 Дачна вiдповiдь.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Неймовiрнi iсторiї 
кохання.
3.20 Зiрковi долi.
3.50 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

6.00,10.45,19.30 Т/с «Ко-
ломбо». (16+).
7.50,16.50,3.00 «Випад-
ковий свiдок».
2.30,16.30,19.00,2.10
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Законний шлюб».
12.50 «Свiдок. Агенти».
14.40 «Легенди карного 
розшуку».
17.50 «Будьте здоровi».
18.30 «Акцент».
22.55 Х/ф «Товариш ге-
нерал».
0.40 «Склад злочину».
3.15 «Речовий доказ».
4.00 «Правда життя».
5.00 «Top Shop».

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

14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Жемчуга».
16.45 Новости культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Большие на-
дежды».
23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
Профилактика.

6.00,12.50 Мiстична 
Україна.
7.00 Бандитський Київ.
8.55 Правда життя.
10.40,1.30 Речовий доказ.
11.50 Скептик.
13.45 Левиний рик.
14.15,18.55 Ремесла за 
призначенням.
15.15,19.55 Фантастичнi 
iсторiї.
16.10,21.45 Крiзь простiр i 
час з Морганом Фрiменом.
17.05,20.50 Вiн i вона. Бiй 
за життя.
18.00 Таємницi акул.
22.35 Дика Iндонезiя.
23.30 Друга свiтова вiйна: 
свiдчення вiйни.
0.30 Апокалiпсис: Нескiн-
ченна вiйна.
2.35 Страх у твоєму домi.
3.15 Брама часу.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,10.15,18.15,20.15
Одного разу пiд Полтавою.
8.45,0.15 Одного разу в 
Одесi.
9.15 Танька i Володька.
9.45,10.45,23.15 Країна У.
11.15,19.15 Т/с «При-
булець».
12.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
15.15 Зiрки, чутки та Гал-
лiвуд.
16.15 Богиня шопiнгу.
21.15 Х/ф «Фантастична 
четвiрка».
0.45 Казки У Кiно.
1.15 Рятiвники.
2.30 Щоденники Темного. 
3.15 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.35,13.35 Х/ф «Мумия: 
Гробница императора дра-
конов». (США - Китай - Гер-
мания). (16+).
8.25,15.20 Х/ф «Мумия 
возвращается». (США). 
10.30 Х/ф «Без тормозов». 

(Франция). (16+).
12.00 Х/ф «Уцелевшая». 
(США - Великобритания). 
17.30,5.35 Х/ф «Грязные 
танцы 2: Гаванские ночи». 
18.50 Х/ф «Испанский-ан-
глийский». (США). (16+).
21.00 Х/ф «Чикаго». (США 
- Германия - Канада). (12+).
22.50 Х/ф «Фрида». (США 
- Мексика - Канада). (16+).
0.50 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба: Я тебя хочу». 
(Испания). (16+).
2.50 Х/ф «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя». (США). 

6.00,18.50,2.25 «ДжеДАI».
6.30 Т/с «Рекс 2».
8.15 Х/ф «У тилу ворога». 
10.15 Х/ф «У тилу ворога: 
Вiсь зла». (16+).
12.10 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,1.55 «Спецкор».
19.25 Т/с «Опер за ви-
кликом». (16+).
20.20 Т/с «Опер за ви-
кликом 5». (16+).
22.30,0.05 Т/с «Кiстки 12». 
2.55 Т/с «Вуличний боєць». 
(16+).
3.40 «Вiдеобiмба 2».
4.10 «Бандерлоги».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00	Гімн України
06:00	«Додолики».Вип. 1
06:15	М/ф «Хто в лісі ха-
зяїн?»
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	Кулінарне шоу 
«Енеїда». 1 сезон
10:15	Телепродаж на ко-

мерційній основі
10:30	Т/с «Любов під час 
війни», 2с. (16+)
11:45	«Культ. Особистості»
12:10	«Я вдома». Вип. 11
12:35	«Еко-люди»
12:40	Д/ц «Світ дикої при-
роди», 8с.
13:05	Д/п «Світ майбут-
нього. Планета Земля 
2050», 25с.
13:30	«Лайфхак україн-
ською»
13:40	«Ок, я тобі поясню». 
Вип. 10
13:45	«Уроки тітоньки 
Сови»
14:05	«Додолики». Вип. 12
14:15	«Українська абетка 
всесвіт першосвіт»
14:20	М/ф «Дощику, до-
щику»
14:30	М/ф «Козлик та 
ослик»
14:40	М/ф «Про порося яке 
вміло грати в шашки»
14:50	М/ф «Найменший»
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	«Буковинські за-
гадки»
18:45	«Край пригод». 
19:00	«Сьогодні» (сурдопе-
реклад)
19:55	«StopFakeNews».
20:05	«#ВУкраїні». 7 сезон
20:40	ПТН
21:00	Т/с «Гордість», 2с. 
(12+)
22:05	«Сьогодні» (сурдопе-
реклад) ПОВТОР
23:00	Т/с «Любов під час 
війни», 12с. (16+)
00:10	Д/ф «Хто створив 
Змієві Вали?» (12+)
01:00	Д/ф «Три Івани» (12+)
02:00	Національні новини 
UA: Перший 
02:40	«StopFakeNews»
02:50	«Шерифи для нових 
громад»
03:05	Д/с «Неймовірні 
винаходи», 13с
03:30	«Артефакти». Вип. 10
04:00	«Бук: Маршрут». 
04:15	«Край пригод».
04:25	«Роздивись». Вип. 8
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 «Бегемот та 
сонце».
6.40 М/ф «Братик Кролик та 
братик Лис».
6.50 М/ф «Будиночок для 
равлика».
7.00,8.00,9.00,13.00,
18.00,21.00,0.05,5.25
Новини.
7.05,8.05,9.05 Суспiльна 
студiя. Головне.
9.30 Х/ф «Апостол Павло: 
Диво на шляху в Дамаск», 1 
с. (12+).
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 Галапагос: Королiв-
ство гiгантських акул.
20.20 Д/с «Боротьба за 
виживання».
21.35 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
0.40 Д/с «Свiт дикої при-
роди».
1.10 Т/с «Вiра». (16+).
4.10,5.20 Погода.
4.15 Д/ф «Висота 307,5». 
(12+).

6.30,7.10,8.10,9.10 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.0
0,16.45,19.30,4.10 «ТСН».
9.25,10.20,5.30 «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+).
18.30 «Вражаючi iсторiї 
ТСН».
20.45,21.45 Т/с «Свати».
22.50 Т/с «Кухня».
0.50 «Голос країни 11». «Голос країни 11».

3.10 Х/ф «Ласкаво просимо, 
або Стороннiм вхiд заборо-
нено».
4.55 «Телемагазин».
5.25,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.15 «Ранок з 
Iнтером».

10.10,18.00,19.00 «Стосу-
ється кожного».
12.25 Х/ф «Замiж на 2 днi». 
(16+).
14.30 Х/ф «Сiмейне погра-
бування». (12+).
16.10 «Чекай на мене. 
Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.50 Т/с «Любов згiдно iз 
законом». (16+).
1.30 Т/с «За справу бе-
реться Шекспiр 3». (12+).
2.15 Т/с «Гречанка».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.00
,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,18.00,
,0.00,1.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.25 Pro Вiйсько.
7.10,20.55 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Соцiум.
7.15,13.10 Д/с «Бойовий 
вiдлiк».
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 «Авiаката-
строфи: причини i наслiдки».
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.
5.15,2.10 Громадянська 
оборона.
6.00 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.10,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.05 Т/с «Смертельна 
зброя». (16+).
12.45,15.45 Факти. День.
13.15 Секретний фронт.
14.00,16.15 Х/ф «Експат». 
(16+).
16.25 Х/ф «Люди Iкс: 
Темний Фенiкс». (16+).

18.45,21.15 Факти. Вечiр.
20.05,21.35 Т/с «Пес 6». 
(16+).
22.55 Свобода слова.
0.15 Х/ф «Iнтереси дер-
жави». (16+).
2.50 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
5.50 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя».
6.50 Т/с «Комiсар Рекс».
10.40 «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 «Детектор брехнi». 
20.15,22.45 Т/с «Па-
паньки». (12+).
23.00 Т/с «Пограбування 
по-жiночому». (16+).
0.50 Т/с «Абонент тимча-
сово недоступний».

6.00,7.30 Kids` Time.
6.05 М/с «Том i Джерi».
7.35 Орел i решка.
8.30 Т/с «Надприродне». 
(16+).
10.30 Х/ф «Хвиля». (16+).
12.50 Х/ф «Землетрус». 
14.50 Х/ф «Пiк Данте».
17.00 Х/ф «Смерч». (16+).
19.00 Вiд пацанки до па-
нянки. (16+).
21.00 Х/ф «Скайлайн». 
(16+).
23.00 Х/ф «Битва за 
Землю». (16+).
1.00 Х/ф «Вiйна драконiв». 
(16+).
2.50 Служба розшуку дiтей.
2.55 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00,23.
00,3.05 Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
9.50 Мисливцi за чудесами.
10.45 Мiсiя: краса.
11.45,3.55 Реальна мiс-
тика.
13.50,15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 4». (16+).
17.10 Т/с «Виклик 2». (12+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Чужi грiхи», 1 i 2 
с. (16+).
23.10 Т/с «Скляна кiмната», 
1 i 2 с. (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Скляна кiмната». 
(12+).

4.40 Т/с «Жiночий лiкар 3». 

7.00,8.00,9.00,10.00,11.0
0,12.00,13.00,14.00,
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 «Перша передача» з 
О. Федченко.

6.00 Х/ф «ТАСС уполно-
мочен заявить...», 1 с. (16+).
7.50 Х/ф «Бархатные 
ручки». (Италия). (16+).
10.00 Х/ф «Дети Хуанг Ши». 
(Австралия - Германия - 
США). (16+).
12.25 Х/ф «Призрак и 
Тьма». (Германия - США). 
(16+).
14.25 Х/ф «Погоня». (США). 
(16+).
16.10 Х/ф «Гамлет». (Англия 
- Франция). (16+).
18.55 Х/ф «Отель Мумбаи: 
Противостояние». (США 
- Австралия). (18+).
21.20 Х/ф «Паранойя». 
(США). (16+).
23.20 Х/ф «Королевство 
полной луны». (США). (16+).
1.05 Х/ф «Право на 
убийство». (США). (16+).
3.15 Х/ф «Зорро». (Италия 
- Франция). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху i його друзi».
8.30 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.25 «Орел i решка. Бо-
жевiльнi вихiднi».
10.15,0.35 М/ф «Комашки. 
Пригода в Долинi Мурашок».
11.50 М/ф «Дозор джун-

глiв».
13.35 «Орел i решка. Мор-
ський сезон».
15.30 «Орел i решка. 
Iвлєєва vs. Бєдняков».
19.10 «Орел i решка. Чу-
деса свiту 2».
23.00 М/ф «Ронал-Варвар». 
(16+).
2.10 Т/с «Три сестри».
3.00 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Бургери.
8.20 Салат-бар.
8.40 Смузi-меню.
9.00 Магiя солодощiв.
9.20 Просто їжа.
9.50 Шеф-повар.
10.20,18.10 Удачний 
проект.
11.20,19.00 Шiсть соток.
13.00,16.00,20.40,0.40
Кориснi поради.
14.00 Смачнi страви.
15.00 Спецiя.
16.10,21.10 Правила вижи-
вання.
17.10 Дачна вiдповiдь.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Неймовiрнi iсторiї 
кохання.
4.10 М/ф.

4.45,5.00 «Top Shop».
5.15 Х/ф «Прощавайте, 
фараони!»
6.40,16.50,3.00 «Випад-
ковий свiдок».
7.20 Х/ф «Фронт за лiнiєю 
фронту». (12+).
10.40,19.30 Т/с «Коломбо». 
(16+).
12.30,16.30,19.00,2.25
«Свiдок».
12.50 «Таємницi свiту».
14.40 Х/ф «Суперпограбу-
вання в Мiланi».
18.20 «Свiдок. Агенти».
22.50 Х/ф «Слiди апо-
столiв». (16+).
1.00 «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 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 «Большие на-
дежды».
23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.50 Вести - Санкт-Петер-
бург.
2.05 «Энигма. Роландо 
Вильясон».
3.05 Т/с «Тайны следствия».

6.00 Бандитська Одеса.
9.00 Правда життя.
10.30,1.30 Речовий доказ.
11.40 Скептик.
12.40 Мiстична Україна.
13.35 Левиний рик.
14.05,18.50 Ремесла за 
призначенням.
15.05,19.50 Фантастичнi 
iсторiї.
16.05 Крiзь простiр i час з 
Морганом Фрiменом.
17.00,20.50 Вiн i вона. Бiй 
за життя.
17.55 Таємницi акул.
21.45 НАСА: нез`ясоване.
22.35 Невiдома Африка.
23.30 Друга свiтова вiйна: 
свiдчення вiйни.
0.35 Апокалiпсис: Нескiн-
ченна вiйна.
2.35 Страх у твоєму домi.
3.20 Великi українцi.
4.15 Єврорабинi.
5.05 Професiя - альфонс.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,10.15,18.15,20.15
Одного разу пiд Полтавою.
8.45,0.45 Одного разу в 
Одесi.
9.15 Танька i Володька.
9.45,10.45,23.45 Країна У.
11.15,19.15 Т/с «При-
булець».
12.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
15.15 Зiрки, чутки та Гал-
лiвуд.
16.15 Богиня шопiнгу.
21.15 Х/ф «Ван Гелсiнг». 
(16+).
1.15 Казки У Кiно.
2.00 Рятiвники.
3.00 Щоденники Темного. 
(16+).
3.45 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.30,13.50 Х/ф «Вол-
шебная страна». (Велико-
британия - США). (12+).
8.10,15.25 Х/ф «Затура: 
космическое приключение». 
(США). (12+).

9.45 Х/ф «Мирный воин». 
(США - Германия). (12+).
11.45 Х/ф «Вне правил». 
(США). (18+).
17.05 Х/ф «Мумия: Гроб-
ница императора дра-
конов». (США - Китай - Гер-
мания). (16+).
18.55 Х/ф «Мумия возвра-
щается». (США). (12+).
21.00 Х/ф «Зеленая миля». 
(США). (16+).
0.00 Х/ф «Останься». 
(США). (16+).
1.40 Х/ф «Шутки в сторону 
2: Миссия в Майами». 
(Франция). (18+).
3.25 Х/ф «Такси 2». 
(Франция). (12+).
4.55 Х/ф «Библиотекарь: В 
поисках Копья Судьбы». 
(США - Германия). (16+).

6.00,18.50,2.30 «ДжеДАI».
6.35 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Харкiв 3».
10.20 Х/ф «Шанхайський 
полудень».
12.25 Х/ф «Смокiнг».
14.20 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15,2.00 «Спецкор».
19.25 Т/с «Опер за ви-
кликом». (16+).
20.25 Т/с «Опер за ви-
кликом 5». (16+).
22.30 «Грошi».
23.45 «Дубинiзми».
0.10 Х/ф «У тилу ворога: 
Колумбiя». (16+).
3.00 Т/с «Вуличний боєць». 
(16+).
3.45 «Вiдеобiмба 2».
4.10 «Бандерлоги».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00	Гімн України
06:00	«Додолики». Вип. 2
06:15	М/ф «Про кішку, яка 
упала з неба»
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	«Крутий заміс». 2 
сезон
09:45	«Країна пісень». Вип. 
12

10:15	Телепродаж на ко-
мерційній основі
10:30	Т/с «Любов під час 
війни», 1с. (16+)
11:45	«Культ.Особистості»
12:10	«Я вдома». Вип. 10
12:35	«Еко-люди»
12:40	Д/ц «Світ дикої при-
роди». Вип. 7
13:05	Д/п «Світ майбут-
нього. Планета Земля 2050», 
3с.
13:30	«Лайфхак україн-
ською»
13:40	«Ок, я тобі поясню». 
Вип. 9
13:45	«Уроки тітоньки Сови»
14:05	«Додолики». Вип. 11
14:15	«Марійчин першо-
світ»
14:20	М/ф «Бегемот та 
сонце»
14:30	М/ф «Як песик і 
кошеня мили підлогу»
14:40	М/ф «Коп і Шпик- 
завзяті кроти»
14:50	М/ф «Літачок Ліп»
15:00	ПТН
15:05	«Суспільна студія»
16:00	ПТН
16:05	«Суспільна студія»
17:00	ПТН
17:10	«Суспільна студія»
18:10	«Країна пісень».  
18:40	 «Загадки черні-
вецьких атлантів»
18:45	«Небезпечна зона». 
Вип. 17, 18
19:00	«Сьогодні» (сурдопе-
реклад)
19:55	«Шерифи для нових 
громад»
20:00	Цикл «Наші трид-
цять». Чуєш гуркіт касок?
20:40	ПТН
21:00	Т/с «Гордість», 1с. 
(12+)
21:50	«Шерифи для нових 
громад»
22:05	Сьогодні» (сурдопе-
реклад) ПОВТОР
23:00	Т/с «Любов під час 
війни», 11с. (16+)
00:15	«Буковинські загадки»
00:25	Х/ф «Сон» (12+)
02:00	Національні новини 
UA: Перший
02:30	«Люди Є»
02:40	«#ВУкраїн»і
03:05	Д/с «Неймовірні ви-
находи», 12с
03:30	«Артефакти». Вип. 9
04:00	«Бук: Маршрут». Вип. 
7
04:15	«Країна пригод».
04:25	«Роздивись». Вип. 7
04:40	UA Музика
04:50	Кулінарне шоу 
«Енеїда». 2 сезон
05:45	«Лайфхак україн-
ською»

понеділок, 19 квітня
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6.00 Гiмн України.
6.05,2.40,3.15 Енеїда.
6.30 М/ф «Грицьковi 
книжки».
6.40 М/ф «Двоє справед-
ливих курчат».
6.50 М/ф «Вiйна яблук та 
гусенi».
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 «Iосиф Пре-
красний. Намiсник фа-
раона», 1 с.
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 #ВУкраїнi.
18.55,22.00 Д/с «Робота в 
дикiй природi».
19.55 Д/с «Боротьба за 
виживання».
21.55,0.20,5.55 Спорт. 
Аспект.
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+).
4.05 Д/ф «Клiтка для двох».

6.30,7.10,8.10,9.10 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30,4.15
«ТСН».
9.25,10.20,5.35 «Життя 
вiдомих людей».
11.20,12.20,14.15 «Одру-
ження наослiп».
15.50 «Мисливцi за неру-
хомiстю».
17.10 Т/с «Навчи мене 
кохати». (12+).
18.30 «Вражаючi iсторiї 
ТСН».
20.45,21.45 Т/с «Свати».
22.45,23.45 Т/с «Кухня».
0.45 Х/ф «Щось». (18+).
2.50 Х/ф «Виття: Пере-
родження». (18+).родження». (18+).

3.40,18.00,19.00 «Стосу-
ється кожного».
5.00 «Телемагазин».
5.30,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».

,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.25 Х/ф «Синок».
14.10,15.05,15.50
«Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.50 Т/с «Любов згiдно iз 
законом». (16+).
1.25 Т/с «За справу бе-
реться Шекспiр 3». (12+).
2.15 Т/с «Гречанка».

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 «Бойовий 
вiдлiк».
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 «Авiаката-
строфи: причини i на-
слiдки».
15.30 Час «Ч».
16.10 Д/с «Злочини в тилу 
вiйни».
17.10 Д/с «Свiт Гiтлера».
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!

4.05 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дiтей.
4.25 Факти.
4.45 Т/с «Таємнi дверi». 
(16+).
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 Т/с «Смертельна 
зброя». (16+).
11.55,13.15 Т/с «Пес». 

(16+).
12.45,15.45 Факти. День.
13.45,22.45 Т/с «Розтин 
покаже». (16+).
15.05,16.15 Х/ф «Тран-
сформери 5: Останнiй 
лицар». (16+).
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.25 Т/с «Пес 6». (16+).
1.30 Х/ф «Ешер». (16+).
3.10 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
5.50 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя».
6.50 Т/с «Комiсар Рекс».
10.40 «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». (12+).
23.00 Т/с «Торгашi».
0.50 Т/с «Абонент тимча-
сово недоступний».

6.00,7.30 Kids` Time.
6.05 М/с «Том i Джерi».
7.35 Орел i решка.
8.30 Т/с «Надприродне». 
(16+).
10.30 Х/ф «Еверест». (16+).
13.00 Екси. (16+).
15.20 Хто зверху? (12+).
19.00,20.00 Вар`яти. 
21.00 Х/ф «Морськi пара-
зити». (16+).
23.00 Х/ф «Вiрус». (16+).
0.40 Т/с «Шлях чарiвника».
2.20 Служба розшуку дiтей.
2.25 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
9.50 Мисливцi за чуде-
сами.
10.45 Мiсiя: краса.
11.45,3.45 Реальна мiс-
тика.
13.50,15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 4». (16+).
17.10 Т/с «Виклик 2». (12+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Чужi грiхи», 5 i 6 
23.10 Т/с «Не говори менi 
про любов», 1 i 2 с. (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Не говори менi 

про любов». (12+).
3.15 Контролер.
4.40 Т/с «Жiночий лiкар 3». 
(16+).

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 «ТАСС уполно-
мочен заявить...», 3 с. 
7.50 Х/ф «Давай разве-
демся!» (16+).
10.00 Х/ф «Паркер». 
(США). (16+).
12.25 Х/ф «Счастливое 
число Слевина». (США - Ка-
нада - Германия). (16+).
14.25 Х/ф «Медовый месяц 
Камиллы». (США - Велико-
британия). (16+).
16.10 Х/ф «Зависть богов». 
18.55 Х/ф «Разомкнутые 
объятия». (Испания). (16+).
21.20 Х/ф «В стране 
женщин». (США). (16+).
23.20 Х/ф «Неоспоримый 
3». (США). (16+).
1.05 Х/ф «Частное пионер-
ское». (12+).
3.15 Х/ф «Деньги на 
двоих». (США). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху i його друзi».
8.25 «Юшок ти show».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.00 Х/ф «Красень 2». 
(16+).

12.10 Х/ф «Спокусник». 
(16+).
14.30 «Орел i решка. Мор-
ський сезон».
15.30 «Орел i решка. 
Iвлєєва vs. Бєдняков».
19.10 «Орел i решка. Чу-
деса свiту 2».
23.00 Т/с «Грань». (16+).
2.10 Т/с «Доктор Хто». 
3.00 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Бургери.
8.20 Салат-бар.
8.40 Смузi-меню.
9.00 Магiя солодощiв.
9.20 Просто їжа.
9.50 Шеф-повар.
10.20,18.10 Удачний 
проект.
11.20,19.00 Шiсть соток.
13.00,16.00,20.40,0.40
Кориснi поради.
14.00 Смачнi страви.
15.00 Спецiя.
16.10,21.10 Правила ви-
живання.
17.10 Дачна вiдповiдь.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Неймовiрнi iсторiї 
кохання.
3.20 Зiрковi долi.
3.50 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

6.00,10.45,19.30 Т/с «Ко-
ломбо». (16+).
7.45,16.50,3.00 «Випад-
ковий свiдок».
2.30,16.30,19.00,2.25
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Товариш ге-
нерал».
12.50 «Таємницi кримiналь-
ного свiту».
14.35 «Легенди карного 
розшуку».
17.50 «Вартiсть життя».
18.30 «Акцент».
23.00 Х/ф «Корпус гене-
рала Шубнiкова».
0.40 «Склад злочину».
2.10,3.15 «Речовий доказ».
4.00 «Правда життя».
5.00 «Top Shop».

8.00 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
11.00,14.00,17.00,20.00
Вести.
12.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию.
13.00,18.40 «60 минут».
14.55 Т/с «Жемчуга».

16.45,2.50 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с «Большие на-
дежды».
23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.50 Вести - Санкт-Петер-
бург.
2.05 «Нарисую - будем 
жить. Александр Татар-
ский».
3.10 Т/с «Тайны след-
ствия».
4.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым».

6.00,12.25 Мiстична 
Україна.
7.00,5.10 Бандитська 
Одеса.
8.25 Правда життя.
10.15,1.30 Речовий доказ.
11.25 Скептик.
13.20 Природа сьогодення.
14.20 Ремесла за призна-
ченням.
15.20 Фантастичнi iсторiї.
16.05,21.45 Крiзь простiр i 
час з Морганом Фрiменом.
17.10,20.50 Вiн i вона. Бiй 
за життя.
18.05 Таємницi акул.
19.00 Iгри iмператорiв.
19.55 Їжа богiв.
22.40 Дика Iндонезiя.
23.30 Друга свiтова вiйна: 
свiдчення вiйни.
0.35 Таємницi королiвських 
вбивств.
2.35 Страх у твоєму домi.
3.20 Iсторiя українських 
земель.
4.25 Україна: забута 
iсторiя.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,10.15,18.15,20.15
Одного разу пiд Полтавою.
8.45,0.00 Одного разу в 
Одесi.
9.15 Танька i Володька.
9.45,10.45,23.00 Країна У.
11.15,19.15 Т/с «При-
булець».
12.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
15.15 Зiрки, чутки та Гал-
лiвуд.
16.15 Богиня шопiнгу.
21.15 Х/ф «Фантастична 
четвiрка 2: Вторгнення 
Срiбного Серфера». (16+).
0.30 Казки У Кiно.
1.00 Рятiвники.

2.15 Щоденники Темного. 
3.00 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.00,14.00 Х/ф «Испанс-
кий-английский». (США). 
9.05 Х/ф «Хорошо быть 
тихоней». (США). (16+).
10.45 Х/ф «Чикаго». (США 
- Германия - Канада). 
12.35 Х/ф «Грязные танцы 
2: Гаванские ночи». (США). 
16.10 Х/ф «Кинг Конг». 
(США - Германия - Новая 
Зеландия). (16+).
19.10 Х/ф «Питер Пэн». 
(США). (12+).
21.00,4.10 Х/ф «Майор 
Пэйн». (США). (12+).
22.35 Х/ф «Шутки в сто-
рону 2: Миссия в Майами». 
(Франция). (18+).
0.20 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна». (США). (16+).
2.15 Х/ф «Фрида». (США - 
Мексика - Канада). (16+).

6.00,18.50,2.25 «ДжеДАI».
6.35 Т/с «Рекс 2».
8.20 Х/ф «Широко кро-
куючи 2: Розплата». (16+).
10.10 Т/с «Перевiзник 2». 
13.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,1.55 «Спецкор».
19.25 Т/с «Опер за ви-
кликом». (16+).
20.20 Т/с «Опер за ви-
кликом 5». (16+).
22.25 Т/с «CSI: Мiсце зло-
чину». (16+).
0.05 Т/с «Кiстки 12». (16+).
2.55 Т/с «Вуличний боєць». 
3.40 «Вiдеобiмба 2».
4.10 «Бандерлоги».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00	Гімн України
06:00	«Додолики». Вип. 3
06:15	М/ф «Найсправжні-
сінька пригода»
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». 
10:15	Телепродаж на ко-
мерційній основі
10:30	Т/с «Любов під час 
війни», 3с. (16+)
11:50	«Буковинські за-
гадки»
12:10	«Я вдома». Вип. 12
12:35	«Еко-люди»
12:40	Д/ц «Світ дикої при-
роди», 9с.
13:05	Д/с «Планета інно-
вацій», 1с. 
13:30	«Лайфхак україн-
ською»
13:35	«Кіношкола вдома».
13:45	«Уроки тітоньки 
Сови»
14:05	М/ф «Курка, яка 
несла всяку всячину»
14:15	М/ф «Лис і дрізд»
14:25	«Піщана казка». 
14:30	М/ф «Кривенька 
качечка»
14:40	М/ф «Як Козаки 
інопланетян зустрічали»
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	Т/с «Гордість», 3с. 
(12+)
22:05	«Сьогодні» (сурдопе-
реклад) ПОВТОР
23:00	Т/с «Любов під час 
війни», 13с. (16+)
00:15	«Буковинські загадки
00:25	Д/ф «Малевич»  (12+)
02:00	Національні новини 
UA: Перший
02:40	«Схеми. Корупція в 
деталях»
03:05	Д/с «Неймовірні 
винаходи», 9с.
03:30	«Артефакти». Вип.11
04:00	«Бук: Маршрут». 
04:15	«Край пригод». 
04:25	«Роздивись». Вип. 9
04:40	UA Музика
04:50	Кулінарне шоу 
«Енеїда». 3 сезон
05:45	«Лайфхак україн-
ською»

ТБ ПРОГРАМА

6.00 Гiмн України.
6.05,2.40,3.15 Енеїда.
6.30 М/ф «Лис i дрiзд».
6.40 М/ф «Найголовнiший 
горобець».
6.50 М/ф «Чарiвнi оку-
ляри».
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 «Iосиф Пре-
красний. Намiсник фа-
раона», 2 с.
11.05 Солодка дача.
11.30 Телепродаж.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
15.10,21.35,0.10,5.45
Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.30 Т/с «Гордiсть». (12+).
17.25 #@)?$0 з Майклом 
Щуром. (16+).
18.55,22.00 Д/с «Робота в 
дикiй природi».
19.55 Д/с «Боротьба за 
виживання».
21.55,0.20,5.55 Спорт. 
Аспект.
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
0.25,2.35,3.10 Погода.
0.30 Д/с «Свiт дикої при-
роди».
1.00 Т/с «Вiра». (16+).
4.10 Д/ф «Веронськi 
скарби».

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».
9.25,10.20,5.30 «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+).
18.30 «Вражаючi iсторiї 
ТСН».
20.40 «Чистоnews».
20.45 Т/с «Свати».
21.45 «Право на владу».
0.45 Х/ф «Людина-вовк». 
(18+).
2.45 Х/ф «Виття: Пере-
родження». (18+).родження». (18+).

3.40,18.00,19.00 «Стосу-
ється кожного».

5.00 «Телемагазин».
5.30,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.25 Х/ф «Патрiк».
14.10,15.10,15.50
«Речдок».
16.35 «Речдок. Особливий 
випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.50 Т/с «Любов згiдно iз 
законом». (16+).
1.25 Т/с «За справу бе-
реться Шекспiр 3». (12+).
2.15 Т/с «Гречанка».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.0
0,15.00,16.00,17.00,18.0
0,19.00,0.00,1.00,3.00,4.
00,5.00 Час новин.
6.25 На власнi очi.
7.10,20.55 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Со-
цiум.
7.15,13.10 Д/с «Бойовий 
вiдлiк».
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 «Авiаката-
строфи: причини i на-
слiдки».
15.30 Час «Ч».
16.10 Таємницi вiйни.
17.10 Д/с «Свiт Гiтлера».
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!

4.10 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.25 Факти.
4.45 Т/с «Таємнi дверi». 
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 Т/с «Смертельна 
зброя». (16+).

11.55,13.15 Т/с «Пес». 
(16+).
12.45,15.45 Факти. День.
13.40,22.45 Т/с «Розтин 
покаже». (16+).
15.35,16.15 Х/ф «Острiв». 
(16+).
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
20.20 Анти-зомбi.
21.25 Т/с «Пес 6». (16+).
1.30 Х/ф «Вуличний 
боєць». (16+).
3.00 Я зняв!

5.20 Т/с «Коли ми вдома».
5.40 Т/с «Коли ми вдома. 
Нова iсторiя».
6.40 Т/с «Комiсар Рекс».
10.25 «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 «Як вийти замiж». 
(16+).
20.15,22.45 Т/с «Па-
паньки». (12+).
23.00 Т/с «Торгашi».
0.50 Т/с «Абонент тимча-
сово недоступний».

6.00,7.30 Kids` Time.
6.05 М/с «Том i Джерi».
7.35 Орел i решка.
8.30 Т/с «Надприродне». 
11.30 Х/ф «Повстання». 
13.10 Екси. (16+).
15.20,19.00 Хто зверху? 
(12+).
21.00 Х/ф «Близькi кон-
такти». (12+).
23.30 Х/ф «Перший кон-
такт». (16+).
1.10 Вар`яти. (12+).
2.40 Служба розшуку дiтей.
2.45 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
9.50 Мисливцi за чуде-
сами.
10.45 Мiсiя: краса.
11.45,3.45 Реальна мiс-
тика.
13.50,15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 4». (16+).
17.10 Т/с «Виклик 2». (12+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Чужi грiхи», 7 i 8 
с. (16+).

23.10 По слiдах.
23.50 Т/с «Ти моя кохана», 
1 i 2 с. (12+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Ти моя кохана». 
(12+).

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

6.00 Х/ф «ТАСС уполно-
мочен заявить...», 4 с. 
7.50 Х/ф «Частное пионер-
ское». (12+).
10.00 Х/ф «Разомкнутые 
объятия». (Испания). (16+).
12.25 Х/ф «В стране 
женщин». (США). (16+).
14.25 Х/ф «Неоспоримый 
3». (США). (16+).
16.10 Х/ф «Деньги на 
двоих». (США). (16+).
18.55 Х/ф «На гребне 
волны». (Япония - США). 
(16+).
21.20 Х/ф «Изящная 
эпоха». (Испания - 
Франция). (16+).
23.20 Х/ф «Няньки». 
(США). (16+).
1.05 Х/ф «Частное пионер-
ское 2. Ура, каникулы!» 
(12+).
3.15 Х/ф «Крысиные бега». 
(США - Канада). (16+).

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

9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.00 Х/ф «Спокусник». 
(16+).
12.20 Х/ф «Спокусник 2». 
(16+).
14.30 «Орел i решка. Мор-
ський сезон».
15.30 «Орел i решка. 
Iвлєєва vs. Бєдняков».
19.10 «Орел i решка. Чу-
деса свiту 2».
23.00 Т/с «Грань». (16+).
2.15 Т/с «Доктор Хто». 
3.00 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Бургери.
8.20 Салат-бар.
8.40 Смузi-меню.
9.00 Магiя солодощiв.
9.20 Просто їжа.
9.50 Шеф-повар.
10.20,18.10 Удачний 
проект.
11.20,19.00 Шiсть соток.
13.00,16.00,20.40,0.40
Кориснi поради.
14.00 Смачнi страви.
15.00 Спецiя.
16.10,21.10 Правила ви-
живання.
17.10 Дачна вiдповiдь.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Неймовiрнi iсторiї 
кохання.
3.20 Зiрковi долi.
3.50 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

6.00,10.35,19.30 Т/с «Ко-
ломбо». (16+).
7.50,16.50,3.00 «Випад-
ковий свiдок».
2.30,16.30,19.00,2.20
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Дiти Дон Кiхота».
12.50 «Вартiсть життя».
14.45 «Легенди карного 
розшуку».
17.50,4.00 «Правда 
життя».
18.30 «Акцент».
22.55 Х/ф «Право на по-
стрiл».
0.30 «Склад злочину».
2.00,3.40 «Речовий доказ».
5.00 «Top Shop».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
11.00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30,4.50 «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».
16.45,2.50 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Большие на-
дежды».
23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.50 43-й Московский 
Международный кинофес-
тиваль. Торжественное 
открытие.
3.10 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00,12.35 Мiстична 
Україна.
7.00 Бандитський Київ.
9.25 Правда життя.
10.25,1.30 Речовий доказ.
11.35 Скептик.
13.30 Природа сьогодення.
14.30 ТОП 10: Таємницi та 
загадки.
15.30 Їжа богiв. Зерно.
16.25 НАСА: нез`ясоване.
17.15,20.50 Вiн i вона. Бiй 
за життя.
18.10,22.35 Дика Iндо-
незiя.
19.05 Iгри iмператорiв.
19.55 Їжа богiв.
21.45 Крiзь простiр i час з 
Морганом Фрiменом.
23.30 Друга свiтова вiйна: 
свiдчення вiйни.
0.35 Таємницi королiвських 
вбивств.
2.35 Страх у твоєму домi.
3.20 Секти. Контроль 
свiдомостi.
4.10 Шосте вiдчуття. Дар 
чи прокляття?
4.50 Телеформат.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,10.15,18.15,20.15
Одного разу пiд Полтавою.
8.45,1.15 Одного разу в 
Одесi.
9.15 Танька i Володька.
9.45,10.45,0.15 Країна У.
11.15,19.15 Т/с «При-
булець».
12.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
15.15 Зiрки, чутки та Гал-
лiвуд.
16.15 Богиня шопiнгу.
21.15 Х/ф «Аватар».
2.00 Рятiвники.
3.00 Щоденники Темного. 
(16+).

3.45 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.00,12.30 Х/ф «Кинг 
Конг». (США - Германия - 
Новая Зеландия). (16+).
9.05,15.30 Х/ф «Питер 
Пэн». (США). (12+).
10.55 Х/ф «Майор Пэйн». 
(США). (12+).
17.20,5.30 Х/ф «Дюплекс». 
(США - Германия). (16+).
18.45 Х/ф «Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. 
Часть 2». (США). (16+).
21.00,2.25 Х/ф «Солт». 
(США). (16+).
22.35 Х/ф «Гонка». (Вели-
кобритания - Германия - 
США). (16+).
0.35 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна». (США). (16+).
4.05 Х/ф «Такси 3». 
(Франция). (16+).

6.00,18.50,2.25 «ДжеДАI».
6.40 Т/с «Рекс 2».
8.30 Х/ф «Акти насиль-
ства». (16+).
10.20 Х/ф «Пiдстава». 
12.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,1.55 «Спецкор».
19.25 Т/с «Опер за ви-
кликом». (16+).
20.20 Т/с «Опер за ви-
кликом 5». (16+).
22.25,0.05 Т/с «CSI: Мiсце 
злочину». (16+).
2.55 «Вiдеобiмба 2».
4.10 «Бандерлоги».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00	Гімн України
06:00	«Додолики». Вип. 4
06:15	М/ф «Дострибни до 
хмаринки»
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	Кулінарне шоу 
«Енеїда». 1 сезон
10:15	Телепродаж на ко-
мерційній основі
10:30	Т/с «Любов під час 
війни», 4с. (16+)
11:50	«Буковинські за-
гадки»
12:10	«Роздивись».Вип. 1,2
12:35	«Еко-люди»
12:40	Д/ц «Світ дикої при-
роди», 10с.
13:05	Д/с «Планета інно-
вацій», 2с.
13:30	«Лайфхак україн-
ською»
13:45	«Уроки тітоньки 
Сови»
14:05	М/ф «Котигорошко»
14:15	М/ф «Велика по-
дорож»
14:25	«Піщана казка»
14:30	М/ф «Неслухняна 
мама»
14:40	М/ф «Справа дору-
чається детективу Тедді»
14:50	М/ф «Справжній 
ведмедик»
15:00	ПТН
15:05	«Суспільна студія»
16:00	ПТН
16:05	«Суспільна студія»
17:00	ПТН 
17:10	«Суспільна студія»
18:10	«Візуальний код». 
18:40	«Загадки черні-
вецьких атлантів»
18:45	«Street Схід». Вип. 6
19:00	«Сьогодні» (сурдопе-
реклад)
19:55	«Задача з зірочкою»
20:05	«Крим. Реалії»
20:40	ПТН
21:00	Т/с «Гордість», 4с.  
21:50	«Шерифи для нових 
громад»
22:05	«Сьогодні» (сурдопе-
реклад) ПОВТОР
23:00	Т/с «Віра», 1с. (16+)
00:30	«ЗаАрхівоване»
00:35	Д/ф «Будинок 
«Слово» (12+)
02:00	Національні новини 
UA: Перший
02:40	«Крим. Реалії»
03:05	Д/с «Неймовірні 
винаходи», 14с.
03:30	«Артефакти». Вип. 12
04:00	«Бук: Маршрут»
04:15	«Країна пригод». 
Вип. 9
04:25	«Роздивись». Вип. 10
04:40	UA Музика
04:50	Кулінарне шоу 
«Енеїда». 3 сезон
05:45	«Лайфхак україн-
ською»

середа, 21 квітня

четвер, 22 квітня
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ТБ ПРОГРАМА

6.00 Гiмн України.
6.05,4.40 Енеїда.
6.30 М/ф «Хто в лiсi ха-
зяїн?»
6.40 М/ф «Ходить гарбуз 
по городу».
6.50 М/ф «Iсторiя про 
дiвчинку, яка наступила на 
хлiб».
7.00,8.00,9.00,13.00,
5.00,18.00,21.00,23.35,
2.05,5.10 Новини.
7.05,8.05,9.05 Суспiльна 
студiя. Головне.
9.30 Х/ф «Книга Буття. 
Створення свiту». 
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.
13.40,22.00 Д/с «Робота в 
дикiй природi».
19.55,23.00 Д/с «Бо-
ротьба за виживання».
21.55,0.20,2.45,5.55
Спорт. Аспект.
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.
00,16.45,19.30,3.30
«ТСН».
9.25,10.20,5.20 «Життя 
вiдомих людей».
11.20,12.20,14.15
«Одруження наослiп».
15.50 «Мисливцi за неру-
хомiстю».
17.10 Т/с «Навчи мене 
кохати». 
18.30 «Вражаючi iсторiї 
ТСН».
20.10 «Чистоnews».
20.15 «Лiга смiху».
22.30 «Лiпсiнк Батл».
0.15 Х/ф «Вiджа: Смер-
тельна гра». 
2.00 Х/ф «Людина-вовк». 
(18+).
4.10 «Свiтське життя».

3.40,18.00 «Стосується 
кожного».
4.55 «Телемагазин».

5.25,22.35 «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 «Уболiвальники 
зi стажем».
14.10,15.05,0.20
«Речдок».
16.35 «Речдок. Особливий 
випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Смертельна 
стежка». 
2.05 «Чекай на мене. 
Україна».
3.15 «Орел i решка. Чу-
деса свiту».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.
00,15.00,16.00,17.00,18
.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 «Бойовий 
вiдлiк».
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 «Авiаката-
строфи: причини i на-
слiдки».
15.30 Час «Ч».
16.10 Д/с «Злочини в тилу 
вiйни».
17.10 Д/с «Свiт Гiтлера».
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!

4.05 Скарб нацiї.
4.10 Еврика!
4.20 Служба розшуку 
дiтей.
4.25,0.55 Факти.
4.45 Т/с «Таємнi дверi». 
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. 
11.35,13.15,23.55 «На 
трьох». 
12.45,15.45 Факти. День.
14.30,16.25 Х/ф «Цен-
турiон». 
16.55 Х/ф «Геракл: Народ-
ження легенди». 
18.45 Факти. Вечiр.
22.50 «На трьох 9». 
1.30 Т/с «Вижити за 
будь-яку цiну 3».
2.30 Я зняв!

5.25 Т/с «Коли ми вдома».
5.45 Х/ф «Наречений на-
прокат». 
8.00,19.00,22.45 «Не-
одружений». 
12.00 «Як вийти замiж». 
13.10,14.50,18.05 Т/с 
«Слiпа». 
14.30,17.30,22.00 «Вiк-
на-Новини».
23.55 «Детектор брехнi». 

6.00,7.30 Kids` Time.
6.05 М/с «Том i Джерi».
7.35 Орел i решка.
9.40 Т/с «Надприродне». 
12.00 Вiд пацанки до па-
нянки. 
14.00,1.00 Вар`яти. 
16.00 Де логiка? 
17.00 Х/ф «Еволюцiя».
19.00 Х/ф «Моя суперко-
лишня». 
21.00 Х/ф «Мисливцi за 
привидами». 
23.00 Х/ф «Гребберси». 
2.40 Служба розшуку 
дiтей.
2.45 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
9.50 Мисливцi за чуде-
сами.
10.45 Мiсiя: краса.
12.45 Т/с «Врятувати 
маму», 1 i 2 с. 
15.30 Т/с «Врятувати 
маму». 
17.10 Т/с «Виклик». 
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова 
Савiка Шустера.
0.00 Т/с «На самiй межi», 1 
i 2 с. 
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «На самiй межi». 
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 «ТАСС уполно-
мочен заявить...», 5 с. 
7.50 Х/ф «Частное пио-
нерское 2. Ура, каникулы!» 
10.00 Х/ф «На гребне 
волны». (Япония - США). 
12.25 Х/ф «Изящная 
эпоха». (Испания - 
Франция). 
14.25 Х/ф «Няньки». 
16.10 Х/ф «Крысиные 
бега». (США - Канада). 
18.55 Х/ф «Кожа, в ко-
торой я живу»
21.20 Х/ф «Можно только 
представить». (США). 
23.20 Х/ф «Адреналин». 
(США). (18+).
1.05 Х/ф «Частное пио-
нерское 3. Привет, 
взрослая жизнь!» 
3.15 Х/ф «Медвежатник». 
(Германия - США). 

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху i його 
друзi».
8.30 «Юшок ти show».
8.45 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.40 «Орел i решка. Бо-
жевiльнi вихiднi».
10.35 Х/ф «Мисливець з 
Уолл-стрiт». 

12.35 «Орел i решка. 
Iвлєєва vs. Бєдняков».
18.00 М/ф «Хранитель 
Мiсяця».
19.35 М/ф «Воруши 
ластами, Семмi».
21.00 «Орел i решка. Чу-
деса свiту 2».
23.00 «Орел i решка. Чу-
деса свiту 2. Невидане».
1.00 Х/ф «Спокусник 2». 
3.00 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Бургери.
8.20 Салат-бар.
8.40 Смузi-меню.
9.00 Магiя солодощiв.
9.20 Просто їжа.
9.50 Шеф-повар.
10.20,18.10 Удачний 
проект.
11.20,19.00 Шiсть соток.
13.00,16.00,20.40,0.40
Кориснi поради.
14.00 Смачнi страви.
15.00 Спецiя.
16.10,21.10 Правила 
виживання.
17.10 Дачна вiдповiдь.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Неймовiрнi iсторiї 
кохання.
3.20 Зiрковi долi.
3.50 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

6.00,10.40,19.30 Т/с 
«Коломбо». 
7.50,16.50,3.00 «Випад-
ковий свiдок».
12.30,16.30,19.00,2.30
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Право на по-
стрiл».
12.50,3.45 «Правда 
життя».
14.40 «Легенди карного 
розшуку».
18.20 «Таємницi свiту».
21.30 «Мир чи вiйна».
23.30 Х/ф «Мiльйони Фер-
факса».
1.10,3.25 «Речовий 
доказ».
4.45 «Top Shop».

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 «Близкие люди».
16.45 Новости культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 «Юморина».
23.45 Х/ф «Отец поне-
воле».
1.25 «Белая студия». Н. 
Бурляев.
2.05 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь».
3.20 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00,12.10,5.35 Мiстична 
Україна.
7.00 Бандитська Одеса.
8.45,3.25 Правда життя.
10.05,1.30 Речовий 
доказ.
11.15 Код доступу.
13.05 Природа сього-
дення.
14.05 ТОП 10: Таємницi та 
загадки.
15.05,19.50 Їжа богiв.
16.05,21.45 Крiзь простiр 
i час з Морганом 
Фрiменом.
17.00,20.50 Вiн i вона. Бiй 
за життя.
17.55 Фантастичнi iсторiї.
18.55 Iгри iмператорiв.
22.40 Полiт над Землею.
23.30 Друга свiтова вiйна: 
свiдчення вiйни.
0.35 Таємницi королiв-
ських вбивств.
2.40 Страх у твоєму домi.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,10.15,18.15,20.15
Одного разу пiд Полтавою.
8.45,0.45 Одного разу в 
Одесi.
9.15 Танька i Володька.
9.45,10.45,23.45 Країна 
У.
11.15,19.15 Т/с «При-
булець».
12.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
15.15 Зiрки, чутки та Гал-
лiвуд.
16.15 Богиня шопiнгу.
21.15 Х/ф «До зiрок».
1.15 Рятiвники.
2.30 Теорiя зради.
3.15 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.55 Х/ф «Без тормозов». 
(Франция). 
8.25,15.10 Х/ф «Голодные 
игры: Сойка-пересмеш-

ница. Часть 2». (США). 
10.40 Х/ф «Грязные танцы 
2: Гаванские ночи». (США). 
12.00 Х/ф «Большие 
глаза». (США - Канада). 
13.45 Х/ф «Дюплекс». 
(США - Германия). 
17.25 Х/ф «Двойная жизнь 
Чарли Сан-Клауда». (США 
- Канада). 
19.00 Х/ф «Мирный воин». 
(США - Германия). 
21.00 Х/ф «Малышка на 
миллион». (США). 
23.10 Х/ф «Не говори ни 
слова». (США - Австралия 
- Канада - Швейцария). 
1.00 Х/ф «Фрида». (США 
- Мексика - Канада). 
3.00 Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг». (США). 
5.00 Х/ф «Уцелевшая». 
(США - Великобритания). 

6.00,18.50,1.35
«ДжеДАI».
6.10 Т/с «Рекс 2».
8.00 Х/ф «В`язень». 
9.50 Х/ф «Пташка на 
дротi». 
12.00 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,1.00 «Спецкор».
19.25 Х/ф «Кiкбоксер». 
21.20 Х/ф «Кiкбоксер 2». 
23.10 Х/ф «Кiкбоксер 3». 
2.10 «Вiдеобiмба 2».
3.45 «Люстратор. Про-
кляття системи».
4.10 «Бандерлоги».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00	Гімн України
06:00	«Додолики». Вип. 5
06:15	М/ф «Неслухняна 
мама»
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	Т/с «Любов під час 
війни», 5с. (16+)
11:50	«Буковинські за-
гадки»
12:10	«Роздивись».
12:35	«Еко-люди»
12:40	Д/ц «Світ дикої при-
роди», 11с.
13:05	Д/с «Планета інно-
вацій», 4с.
13:30	«Лайфхак україн-
ською»
13:45	«Уроки тітоньки 
Сови»
14:05	М/ф «Круглячок»
14:15	М/ф «Лежень»
14:25	М/ф «Маленький 
великий пес»
14:35	«Піщана казка»
14:40	М/ф «Як Козаки на 
весіллі гуляли»
15:00	ПТН
15:05	«Суспільна студія»
16:00	ПТН
16:05	«Суспільна студія»
17:00	ПТН 
17:10	«Суспільна студія»
18:10	«Візуальний код». 
Вип. 2 
18:40	«Буковинські за-
гадки»
18:45	«Шукачі пригод». 
Вип. 4
19:00	«Сьогодні» (сурдо-
переклад)
19:55	«Шерифи для нових 
громад»
20:00	«Брехня від полі-
тиків»
20:15	«Крутий заміс». 2 
сезон
20:25	«Пліч-о-пліч». 4 
сезон
20:40	ПТН
21:00	Т/с «Гордість», 5с. 
21:50	«Люди Є»
22:05	«Сьогодні» (сурдо-
переклад) ПОВТОР
23:00	Т/с «Віра», 2с. (16+)
00:25	«Культ. Особистості»
00:40	Д/ф «З України до 
Голлівуду» (12+)
02:00	Національні новини 
UA: Перший
02:40	«100 років ізоляції»
03:30	«Крутий заміс». 1 
сезон
03:55	«Шерифи для нових 
громад»
04:15	«Край пригод».
04:25	«Роздивись». 
04:40	UA Музика
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
5,2.05,3.30,5.35 Новини.
7.10 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
7.40 М/ф «Як козаки у 
хокей грали».
8.05,9.40,23.30,1.35
#ВУкраїнi.
8.35 Д/с «Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-
Дiєго».
9.05 Вiдтiнки України.
10.10 «Найменшi тва-
ринки».
11.05 Д/с «Робота в дикiй 
природi».
12.00 Х/ф «Трiстан та 
Iзольда». 
14.25,3.25,3.50,5.30
Погода.
14.30 Телепродаж.
15.00 UA:Фольк. Спогади.
16.05 Концерт. Пiснi про 
кохання.
17.20 Х/ф «Авраам: охо-
ронець вiри» 1, 2 с.
21.25 Д/с «Дикi тварини».
22.00 Д/ф «Чорнобиль. 
Чотири квiтневi днi». 
0.30 Д/ф «Три Iвани».
2.30 Розсекречена iсторiя.
5.00 Бюджетники.

7.00,6.00 «Життя вiдомих 
людей».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
14.00 Т/с «Свати».
18.20 «Свiт навиворiт 12. 
Пакистан».
19.30,5.05 «ТСН».
20.10 «Чистоnews».
20.15 «Вечiрнiй квартал».
22.15 «Жiночий квартал».
23.20,0.20 «Свiтське 
життя».
1.20 «Лiга смiху».
4.35 «#Гуднайт_Клаб».

4.00,5.20 «Блакитна пла-
нета 2».
4.50 «Телемагазин».
6.20 «Слово Предстоя-
теля».
6.25 Х/ф «Залiзна 
маска»...
9.00 «Готуємо разом. До-
машня кухня».
10.00 «Корисна про-

грама».
11.00 «Позаочi».
12.00 Х/ф «Весна на За-
рiчнiй вулицi».
13.50 Х/ф «Весiлля в Ма-
линiвцi».
15.40 Т/с «Прозрiння», 
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi».
22.00 Т/с «Жереб долi».
1.30 Х/ф «Навiщо ти 
пiшов». 
3.05 Х/ф «Звинувачується 
весiлля».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.0
0,11.00,12.00,15.00,18.
00,20.00,0.00,1.00,2.00,
4.00,5.00 Час новин.
6.10 Д/с «Крила вiйни».
7.15 Д/с «Бойовий вiдлiк».
7.50,8.50,21.25 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
8.15 Д/с «Неймовiрнi ви-
находи».
8.40 Натхнення.
9.10 Час «Ч».
9.30 Майстри ремонту.
10.15 Форшмак.
10.35 Медекспертиза.
11.10 Д/с «Iсторiя навколо 
нас».
11.30 Бла-бла Таксi.
12.15 Х/ф.
15.15 Концерт.
17.00 «Небайдужа».
18.15 Pro вiйсько.
18.30,0.35 Невигаданi 
iсторiї.
19.00 Д/с «Майстри 
вiйни».
20.10,2.10,5.10 Рандеву.
21.00 Час новин. Пiдсумки 
дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.35,3.00 Вiкно до Аме-
рики.
22.00 «Прямим текстом».
23.25 Гончаренко рулить.
0.10 Є сенс.
1.10 Д/с «Найбiльшi тан-
ковi битви».
3.20 Культ Ура!
4.10 Обережно, дiти!

4.50 Скарб нацiї.
5.00 Еврика!
5.10 Факти.
5.35 Бiльше нiж правда.
6.25 Анти-зомбi.
7.25 Секретний фронт.
8.20 Громадянська обо-

рона.
9.10 Х/ф «Колонiя». 
11.00 Х/ф «Початковий 
код». 
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Пес». 
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Люди Iкс 7: 
Апокалiпсис». 
22.00 Х/ф «Дедпул». (18+).
23.55 Х/ф «Дедпул 2». 
2.10 Т/с «Розтин покаже». 
3.40 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
5.30,10.50 Т/с «Па-
паньки». 
8.00 «Неймовiрна правда 
про зiрок».
17.00,0.45 «Хата на тата». 
19.00 «МастерШеф. Про-
фесiонали». 
22.35 «Звана вечеря». 

6.00,2.00 Вар`яти. 
8.40,10.00 Kids` Time.
8.45 Х/ф «Стюарт Лiттл 2».
10.05 Орел i решка. 
Ювiлейний сезон.
11.00 Орел i решка. 
Ювiлейний сезон 2.
12.10 У кого бiльше? 
14.10 М/ф «Аладдiн».
16.00 Х/ф «Розлом 
Сан-Андреас». 
18.10 Х/ф «Тран-
сформери».
21.00 Х/ф «Тран-
сформери: Час вими-
рання». 
0.20 Х/ф «Офiсний ра-
сколбас». 
2.40 Зона ночi.

7.00,15.00,19.00 Сьо-
годнi.
7.25,3.15 Реальна мiс-
тика.
8.20 Т/с «Нiколи не зда-
вайся». 
12.15 Т/с «Моя мила 
найда», 1 i 2 с. 
15.20 Т/с «Моя мила 
найда». 
17.00 Т/с «Мить, вкрадена 
у щастя», 1 i 2 с. 
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Мить, вкрадена 
у щастя». 
23.00 Т/с «Подаруй менi 
життя», 1 i 2 с. 
1.45 Телемагазин.

2.15 Т/с «Подаруй менi 
життя». 

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 «ТАСС уполно-
мочен заявить...», 6 с. 
7.50 Х/ф «Частное пио-
нерское 3. Привет, 
взрослая жизнь!» 
10.00 Х/ф «Кожа, в ко-
торой я живу». (Испания - 
США). 
12.25 Х/ф «Можно только 
представить». (США). 
14.25 Х/ф «Адреналин». 
(США). (18+).
16.10 Х/ф «Медвежатник». 
(Германия - США). 
18.55 Х/ф «Левша». (Гон-
конг - США). (18+).
21.20 Х/ф «Пеле: Рож-
дение легенды». (США). 
23.20 Х/ф «Заложница 2». 
(Франция - США). 
1.05 Х/ф «Безумно влю-
бленный». (Италия). 
3.15 Х/ф «Агитбригада 
«Бей врага!» 

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротiк i Панда».
8.40 «Юшок ти show».
8.50 «Орел i решка. 

Шопiнг».
10.50 М/ф «Хранитель 
Мiсяця».
12.15 М/ф «Воруши 
ластами, Семмi».
13.45 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
0.00 Х/ф «Основний 
iнстинкт 2: Жага ризику». 
2.00 «Бiйцiвський клуб».
2.50 Т/с «Три сестри».
3.40 «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.

5.45 Х/ф «Чекаю та спо-
дiваюсь».
8.20 Х/ф «Два капiтани».
12.50 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту».
14.00 Х/ф «Смертельна 
помилка».
15.55 Х/ф «Сiнг-Сiнг». 
18.00 «Крутi 90-тi».
19.00,2.30 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Вийти замiж за 
капiтана».
21.15 Х/ф «Збиток». 
23.25 Х/ф «Не вiдступати i 
не здаватися». 
1.20 «Хвороби-вбивцi».
3.00 «Випадковий свiдок».
3.35 «Легенди бандит-
ського Києва».
4.50 «Top Shop».

6.00 «Утро России. Суб-
бота».
9.00 Вести. Местное 
время.
9.15 Местное время. Суб-
бота.
9.35 «Диалоги о животных. 
Зоопарк Росто-
ва-на-Дону».
10.15,5.35 «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».
14.50 Х/ф «Гражданская 
жена».
18.05 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Некрасивая».
0.15 «Романтика ро-
манса».
1.10 Х/ф «Спасти мужа».
4.05 Х/ф «Не говори мне 
«прощай!»

6.00 Випадковий свiдок.
8.55,2.50 Мiстична 
Україна.
9.45 Правда життя.
10.45 Речовий доказ.
11.55 Фантастичнi iсторiї.
12.50 Україна: забута 
iсторiя.
13.35 Мiсця сили.
14.15 Бойовий вiдлiк.
15.10,21.00 Таємницi i 
змови.
18.10 Дика Iндонезiя.
20.00 ТОП 10: Таємницi та 
загадки.
0.00 Їжа богiв.
0.55 Коза ностра.
1.55 Iгри iмператорiв.
3.40 Скарб.ua.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
10.50 М/ф «Врятувати 
Санту».
12.20 Х/ф «Хоробрий 
кравчик».
13.30 Х/ф «До зiрок».
16.00 Х/ф «Аватар».
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою.
23.00 Iгри приколiв.
0.00 Одного разу в Одесi.
0.30 Панянка-селянка.
2.30 Теорiя зради.
3.15 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.45,13.55 Х/ф «Двойная 
жизнь Чарли Сан-Клауда». 
(США - Канада). 
8.25,15.30 Х/ф «Мирный 
воин». (США - Германия). 
10.20 Х/ф «Чикаго». (США 
- Германия - Канада). 
12.10 Х/ф «Осень в Нью-
Йорке». (США). 
17.30 Х/ф «Принцесса-не-

веста». (США). (6+).
19.05,5.15 Х/ф «Братья 
Гримм». (США - Чехия - 
Великобритания). 
21.00,3.00 Х/ф «История 
рыцаря». (США). 
23.10 Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг». (США). 
1.10 Х/ф «Не говори ни 
слова». (США - Австралия 
- Канада - Швейцария). 

6.00 «Шаленi перегони».
7.00,8.05 «ДжеДАI».
9.05 «Загублений свiт». 
13.05 Х/ф «Андроїд-полi-
цейський». 
14.50 Х/ф «Атлантичний 
рубiж». 
16.35 Х/ф «Атлантичний 
рубiж: Воскресiння». 
18.10 Х/ф «Лiквiдатори». 
20.00 Х/ф «Прибрати 
Картера». 
22.00 Х/ф «Дум». (18+).
0.00 Х/ф «Мега-пiтон 
проти Гатороїда». (18+).
1.50 Х/ф «Герой». 
3.15 «Люстратор. Про-
кляття системи».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00	Гімн України
06:00	«На східному 
фронті»
06:25	«#ВУкраїні»
07:00	Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
07:10	«Ранок на Суспіль-
ному. Дайджест»
07:30	«Недалечко». Вип. 9
07:45	«Шукачі пригод». 
Вип. 2
08:00	Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
08:15	«Ранок на Суспіль-
ному. Дайджест»
08:30	«Геолокація: Во-
линь». Вип. 6
09:00	Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
09:15	«Сьогодні» (сурдо-
переклад) ПОВТОР
09:50	Д/с «Світ дикої при-
роди», 7с.
10:15	Телепродаж на ко-
мерційній основі
10:30	«Солодка дача», 1с., 
2с.

10:45	«Лайфхак україн-
ською»
11:00	Кулінарне шоу 
«Енеїда». 1 сезон
11:35	Х/ф «Мій найкращий 
роман» (12+)
13:05	«Гендерні окуляри». 
Вип. 3
13:20	«Небезпечна зона». 
Вип.11, 12
13:35	«Я вдома». Вип. 10
14:05	«Лайфхак україн-
ською»
14:20	«Уроки тітоньки 
Сови»
14:35	М/ф «Повертайся 
Капітошко»
14:45	М/Ф «Як Козаки у 
футбол грали»
15:05	«Додолики». Вип. 11
15:15	«Піщана казка»
15:25	М/ф «Червона 
жаба»
15:30	«Шо? Як?». Вип.11
15:50	«Буковинські за-
гадки»
16:00	«Маршрутом змін». 
Вип. 23
16:15	«Пліч-о-пліч». 4 
сезон
16:30	«#ВУкраїні»
16:55	Д/ф «Олександр 
Довженко: Одеський сві-
танок» (12+)
17:20	Д/ф «Клітка для 
двох» (12+)
18:25	«Крутий заміс». 2 
сезон
19:00	«Культ. Особистості»
19:15	«Відтінки України»
20:00	Суспільно-політичне 
ток-шоу «Зворотний відлік» 
(сурдопереклад)
21:50	Д/ф «Бальний ко-
роль» (12+)
22:55	«Задача з зірочкою»
23:00	«Розсекречена іс-
торія» ПОВТОР
23:55	«Загадки черні-
вецьких атлантів»
00:00	«#ВУкраїні». 7 сезон
00:25	Д/ф «Українські 
шерифи» (16+)
02:00	Суспільно-політичне 
ток-шоу «Зворотний відлік» 
(сурдопереклад)
03:40	«Розсекречена іс-
торія» ПОВТОР
04:45	UA Музика 
04:50	«Відтінки України»
05:15	«Крутий заміс». 2 
сезон
05:45	«Лайфхак україн-
ською

п'ятниця, 23 квітня

субота, 24 квітня
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6.00 Гiмн України.
6.05,3.55 Енеїда.
7.00,8.00,8.55,21.00,0.
20,2.05,3.30,5.35 Но-
вини.
7.10 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
7.40 М/ф «Як козаки у 
футбол грали».
8.15,3.50,5.30 Погода.
8.20,20.25 Д/с «Бо-
ротьба за виживання».
9.00 Божественна 
Лiтургiя Православної 
Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Като-
лицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята 
Меса Римсько-Като-
лицької Церкви в Українi.
13.30 Д/с «Дикi Дива. 
Дикi тварини в зоопарку 
Сан-Дiєго».
14.30 Телепродаж.
15.00 Країна пiсень.
16.05 Д/ф «Розщепленi 
на атоми», 1 i 2 с. 
18.55 Д/ф «Чорнобиль. 
Чотири квiтневi днi». 
21.25 #@)?$0 з Майклом 
Щуром. 
22.00 Х/ф «Трiстан та 
Iзольда». 
0.45 Пекельне вiдря-
дження.
1.15 Розсекречена 
iсторiя.
2.30 Пишемо iсторiю. 
Чорнобиль.
2.45 #ВУкраїнi.
3.10 Чорнобиль. Моя 
змiна.

7.00 «Життя вiдомих 
людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.45 «Свiт навиворiт 12. 
Пакистан».
10.55,3.25 «Свiт нави-
ворiт».
18.15 «Українськi сен-
сацiї».
19.30,5.00 «ТСН-Тиж-
день».
21.00 «Голос країни 11. 
Фiнал».
0.40 Д/ф «Розщепленi на 
атоми». 

4.20 Х/ф «Весна на За-
рiчнiй вулицi».
5.50 Х/ф «Чорний 
тюльпан».
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
,11.00,12.00,13.00
«Iнше життя».
13.50 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
18.10 Х/ф «Вiзит iнспек-
тора». 
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Х/ф «Весiлля в 
Малинiвцi».
23.50 Х/ф «Погана хо-
роша людина».
1.45 «Речдок».

6.00,7.00,8.00,8.50,
,0.00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.10,7.15,0.10 Д/с «Бо-
йовий вiдлiк».
7.50,21.25 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Со-
цiум.
7.55 Драйв.
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 Медекспертиза.
16.00 Концерт.
18.00,2.00,5.10 Час. 
Пiдсумки тижня з А. 
Мiрошниченко.
19.00 Д/с «Майстри 
вiйни».
20.10 Машина часу.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
21.30 Вечiр з Янiною 
Соколовою.
22.00 «Дiйовi особи».
23.25 Д/с «Таємнича 
свiтова вiйна».
1.10 Д/с «Найбiльшi тан-
ковi битви».
3.15 Культ Ура!
4.10 Обережно, дiти!

5.00 Скарб нацiї.
5.10 Еврика!
5.20 Факти.
5.45 Анти-зомбi.

6.35 Громадянська обо-
рона.
7.30 Х/ф «Острiв». 
10.05,13.00 Х/ф «Люди 
Iкс 7: Апокалiпсис». 
12.45 Факти. День.
13.05 Т/с «Пес». 
16.35 Х/ф «Код доступу 
«Кейптаун». 
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «Мiстер i мiсiс 
Смiт». 
23.40 Х/ф «Той, хто 
бiжить по лезу 2049». 
2.35 Т/с «Розтин покаже». 
4.10 Секретний фронт.

4.15 Х/ф «Оксамитовi 
ручки».
6.05 Х/ф «Приборкання 
норовливого».
7.55 Х/ф «Шалено зако-
ханий».
9.55 «МастерШеф. Про-
фесiонали». 
13.25 «Хата на тата». 
15.10 «Супермама». 
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси». 
20.00 «Один за всiх». 
23.15 «Таємницi ДНК». 

6.00 Вар`яти. 
6.10,8.00 Kids` Time.
6.15 М/ф «Губка Боб. 
Життя на сушi».
8.05 М/ф «Аладдiн».
10.00 Х/ф «Земне ядро».
12.40 Х/ф «Тран-
сформери».
15.20 Х/ф «Тран-
сформери: Час вими-
рання». 
18.50 Х/ф «Бамблбi». 
21.00 Х/ф «Пiкселi». 
23.00 Х/ф «Близькi кон-
такти». 
1.20 Х/ф «Лялька». 

5.50 Сьогоднi.
6.50 Реальна мiстика.
8.45 Т/с «Чужi грiхи», 1-8 
с. 
17.00 Т/с «Жити з 
надiєю», 1 i 2 с. 
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки 
з Олегом Панютою.
21.00 Т/с «Жити з 
надiєю». 
23.00 Х/ф «Її серце».
0.55 Контролер.
1.30 93-а церемонiя наго-
родження премiї «Оскар».

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 «ТАСС уполно-
мочен заявить...», 7 с. 
7.50 Х/ф «Безумно влю-
бленный». (Италия). 
10.00 Х/ф «Левша». (Гон-
конг - США). (18+).
12.25 Х/ф «Пеле: Рож-
дение легенды». (США). 
14.25 Х/ф «Заложница 2». 
(Франция - США). 
16.10 Х/ф «Агитбригада 
«Бей врага!» 
18.55 Х/ф «Альфа дог». 
(Германия - США). (18+).
21.20 Х/ф «Кикбоксер». 
(США). 
23.20 Х/ф «Околофут-
бола». 
1.05 Х/ф «Проклятие 
нефритового скорпиона». 
(США - Германия). 
3.15 Х/ф «Горбун». 
(Франция - Италия). 

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротiк i Панда».
8.30 «Юшок ти show».
9.10 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.00 Х/ф «Неймовiрна 
подорож мiстера 
Спiвета».
12.00 Х/ф «Мисливець з 

Уолл-стрiт». 
14.00,2.00 «Орел i 
решка. Навколо свiту».
0.00 Х/ф «Кон-Тiкi».
2.50 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 Квадратний метр.
9.20 Iдеї ремонту.
10.20 Один за 100 годин.
12.00 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.
0.10 Майстри ремонту.
3.50 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.50 Х/ф «Дама з па-
пугою».
7.45 «Слово Предстоя-
теля».
7.55 «Будьте здоровi».
8.30 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту».
9.40 Х/ф «Смертельна по-
милка».
11.35 Х/ф «Збиток». 
13.45 Х/ф «Вийти замiж 
за капiтана».
15.25 Х/ф «Каблучка з 
Амстердама».
17.05 Х/ф «Єдина до-
рога».
19.00 Х/ф «Загiн особли-
вого призначення».
20.30 Х/ф «Справа Ру-
мянцева».
22.25 Х/ф «Атака Юр-
ського перiоду». 
0.05 Х/ф «Не вiдступати i 
не здаватися». 
2.00 «Речовий доказ».

6.00 Х/ф «Отец поне-
воле».
7.35,1.30 Х/ф «Любовь и 
немного перца».
9.20 Местное время. 
Воскресенье.
9.55 «Пешком...» Москва 
Любимова.
10.15 «Устами мла-
денца».
10.55,4.40 «Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым».
11.40 «Сто к одному».
12.25 «Большая пере-
делка».

13.20 «Парад юмора».
14.15,3.05 Х/ф «Впервые 
замужем».
16.05 Х/ф «Прости».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Со-
ловьевым».

6.00 Випадковий свiдок.
8.40,2.50 Мiстична 
Україна.
9.30 Правда життя.
10.35 Речовий доказ.
11.45,0.00 Їжа богiв.
12.40 Україна: забута 
iсторiя.
13.25 Мiсця сили.
14.10 Бойовий вiдлiк.
15.05,21.00 Таємницi i 
змови.
18.05 Полiт над Землею.
19.05 Народження конти-
нентiв.
20.00 ТОП 10: Таємницi 
та загадки.
1.00 Коза ностра.
1.55 Iгри iмператорiв.
3.45 Вiйна всерединi нас.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
11.15 М/ф «Пташиний 
ульот».
12.45 Х/ф «Фантастична 
четвiрка».
14.45 Х/ф «Фантастична 
четвiрка 2: Вторгнення 
Срiбного Серфера». 
16.30 Х/ф «Ван Гелсiнг». 
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою.
23.30 Панянка-селянка.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.10 Х/ф «Без тормозов». 
(Франция). 
8.40 Х/ф «Уцелевшая». 
(США - Великобритания). 
10.15 Х/ф «История ры-
царя». (США). 
12.20 Х/ф «Принцес-
са-невеста». (США). (6+).
13.55 Х/ф «Библиоте-
карь: В поисках Копья 
Судьбы». (США - Гер-
мания). 
15.30 Х/ф «Братья 
Гримм». (США - Чехия - 
Великобритания). 
17.25 Х/ф «Анаконда». 
(США). 

18.50 Х/ф «Ван Хель-
синг». (США). 
21.00 Х/ф «Обитель про-
клятых». (США). 
22.50 Х/ф «Малышка на 
миллион». (США). 
1.00 Х/ф «Фрида». (США 
- Мексика - Канада). 
3.00 Х/ф «Такси». 
(Франция). 
4.25 Х/ф «Большие 
глаза». (США - Канада). 

6.00 «Шаленi перегони».
7.00,8.00 «ДжеДАI».
9.15 «Загублений свiт».
13.10 Х/ф «Храм че-
репiв». 
15.05 Х/ф «Кришталевi 
черепи». 
16.55 23 тур ЧУ з фут-
болу. «Динамо» - «Iнгу-
лець».
19.00 Х/ф «Чорний 
яструб». 
21.45 Х/ф «Спадок». 
23.45 Х/ф «Вiддача». 
1.40 Х/ф «Катастрофа на 
авiалiнiї». 
3.00 «Помста природи».
4.45 «Найкраще».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00	Гімн України
06:00	«Життя після-
завтра»
07:00	Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
07:15	«Ранок на Суспіль-
ному. Дайджест»
07:30	«Недалечко». Вип. 
10
07:45	«Шукачі пригод». 
Вип. 3
08:00	Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
08:15	«Ранок на Суспіль-
ному. Дайджест»
08:30	Д/ц «Світ дикої 
природи», 8с.
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	«Культ. Особи-
стості»
10:30	«Солодка дача», 3с.
10:45	Кулінарне шоу 

«Енеїда». 1 сезон
11:45	Х/ф «Закохатися у 
Вермонт» (12+)
13:20	«Роздивись».
13:35	«Відтінки України»
14:05	«Лайфхак україн-
ською»
14:15	«Оk, я тобі по-
ясню». Вип. 4
14:20	«Уроки тітоньки 
Сови»
14:40	М/ф «Найсправжні-
сінька пригода»
14:45	М/ф «Кривенька 
качечка»
14:55	М/ф «Лисичка з 
качалкою»
15:05	«Додолики». Вип.10
15:15	«Піщана казка»
15:25	М/ф «Про кішку, яка 
упала з неба»
15:30	«Шо? Як?». Вип. 12
15:50	«Невідомі Карпати»
16:00	«#ВУкраїні». 7 
сезон
16:30	«Разом»
16:55	Х/ф «Цар Соломон. 
Наймудріший з-поміж 
мудрих», 2с. (16+)
18:30	«Крутий заміс». 2 
сезон
19:00	«Культ. Особи-
стості»
19:15	«Обличчя». Вип. 30
20:00	«Помилка 83»
20:50	Цикл «Наші трид-
цять». Чуєш гуркіт касок?»
21:25	Д/ф «Українські 
шерифи» (16+)
22:55	«Задача з зі-
рочкою»
23:00	«Бийся як дівчина». 
Вип. 6
23:05	Освітні лекції «Фо-
руму інклюзивності».
23:30	«Артефакти»
23:55	«Задача з зі-
рочкою»
00:00	«#ВУкраїні». 5 
сезон. Вип. 11
00:25	Д/ф «Веронські 
скарби» (12+)
01:25	«Артефакти». 
02:00	«Розсекречена 
історія». Таємниці Чорно-
биля
02:45	Д/ф «Ті, що вірні»
03:35	«Розсекречена 
історія». Чорнобиль: що 
встановило розслідування 
катастрофи ПОВТОР
04:30	Спецпроект «Пе-
кельне відрядження»
04:50	«Обличчя».
05:45	«Загадки черні-
вецьких атлантів»

КРОСВОРД

неділя, 25 квітня

Відповіді на кросворд з №13

По горизонталi:
1. Саввiна.
3. Марка вертольота.
5. Ашуг на Кавказi.
7. Аркан ковбоя.
9. Бог Сонця.
10. Вождь пролетарiату.
11. "...-банк".
13. Малярський iнструмент.
15. Робiтник з обточування металу.
17. Внутрiшня частина кори.
18. Iспанська срiбна монета.
19. Дружина старого.
22. Звiр з трояндою.
25. Святкова вiйськова хода.
26. Нероба.
28. Автомат Калашникова.
29. Др.-рус. боярський будинок.
30. Укр. письменник.
31. ...-Уде.
33. Муза iсторiї.
35. Грош. од. Лаоса.
36. Шлюпка.

По вертикалi:
1. Вiслюк з М/ф.
2. Письмовий указ хана.
3. Спорт. човен.
4. Майстер.
5. Семiтське божество.
6. Посуд для випiчки.
7. Кiлограм води.
8. Геометрична фiгура.
9. Реакцiя Вассермана.
12. Одиниця площi.
14. Броньований воїн.
16. Негативний електрод.
19. Столиця Азербайджану.
20. Солодка картопля.
21. Мiсто порт в Єменi.
22. ... Болдуїн.
23. Колиска людства.
24. Плуг у давнину.
25. Рух у танцi.
27. Друга нота.
32. ...-Плата.
34. Марка лiтака.

По горизонтали:
1. Аил. 3. Око. 6. Эхо. 9. Оля. 11. 
Галла. 13. Капер. 15. Го. 16. Ма. 
17. Борщ. 19. Воля. 20. Ежа. 21. 
Клок. 24. Зюзя. 28. Ют. 29. Ау. 
31. Бутса. 34. Ирбис. 36. Или. 37. 
Отт. 38. Акт. 39. Ако.

По вертикали:
1. Аха. 2. Иолго. 4. Копал. 5. Оле. 
6. Эго. 7. Ща. 8. Пк. 10. Ярд. 12. 
Лор. 14. Амо. 18. Щек. 19. Ваз. 
22. Лютик. 23. Отс. 25. Юар. 26. 
Зубок. 27. Оби. 30. Ост. 32. Ула. 
33. Ах. 34. Иа. 35. Ито.
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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

17 Тел.: Тел.: 09913203450991320345

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

17 20

коней, 
биків, 
корів, 
свиней

Тел. 0991650345, 
0973316591 (Тимур)

КУПЛЮ

17

0991777789
 0661211858
 0997226777
0995333403Д

ор
ог

о

КУПЛЮ 
СВИНЕЙ 
БИКІВ

16

Куплю корів, 
биків, телиць, 

свиней, 
баранів, кіз

0502715944 
0984356165 Те

л.

Са
ш

а

20

ПОСТІЙНО
Вивіз живою вагою

Тел. 0663411681, 0969329526

КУПЛЮ КОРІВ, КУПЛЮ КОРІВ, 
БИКІВ, КОНЕЙБИКІВ, КОНЕЙ

Оголошення, реклама

БУДИНКИ
Продаж

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

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

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

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

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

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

	� БУДИНОК, газ, вода, 
дров’яний котел, гараж, погріб, 
з/д 10 соток, приватизо-
вана. Частковий ремонт. Тел. 
0505150450 

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

	� БУДИНОК, с. Сари. Тел. 
0503462730

	� БУДИНОК, с. Качанове, з/п 
69,3 м кв., з/д 40с. Господарські 
споруди, погріб, л/кухня, сарай, 
газ, гарне місце. Ціна дого-
вірна 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 переоформленням. 
Тел. 0500339845

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

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

	� БУДИНОК,	60 м.кв., газ, 
вода, всі зручності. Косметичний 
ремонт. Р-н парку. Ціна дого-
вірна. Тел. 0663055458

	� 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. Рашівка, вул. 
Гагаріна, недорого, газифіко-
ваний, з/п 70 м.кв. Господарські 
споруди: сарай, л/кухня, вхідний 

погріб, колодязь. З/д 50 соток. 
Тел. 0992799317 

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

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

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

	� БУДИНОК, c. Хитці, дві л/
кухні, 2 гаражі, 2 погреби, з/д 50 
соток. Газ, вода. Ціна 10 тис. у.о. 
Тел. 0951318379

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

	� САДИБА, с. Мала Побиванка, 
центр. З/д. Тел. 0667861721. 

	� БУДИНОК, с. Хитці. Тел. 
0663657400

	� БУДИНОК, с. Сари (Крутьки). 
З/д 40 соток. Господарські спо-
руди, газ, вода. Тел. 0669288635, 
0981210521

	� БУДИНОК,	р-н тракторного. 
З/д, господарські споруди. Ціна 
договірна. Тел. 0665725546

	� БУДИНОК, с. Малі Будища. 
Газ, вода, господарські спо-
руди. З/д 15 соток. На низу. Тел. 
0509493765, 0992443497

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

	� БУДИНОК, 1995 р.в., вул. О. 
Пчілки, 10х11м., гараж, сарай, 
л/кухня, з/д 6 соток. Торг. Тел. 
0992026522. 

	� БУДИНОК,	вмебльований, зі 
зручностями. Господарські спо-
руди, сад, огород. Вул. Н. Грунь. 
Тел. 0953995098. 

	� 1/2	БУДИНКУ,	3 кімнати, м/п 
вікна, кондиціонер. Господарські 
споруди, гараж у дворі. Окремий 
вхід. Тел. 0996702010. 

	� 1/2	БУДИНКУ,	вул. Гагаріна. 
З/д 5 соток, приватизована. Тел. 
0502213151. 

	� 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, с. Біленчен-
ківка, сарай, л/кухня, 2 гаражі, 2 
погреби, колодязь, огород біля 
хати. Терміново. Недорого. Тел. 
0664323554. 

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

	� БУДИНОК, с. Бухалове. 
Документи в порядку. Тел. 
0991801777. 

	� ЧАСТИНА	БУДИНКУ,  р-н 
газового господарства. З/п 37 
м. кв. Повний ремонт. Газ, вода, 
всі зручності. Окремий вхід і 

двір, під’їзд. Сарай, л/кухня, 
сад, ягідник, з/д 5 соток. Тихе, 
зручне місце для забудови. Тел. 
0956136209. 

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

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

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

	� САДИБА, с. Новоселівка. Тел. 
0502200275

	� БУДИНОК,	с. Книшівка, 54,4 
м. кв. Газ, пічне, з/д 27с. прива-
тизована + сінокіс, с/г споруди, 
колодязь. Недорого. Можлива 
розстрочка. Розгляну всі варі-

анти.  Тел. 0957757334.

КВАРТИРИ
Продаж

 

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

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

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

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

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

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

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

	� 3-КІМН. кв., р-н цегельного 
заводу. Індивідуальне опалення, 
м/п вікна з металевими гратами. 
Лічильники на електроенергію, 
воду, газ Невеликий дворик 
(приватизований). Квартира зі 
зручностями. Тел. 0664002127, 
0968444617

	� 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 

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

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

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

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

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

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

	� 1-КІМН. кв., (малосімейка), 
з/п 24 м.кв., 2/5 поверх, р-н Сар-
ського. Тел. 0665189014

	� 1-КІМН. кв., центр міста, р-н 
універмагу «Росія», 37 м.кв., 5/5 
поверх, вул. Гетьманська, 12. 
Бойлер. Засклений балкон. Тел. 
0993450639. 

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

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

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

	� З/Д	10	соток, р-н новобудов, 
вул. Степова, 10. Л/кухня, погріб. 
Приватизована. Ціна договірна. 
Тел. 0950615720

	� З/Д	10	соток, приватизована, 
є гараж, фундамент, комунікації 
поряд, пров. Лохвицький, 6, р-н 
автостанції. Тел. 0953444703, 
0509178530.

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

	� МАГАЗИН с. Ручки. Тел. 
0953172693

ЗДАМ

	� БУДИНОК, подобово, на три-
валий термін або бригаді у від-
рядженні, Інтернет, кондиціонер. 
Можливість надання відповідних 
документів. Тел. 0508783429. 
(14) 

	� КВАРТИРА, подобово, на три-
валий термін або бригаді у від-
рядженні, Інтернет, кондиціонер. 
Можливість надання відповідних 
документів. Тел. 0508783429. 
(14)

	� 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 побутовою 
технікою. Р-н Аграрного ліцею. 
Ціна 2700 грн. + комунальні пла-
тежі. Тел. 0979402101

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

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

	� БУДИНОК з присадибною 
ділянкою в с. Красна Лука. Газ, 
вода, парове опалення. Тел. 
0963980364

	� 2-КІМН. кв., в центрі міста. 
Подобово. Всі зручності. Тел. 
0992839394

ГАРАЖІ
Продаж

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

	� ГАРАЖ, біля складів ЦО. 
Цегляний, оглядова яма, світло. 
Тел. 0500385403

АВТО
Продаж

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

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

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

	� FIAT	Scudo, 1998 р. в., 

фургон, 6 місць, 1,9 TDi, пробіг 
290 тис. км. Робочий стан. Вага 
1т. Тел. 0507747092.

	� ЗАЗ	Forza, 2011 р.в. Тел. 
0664640158. 

	� CITROEN	Berlingo, 2010 р.в., 
1,4 інжектор, червоний колір, 
пасажир. Пробіг 190 тис. км., 2 
к/т коліс. Деталі по телефону. 
Тел. 0501429251.  

	� AUDI	100. Терміново. Нор-
мальний стан. Продаж у зв’язку 
з виїздом за кордон. Всі питання 
по телефону. Тел. 0994222560

	� SENS, хороший стан. Не 
гнилий, свіже тонування, обро-
блений, музика, фаркоп, хороша 
гума, літня на титанах, зимня – 
на залізних дисках. Нова АКБ. 
Терміново. Недорого. Тел. 
0664323554. 

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

	� НИВА. Або обміняю на седан 
чи універсал. Тел. 0509671502. 

	� ГАЗ-3307, самоскид, бензин. 
Некомплект. Тел. 0982262503. 

	� RENAULT	Megane, 2006 р.в., 
універсал. Сірий металік. Тел. 
0987494626

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

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

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

	� ЮМЗ-6,	велика кабіна. 
Навантажувач грейферний 
ПЕ-0,8. Кран гідравлічний 1т. 
Причіп 1-вісний, 8000 грн. Тел. 
0982262503. 

	� СІВАЛКА	ЗЕРНОВА С3-3,6. 
Борона дискова БДТ-7, сере-
дина. Причіп 2-ПТС-4. Тел. 
0982262503. 

	� КУЛЬТИВАТОР прополочний 
КРН, 8-рядний. Розкидач мін-
добрив (лійка), 700 кг. Тел. 
0982262503. 

МОТО
Продаж

	� ДНЄПР-11,	1992 р.в.,	іде-
альний стан. Після повного 
капремонту. Зелений колір. Тел. 
0663115408

	� ІЖ	Планета-5, із коляскою. 
Гарний стан, з документами. Ціна 
15 тис. грн. Тел. 0994525514. 
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ТОВ «Доброзем» 
ЗАКУПОВУЄ 
земельні паї

Тел. 0954111448, 0980509077
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КУПЛЮ СВИНЕЙ, 
СВИНОМАТОК

живою вагою

0662183433, 
0671111363Те
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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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	� МОПЕД «Дельта», об’єм 72 
см. куб. Тел. 0666681584. 

	� СКУТЕР Honda Tact. Находу. 
Ціна 7 тис. грн. Торг. Тел. 
0509808347

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

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

	� КЕНГУРЯТНИК до УАЗ. ГАЗ-
24.10 (Волга): задній, пере-
дній міст, лобове скло, колеса 
та інші з/ч. Тел. 0667011653, 
0975799474. 

	� МТЗ: блок Д-240 в зборі, 
задній міст, піввісь задня, чулок, 
к/т шатунів, пускач в зборі, лійка 
1т. (розкидати добрива). Рама 
культиватора КПШ. Терміново. 
Тел. 0502879266.  

	� КРИЛА передні до ВАЗ-2101-
02, нові, зі скловолокна. Ціна 200 
грн. Тел. 0662683686. 

	� ВАЗ-2101 (з/ч), б/в, недо-
рого. Тел. 0681633546, 
0668292704. 

	� М-412: КПП, лобове скло, пів-
вісь та інше. Трап залізний. Тел. 
0663673032, 0501980859

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. (38)

	� 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

	� ШАФА кухонна 180х112х42. 
Шафа 3-дверна 175х150х60. 
Шафа книжкова 210х90х42. 
Недорого. Тел. 0664719285, 
0675441492. 

	� СТІЛ для ПК або телевізора, 
розбірний, регулюється висота. 
З гарантією. Тел. 0506184275

РІЗНЕ
Продаж

	� ОВОЧЕДРОБІЛКА елек-
трична. Тел. 0501977731. 

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

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

	� 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

	� БУРЯК кормовий. Тел. 
0997803088

	� 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 чер-
воний. Капуста. Тел. 0661092021

	� ВЕЛОСИПЕД жіночий. Новий. 
Тел. 0666189903

	� ПЕРЕГНІЙ в мішках. Тел. 
0665740005

	� КУКУРУДЗА. Тел. 0992256242

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

	� КАРТОПЛЯ посадкова. Теле-
візор б/в. Тел. 0501720367

	� КАРТОПЛЯ дрібна. Тел. 
0990586435

	� ПОСІВНИЙ	ЯЧМІНЬ «Геліос», 
кормова пшениця та ячмінь.. Тел. 
0502241769, 0972210906

	� КАРТОПЛЯ велика «Санте». 
Тел. 0502187310

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

	� СТОВПИ залізні, товстостінні, 
довжина 2,30м. Тел. 0969148327

	� ВЕЛОСИПЕД дитячий. Ціна 
500 грн. Тел. 0666189903

	� КУКУРУДЗА	кормова. Тел. 
0663120600, 0964949009 

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

	� БУРЯК кормовий. Тел. 
0660505052.

	� ГЕНЕРАТОР кисневий, 7 л. 
Тел. 0951943367.

	� РУШНИЦЯ ІЖ-17, к.16. Ком-
пресор КамАЗ 1-циліндровий, та 
лобове скло. Тел. 0996202072

	� БУРЯК кормовий. Картопля 
дрібна. Кукурудза. Дерть кукуру-
дзяна. Дешево. Ціна договірна. 
Тел. 0501812724.  

	� СІНО. Тел. 0669341345

	� АЛОЕ, вік 4 роки. Тел. 
0661049888. 

	� ПАСІКА. Тел. 0953206773

	� МОРКВА, 15 кг. Тел. 
0509779570. 

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

	� ШАФА, сукні, ліжка полу-
торні, дерев’яні, комод, стільці, 
2 килими 1,5х2,2м. Телевізори 
Samsung, Panasonic. Столик із 
дзеркалом, люстри, вітальня, 
стіл обідній, стіл письмовий. Тел. 
0501984812. 

	� ТУЇ. Висота від 20 до 130 см. 
Різні сорти. Тел. 0997713583

	� КАРТОПЛЯ посадкова, сорт 
«Аладін». Тел. 0969148327

	� ДРОВА пиляні, твердих порід, 
5 кубів – 3000 грн. Доставка. Тел. 
0685650976, 0989687417

	� КАРТОПЛЯ дрібна. Тел. 
0952263051.

	� КУКУРУДЗА, суха. Тел. 
0664284481

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

	� ЗЕРНОДРОБІЛКА елек-
трична. Траворізка меха-
нічна. Банки 3-л по 10 грн. Тел. 
0963226313. 

	� ЧОВЕН 2-весельний, новий, 
просмолений, пофарбо-
ваний. Човен надувний «Barc», 
у використанні не був. Тел. 
0500774859. 

	� ВОРОТА гаражні, нові, 
металеві. Р. 2,5х2,5м. Тел. 
0661740922. 

	� ПРИЧІП до легкового автомо-
біля. Тел. 0971680962.

	� СУШКА (сухофрукти). Скло 
віконне 1,3х0,75. Багажник до 
ВАЗ-21011. Тел. 0997648724.

	� БУРЯК кормовий. Тел. 
0956587006. 

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

	� БАНКИ 3л., 1л. Б/в. Тел. 
0506858793.  

	� СТІНКА меблева, трельяж, 
шифоньєр, килими, доріжки, 
кравчучка, магнітофон, музичний 
центр, стіл, банки, бутлі, опри-
скувач, хлібопіч, духовка, бочки, 
труби, ящик на зерно. Тел. 
0660302881.  

	� ВЕЛОСИПЕД дитячий. Бутси. 
Недорого. Тел. 0952074022. 

	� КАРТОПЛЯ дрібна. Сушка 
(сухофрукти). Капуста домашня. 
Цибуля домашня. Тел. 
0997648724. 

	� ЛЮСТРА, різний огородній та 
будівельний інвентар, клітка для 
кімнатних тварин, матраци ватні, 
вікна і двері різних розмірів. 
Пральна машина Indesit. Все в 
хорошому робочому стані. Тел. 
0956136209. 

	� КАРТОПЛЯ дрібна. Тел. 
0503001454

	� ВУЛИКИ лежаки. Тел. 
0999272540. 

	� КУКУРУДЗА. Суха, віяна, 
в мішках. Буряк кормовий 
«центал». Тел. 0509969450

	� ПРИЧІП до легкового автомо-
біля. Кременчуцького виробни-
цтва. Новий. Тел. 0987494626

	� БУРЯК кормовий та столовий. 
Тел. 0668165132. 

	� БУРЯК кормовий. Тел. 
0507667181, 0989010972. 

	� СТЕЛАЖ металевий, 
гаражний. Сушарка металева 
на 35л. для м’яса, риби, овочів, 
фруктів. Тел. 0990004542. 

	� МЕБЛІ. Бак для душа. Банки. 
Сіно. Каністри. Пилосос. Паро-
варка. Телевізор. Велосипед 
дитячий. М/радіола «Роман-
тика». DVD, відео техніка. Мікро-
хвильова піч. Тел. 0955711574. 

	� РУШНИЦЯ мисливська 
ТОЗ-54, 12к. Гарний стан. Тел. 
0953310387

ТВАРИНИ

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

	� БДЖОЛОСІМ’Ї.	Тел. 
0951637456

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

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

	� КОРОВА. Тел. 0952268890. 

	� ЦАПИК зааненської породи. 
Півник породи «корольки». Або 
обміняю. Тел. 0951526539.

	� БИЧОК, вік 1 місяць. 
Теличка парувального віку. Тел. 
0951619082. 

	� КОРОВА, «лебединка», вік 9 
років. Тел. 0664206124. 

	� ЯГНЯТА, вівці. Качки-шипуни. 
Тел. 0665737580. 

	� НУТРІЇ різного віку, самки і 
самці. Тел. 0995586145. 

	� КОЗЕНЯТА зааненської 
породи. Селезень – шипун. Тел. 
0995586145. 

	� КОТИКИ	ШУКАЮТЬ	ГОСПО-
ДАРІВ. Дуже симпатичні, грай-
ливі. Білої та сірої масті. Тел. 
0508539636

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, розукомп-
лектоване. Для себе. Дорого. 
Тел. 0662230886, 0984603220

	� СІНО	тюковане.	Тел.	
0505976790

	� БУДИНОК під розбір. Тел. 
0979796234

	� КАРТОПЛЮ їстівну і посад-
кову. Тел. 0681153304

	� ТРУБУ	від 20 см. до 1м., діа-
метром 400 мм., товщиною 
не менше 10мм. Дорого. Тел. 
0506184275. Е

ПОСЛУГИ

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН, холодильників, муль-
тиварок, мікрохвильовок, пило-
сосів, хлібопічок та іншої побу-
тової техніки. Ремонт електро-
інструментів. 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’ясорубок, 
мультиварок, блендерів-ком-
байнів, пилососів, хлібопічок, 
духових шаф, інвекторних 
зварок, зарядних пристроїв, 
«болгарок», дрилів та ін. Виїзд 
на замовлення. Досвід роботи 
12 років. Доступна ціна. Тел. 
0957423588, 0684830471	

	� 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 свердловини. 
Тел. 0664865679, 0687844221

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	холодильників,	
мультиварок,	мікрохви-
льовок,	пилососів,	хлібопічок	
та	іншої	побутової	тех-
ніки.	Ремонт	електроінстру-
ментів.	Тел.	0953255822,	
0678862611

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

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

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

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

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	холодильників,	
мультиварок,	мікрохви-
льовок,	пилососів,	хлібопічок	
та	іншої	побутової	тех-
ніки.	Ремонт	електроінстру-
ментів.	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	ПЕРЕВЕЗЕННЯ	
до 7 т. ЗІЛ - 130 самоскид 
(цегла б/в, щебінь, пісок, глина, 
чорнозем, плити ПКЖ, гран-
відсів та інші будматеріали). 
Послуги екскаватора. Тел. 
0501881470

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

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

	� 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.(3)

	� НАТЯЖНІ	СТЕЛІ. Всі види 
внутрішніх робіт: гіпсокартон, 
тепла підлога та інше. Санвузол 
під ключ. Монтаж/демонтаж 
дахів. 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	ПЕРЕВЕЗЕННЯ.	
Щебінь, гранвідсів, пісок. Виве-
зення будівельного сміття. Тел. 
0667409268 

	� ОБРОБІТОК	ГРУНТУ мотоб-
локом. Тел. 0663835075, 
0681657014

	� НАДАЄМО		ПОСЛУГИ  з  
монтажу,  ремонту і технічного 
обслуговування, електропро-
водки. Тел. 0958489965

	� ПОСЛУГИ	СПЕЦТЕХНІКОЮ: 
КамАЗ-5511, бульдозер ДТ-75, 
екскаватор 0,5-0,8 куб., трал. 
Тел. 0506935578

	� ВИРОБИ	З	МЕТАЛУ.	Виго-
товлення	козирків,	навісів,	
огорож,	оградок,	буржуйок	
та	інше.	Виїзд	майстра.	Тел.	
0957733318,	0983950528		

	� ЗЕМЕЛЬНІ	РОБОТИ. Фар-
бування дахів. Послуги бето-
нозмішувачем. Тел. 0992799273

	� УТЕПЛЕМО	ВАШ	

БУДИНОК. Швидко і недо-
рого. Без посередників. Тел. 
0954110091

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

	� ПОСІВ	СОНЯШНИКА	
ТА	КУКУРУДЗИ пневма-
тичною 8-рядковою сівалкою 
Great Plains, з сухими добри-
вами. Гадяцький район. Тел. 
0663867758

	� БУДІВЕЛЬНІ	РОБОТИ: шпа-
лери, штукатурка, шпаклівка, 
багети, розтирка стін та інше. 
Тел. 0973567470, 0505517473

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

	� ПИЛЯЮ	ДЕРЕВО будь-якої 
складності. Можливий виїзд по 
району. Тел. 0667724345

	� ПРИВЕЗУ: перегній, чор-
нозем, торф. Тел. 0506935578

	� БРИГАДА	КАМЕН-
ЩИКІВ: кладка будь-якої 
цегли, каменю, блоків. Якісно. 
Швидко. Доступна ціна. Мож-
ливий виїзд по району. Тел. 
0667011653, 0975799474

	� ПОСЛУГИ	ХАТНЬОЇ	РОБІТ-
НИЦІ з приготуванням або 
без приготування їжі у м. Гадяч 
та районі. Тел. 0957591552 
(Наталія) 

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 

 � 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)

 � 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 автомобілі з маніпу-
лятором. Тел. 0509403914

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

 � ТОВ «АГРО-КРАЙ» на 
постійну роботу потрібен 
ЮРИСТ. Вимоги: вища освіта, 
наявність свідоцтва про 
право зайняття адвокатською 
діяльністю,  досвід роботи 
від 2-х років. Звертатися 
за адресою: м. Гадяч, вул. 
Лохвицька, 29. Тел. 0675369805

 � На роботу потрібен ВОДІЙ 
категорії «В» на бус до 3,5т. 
Робота по Європі. Тел. 
0668163232

 � ПрАТ «Гадяцьке бурякогоспо-
дарство» на постійну роботу 
запрошує ЕЛЕКТРИКА. При 
необхідності надається житло. 
Тел. 0996089829

 � Надам роботу сумлінним 
ПРАЦІВНИЦЯМ в галузі сіль-
ського господарства. Тел. 
0990388632

	� ШУКАЮ	РОБОТУ	ПІДСОБ-
НИКА, чи будь-яку іншу. Пере-
копаю огород. Тел. 0950080976

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. (№17)

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)



№	14	(962)
15	квітня 2021 року 19

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

Вітання

ВІТАЄМО ВІТАЄМО 
молодих маммолодих мам

 Це свято, 12 квітня, присвячене першому польоту людини в космос. За допомогою паперу та фантазії 
учні 1-4 класів Розбишівської гімназії, занурилися в загадковий світ космосу та створили аплікації на 
тему «Космонавт у відкритому космосі».

ВСЕСВІТНІЙ 
ДЕНЬ АВІАЦІЇ І 
КОСМОНАВТИКИ

Розбишівська 
гімназія у Фейсбук

9.04. Катерина Гальченко 
(с. Мартинівка) хл., 2970 51 см

9.04. Алла Яківець 
(с. Плішивець) дівч., 3030 51 см

10.04. Ірина Кузьменко 
(м. Гадяч) дівч., 3470 52 см

12.04. Олена Воронцова (с. Пирятинщина) хл., 3630 53 см
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На останній сесії Опішнянської се-
лищної ради було ухвалено рішен-
ня щодо створення комунального під-
приємства «Опішня-Агро». За це 
проголосувала більшість депутатів, 
тож реалізувати такий проєкт плану-
ють найближчим часом.

Утворення комунального підприєм-
ства з ведення аграрного виробництва 
стало дуже актуальним, адже це важ-
ливий напрямок, який допоможе забез-
печити місцевих мешканців роботою та 
наповнювати бюджет.

– Один зі шляхів подальшого розвит-
ку громади – у діяльності комунально-
го підприємства «Опішня-Агро», яке 
буде вести сільське господарство, те-
плиці та вирощуватиме аграрну продук-
цію. Максимально будемо займатися 
тими видами робіт, де потрібна ручна 
праця, – розповідає голова громади Ми-
кола Різник. – Що це дасть для грома-
ди? По-перше, створення додаткових 
робочих місць. Таким чином, молодь 
буде впевнена, що залишившись у гро-
маді, матиме за що жити, а не шукатиме 
кращої долі за межами країни. По-дру-
ге, будемо вирощувати у теплицях про-

дукцію для внутрішнього споживання, 
для шкіл, садочків та реалізації її під 
власним брендом. По-третє, за рахунок 
обробітку землі, зможемо забезпечува-
ти діяльність підприємства та наповню-
вати бюджет.

Для втілення цієї ідеї у громаді є все 
необхідне: земля, місця для віднов-
лення ферми та будівництва теплиць, 
люди, які вже зараз готові приступи-
ти до таких видів робіт. Незабаром 
з’явиться і техніка, а для вирощування 
зелені та овочів планують збудувати су-
часні теплиці з крапельним поливом, а 
на місці нині покинутих в одному із сіл 
ферм зведуть ангари для зерна.

– Звісно це довгий і кропіткий про-
цес. Ми однозначно будемо «набивати 
шишки». Але рента від видобутку газу 
не вічна, і ми повинні подумати про по-
дальший розвиток громади та що зали-
шимо майбутньому поколінню, вже сьо-
годні, – додає Микола Різник.

Будівництво теплиць та обробіток 
перших гектарів комунальної землі пла-
нують розпочати вже цього року.

«Коло»

Пам’ятний знак на місці похован-
ня хана Кубрата, який створив держа-
ву Велика Булгарія, пошкодили у селі 
Мала Перещепина, Новосанжарської 
громади.

Про те, що невідомі розбили пам’ ят-
ний знак, дізналися 5 квітня. Заяву в 
поліцію написав староста Малопере-
щепинського округу, передає Нови-
нарня з посиланням на «Суспільне».

Відновлювати пам›ятне місце пла-
нують силами громади, каже староста 
округу Іван Пасько. За даними полі-
ції Полтавської області, невідомі осо-
би здійснили підкоп бетонної основи 
комплексу, в результаті чого пам›ят-
на стела впала. Вирішують питання 
про внесення відомостей до Єдино-
го реєстру досудових розслідувань за 

частиною першою статті 298 Кримі-
нального кодексу України — «Неза-
конне проведення пошукових робіт на 
об›єкті археологічної спадщини, зни-
щення, руйнування або пошкодження 
об›єктів культурної спадщини». Санк-
ція — щонайбільше позбавлення волі 
на строк до двох років.

Пам'ятний знак встановили 2001 
року, під час проведення першого Со-
бору болгар, на місці поховання Хана 
Кубрата. Згодом спорудили більший 
пам’ ятник. Кубрат – булгарський 
хан, що створив державу Велика Бул-
гарія, яка розташовувалась у степо-
вій зоні сучасної України VII століт-
тя. Народився приблизно 600 року, а 
помер 668.

Причіп секонд-хенду висипали у селі 
Нова Знам’янка під Кременчуком. Це 
призвело до неабиякого ажіотажу – 
дармове майно місцеві розбирали на 
ура. Про це повідомив телеграм-канал.

Правоохоронці виїхали на місце події, 
склали протокол про порушення норм 
благоустрою. Кому належало майно і 

яким чином опинилось на вулиці, стало 
відомо згодом - секонд-хенд купив міс-
цевий чоловік. Але йому привезли таке 
лахміття, що продавати його він не міг. 
Тому він прийняв дивне рішення – ви-
кинути усе серед села. Проте охочі пе-
ребрати непотріб таки знайшлись.

«БМ»

Протягом березня-жовтня 2020 
року мешканці села Малютинці спла-
чували за послуги надання природ-
ного газу, однак їх гроші не доходили 
до постачальників. Поліція підозрює, 
що працівники сільського відділен-
ня «Укрпошти» просто присвоювали 
ці кошти

19 березня відбулося судове за-
сідання Пирятинського районного 
суду (слідча суддя Ольга Сайко) на 
якому розглянули клопотання слід-
чого Лубенського райвідділу полі-
ції області про тимчасовий доступ 
до речей і документів. Поліція пові-
домила, що діє в рамках криміналь-
ного провадження, відкритого за ст. 
191 КК України (Привласнення, роз-
трата майна або заволодіння ним 
шляхом зловживання службовим 
становищем).

Згідно з матеріалами слідства, 4 ли-
стопада 2020 року старший дільнич-
ний офіцер поліції надав рапорт, в 
якому повідомив про колективне звер-
нення до нього мешканців села Ма-
лютинці Пирятинського району про 
виникнення безпідставної заборгова-
ності по сплаті за комунальні послуги. 
Дільничний виявив факт розкрадання 
коштів населення працівниками відді-
лення поштового зв’язку «Малютин-

ці» Полтавської дирекції АТ «Укр-
пошта». У листі мешканців йшлося 
про те, що кошти, які вони перерахо-
вували у березні-жовтні за комуналь-
ні послуги через ВПЗ «Малютинці» 
частково не надійшли на рахунки під-
приємств-постачальників, зокрема, на 
рахунки АТ «Оператор газорозподіль-
ної системи «Лубнигаз» та ТОВ «ТД 
«Лубнигаз».

В ході розслідування поліція за-
підозрила у привласнення коштів на-
чальника ВПЗ «Малютинці» грома-
дянина М. У зв’язку із цим слідчий 
просить надати йому доступ до інфор-
мації про рух коштів по особових ра-
хунках 52 громадян.

Слідчий суддя повністю задоволь-
нила клопотання слідчого.

Чому взагалі люди сплачували за 
комунальні послуги через пошту? За 
нашою інформацією, у Малютинцях 
не існує жодного банківського відді-
лення, тому мешканці відносять гроші 
поштарям з проханням сплатити їх ра-
хунки за газ, електроенергію, телефон-
ні послуги та за радіо. Ймовірно, пев-
ні посадові особи брали кошти, але не 
направляли їх на рахунки постачаль-
ників, а залишали їх собі.

«Полтавщина»

Запустити під Полтавою цех з ути-
лізації небезпечних відходів – ртутних 
ламп, планує ТОВ «Полекозахист», 
саме з цим підприємством Полтава і 
область уже має договір на утилізацію 
небезпечних відходів, які збирає еко-
бус. Запустити процес утилізації пла-
нують на устаткуванні російського 
виробництва, в селі Мачухи, на тери-
торії колишнього заводу залізобетон-
них конструкцій. Місцеві нарікають на 
шкоду для навколишнього середовища. 
Поки що підприємство вивчає та оці-
нює вплив своєї майбутньої діяльності 
на стан довкілля, після цього планують 
провести громадські слухання, предста-
вити звіт. Поки що, на період карантину 
у зв’язку з коронавірусом, громадські 
слухання попередньо не проводили, 
але висловити власну думку жителі 
села можуть письмово, як зазначено на 
офіційній сторінці мачухівського ко-
мунального підприємства «Дружба». 
Місцеві виступають проти майбутньо-
го будівництва, оголосили у соціальній 
мережі збір підписів проти.

Голова Мачухівської сільської ради, 

Валерій Білокінь після того, як місцеві 
жителі почали збирати підписи проти 
будівництва, прокоментував ситуацію.

«Великого резонансу набула нови-
на про можливе будівництво заводу з 
утилізації небезпечних відходів на те-
риторії проммайданчика. Під час обго-
ворення даної проблеми у великої кіль-
кості населення чомусь виникла думка, 
що ініціатором даного будівництва є ке-
рівництво сільської ради. Керівництво 
та депутатський корпус Мачухівської 
сільської ради одноголосно проти бу-
дівництва заводу для утилізації небез-
печних відходів. Для будівництва по-
дібних споруд необхідно погодження 
сільської ради, проведення громадських 
слухань, дозволи відповідних інстанцій. 
На даному етапі, в тому числі і на ос-
нові ваших звернень, нами підготовле-
но листи до Полтавської міської ради, 
суміжних громад та вищих державних 
органів про категоричну незгоду з при-
воду будівництва такого заводу на тери-
торії громади.»

«Коло»

РОЗБИЛИ ПАМ’ЯТНИЙ ЗНАК 
БУЛГАРСЬКОМУ ХАНОВІ

ВІДДІЛЕННЯ «УКРПОШТИ» 
ПІДОЗРЮЮТЬ У 
РОЗКРАДАННІ ПЛАТЕЖІВ 
НАСЕЛЕННЯ ЗА 
КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

ЦЕХ З УТИЛІЗАЦІЇ 
РТУТНИХ ЛАМП

ОПІШНЯНСЬКА ГРОМАДА 
СТВОРИТЬ КОМУНАЛЬНЕ 
АГРОПІДПРИЄМСТВО

СЕКОНД-ХЕНД ВИГОРНУЛИ 
СЕРЕД СЕЛА: МІСЦЕВІ 
ГРЕБЛИ ОДЯГ ВІЗКАМИ
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Оформлення 
будинку та 

землі з нуля
Тел. 0506470874

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

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

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

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

ПРАЦЮЄ СИСТЕМА ЗНИЖОК!

Тел. 0958276908Форма оплати- 
будь-яка.

Те
л. 05

09
38

21
77

, 
06

73
68

72
37

 (Ю
ра

)

ПРОДАМ ІНДИКІВ, 
бройлерів, мулардів, 

качок
Кожного вівторка з 9-00 до 17-00 

вул. Шевченка, 36 

Тел. 0958920934, 0683446220

МАЙСТЕРНЯ ПО ВИГОТОВЛЕННЮ 
ДУБЛІКАТІВ КЛЮЧІВ 

та заточці всіх ріжучих інструментів
РЕМОНТ ТЕЛЕВІЗОРІВ ТА ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ

ВІДНОВЛЮЄ РОБОТУ

(навпроти центрального входу в школу-інтернат)

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:

ВИЇЗНІ ПОМИНАЛЬНІ ОБІДИ

м. Гадяч, кафе «Вогник» 
Тел. 0993376725, 0981208482

Харчування бригад у відрядженні
Доставка по місту та району 

безкоштовна

Голошийка 110 грн/шт, 
Іспанка 3,5 місяці, домінант 2,5 місяці 

(серебристо-чорного, димчастого, коричне-
вого окрасу) 75 грн/ шт

Мастер Грей 2,5 місяці 75 грн/ шт
Ломан Браун 3,5 місяці 75 грн/шт

Мастер Грей та домінант 1 місяць 40 гррн/шт
Тел. 09638847 47, 0684360958

ФГ ПРОДАЄ КУРЕЙ:

МОЛОДНЯК ПТИЦІ
добовий та підрощений

м. Гадяч, вул. Миру, 44. Тел. 0667724345

Муларди.
Гусенята крупних порід 
з первинного стада. 
Курчата м’ясо-яєчних порід. 
Качки.
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КУПЛЮ КОРІВ, 
БИКІВ, КОНЕЙ, 

ТЕЛЯТ

0666977711 
0960176861

 Сергій (Харків)

Тел. 

ДОРІЗ 
ДОРОГО

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

0686654510, 0662004350

МИРГОРОДСЬКИЙ МИРГОРОДСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБІНАТ М’ЯСОКОМБІНАТ 

ДОРОГО

Термінові виклики. Цілодобово.
Тел. 0991320345, 0507448292, 

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

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

закуповує у населення

Тел. 0506470658Тел. 0506470658
06717739490671773949

Перевезу тварин для 
власних потреб

Куплю корів, 
телят, коней

Термінові 
виклики

КУПЛЮ КОРІВ, 
БИКІВ, КОНЕЙ, 

КНУРІВ

Тел. 0501494065, 
0674238521 Віталій

Дорого
Вимушений 
доріз

Х
ар

кі
в

ЦІНА 
ДОГОВІРНА

Термінові 
виклики

Тел. 
0962919747
0506579284

Лубенський м’ясокомбінат 
закуповує від населення ВРХ

Куплю биків, 
корів, телят,

телиць, коней
Дорого

Те
л.

	

05
05

77
56

90

Оголошення, реклама

0664217175  
0983080738Тел. 
0664217175  

ЗАКУПОВУЮТЬ ДОРОГО 
У НАСЕЛЕННЯ 

КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ.
Вимушений доріз

Представники Гадяцького м’ясокомбінату

КУПЛЮ ДОРОГО

0668309648, 0985629180 ЖеняТе
л

.

Термінові виклики за вимушеним дорізом. 
Живою вагою.

Самовивіз в будь-який час.

БИКІВ, КОРІВ,
СВИНЕЙ, КОНЕЙ

Тройно Сергій Сергійович

Висока ціна в регіоні.
В будь-якій кількості.

Тел. 0501403606, 0980449320

ДОРОГО КУПЛЮ 
БИКІВ, КОРІВ, 

ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ

Саша 

Куплю на утримання 
БИКІВ ТА ТЕЛИЦЬ 

150-400 кг.
Телиць парувального віку

Дійних корів

0991737570, 0982662042

Тел. 0664180929, 0681084070 (Руслан)

НОВОЖАНІВСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБІНАТ ЗАКУПОВУЄ 

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

ДОРОГО

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ БИКІВ, 
КОРІВ, ТЕЛИЦЬ

ЦІЛОДОБОВО
САМОВИВІЗ

ЦІЛОДОБОВО
 0957789703
 0974105401 Тел.

Висока ціна. Вигідні умови.
Термінові виклики 

за вимушеним дорізом
Цілодобово

Тел. 0991447457, 0987518586 (Саша)

КУПЛЮ КОРІВ, БИКІВ, 
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ

корів, биків, телиць, 
коней, баранів.

Термінові виклики. Доріз.
Тел. 0502708392, 0674790495

ЩОДНЯ ЗАКУПОВУЄМО 
живою вагою: 

0664340140 
0965491466

КУПЛЮ БИКІВ, 
КОРІВ, ТЕЛИЦЬ
ДОРІЗ

Тел. Діма

Тел. 0999169992, 
0677298056 (Славик)

Доріз. 
Термінові 
виклики
Самовивіз
Цілодобово

ЗАКУПОВУЄМО
КОРІВ, БИКІВ

Телефонувати в будь-який час
Самовивіз

Тел. 0668309648, 0987518586

ДОРІЗ

Тел. 0661740951, 
0957577459, 0960232420 

ПРОПОНУЮ МОЛОДНЯК ПТИЦІ
Курчата бройлера

Курчата м’ясо-яєчних 
та яєчних порід

(Сергій, Світлана)

0666681584

ПРОДАМ КУРЕЙ-НЕСУЧОК

курчата добові та підрощені 
м'ясо-яєчної породи, 

каченята, муларди, гусенята

0666681584

ПРОДАМ КУРЕЙ-НЕСУЧОК

курчата добові та підрощені 

каченята, муларди, гусенята

віком 4-12 місяців 
та ПІДРОЩЕНИЙ 
МОЛОДНЯК ПТИЦІ

Тел.

каченята , гусята, муларди

ПРОДАМ МОЛОДИХ КУРЕЙ

Тел. 0953514339Тел. 0953514339

Підрощені 
каченята  

та муларди

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

м. ОХТИРКА РЕАЛІЗОВУЄ

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

Тел. 0951092796
0970310902

КУПЛЮ ВРХ, КІЗ, 
БАРАНІВ, КОНЕЙ

Доріз. 
Виїзд у 

будь який 
час доби

ПРОДАМ МОЛОДНЯК ПТИЦІ
Добові та підрощені

Мулардів
Каченят
Курчат

 ( Іспанка, Редбро, 
Мастер Грей,

 Гріз, Бар)
В наявності комбікорм

Можлива доставкаМожлива доставка

Тел. 0665102853, 0981338112 Ольга
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ПОГОДА

Марка 
пального

Вартість, 
грн 

А-92 26.65

А-95 27,95

ДП 26.39
ГАЗ 15.25

Марка Вартість, 

Ціни на пальне (Полтава), 
станом на 13.04.2021 р.

Курс валют (Полтава) 
станом на 13.04.2021 р.

Купівля Продаж НБУ

USD 27.80 28,00 27.9335

EUR 32.92 33,30 33,2758

10 RUB 3.30 3.79 3.6163

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

24Тел.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. 
24

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

Реклама:
1 стор. сторінка в кольорі, стандартний блок 

84х43 мм – 1000 грн на 4 тижні;
32 стор. сторінка в кольорі, стандартний блок 

84х43 мм – 500 грн на 4 тижні;
2 стор., в кольорі – стандартний блок 

84х43 мм – 550 грн;
25-26 стор., в кольорі – стандартний блок 
84х43 мм – 400 грн; (0.5 блока – 300 грн);
21-22, 27-29 стор. ч/б – стандартний блок 

84х43 мм – 350 грн на 4 тижні. (0,5 блока –250 грн).
ВІТАННЯ – 100 грн (1 блок без фото)

НЕКРОЛОГИ – 100 грн (1 блок без фото) 
Оголошення

Приватне (продам-куплю) (4р.) – 50 грн.
Нерухомість, ТРАНСПОРТ (4р.) – 150 грн.

Комерційне ЗДАМ (4р.) – 150 грн.
Робота (4р.) – 100 грн (одна вакансія)
Послуги (4р.) – 150 грн (75 – 2 виходи)

Бюро знахідок (4р.) – 100 грн.
Знайомство (4р.) – 50 грн.

Виділення жирним шрифтом – 20 грн.
Виділення в рамці – 30 грн.

Подяка (фіз. особам, організаціям, 
підприємствам, партіям) – 2 грн/см кв.
Продаж друкованої площі – 3 грн/см кв.

Оплата здійснюється у вигідній для клієнта формі.

ПРАЙСЛИСТ

Тел. (05354) 3-34-67, 0508011885

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, 15 квітня 
Хмарно з проясненнями, дощ
мін. +8°, макс. +9°

П’ятниця, 16 квітня 
Мінлива хмарність
мін. +8°, макс. +10°

Субота, 17 квітня
Хмарно з проясненнями, 
невеликий дощ
мін. +8°, макс. +10°

Неділя,  18 квітня
Мінлива хмарність
мін. +9°, макс. +11°

Понеділок, 19 квітня
Хмарно з проясненнями 
мін. +9°, макс. +11°

Вівторок, 20 квітня
Хмарно з проясненнями 
мін. +9°, макс. +12°

Середа, 21 квітня
Хмарно з проясненнми
мін. +10°, 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

17

КП «Гадяч-житло» надає 
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНІ 

РОБОТИ 
(ПОСЛУГИ ЕЛЕКТРИКА) 

для юридичних та 
фізичних осіб. 

Вартість 1 год. 264,96 (з ПДФ)

м. Гадяч вул. 
Драгоманова, 22
Тел. (05354)21979 

0507616250

17Тел. 0661778188 
МАКУЛАТУРУ
КУПЛЮ
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Це небезпечний шкідник – поліфаг. 
Жуки чорні, покриті густими сірими 
волосками, на надкрилах білі плями, 
довжина – 8-13 мм. Зимують у ґрун-
ті. Жуки літають в теплі сонячні дні. За 
теплої сонячної погоди проходитиме 
інтенсивне заселення шкідником на-
саджень плодових культур, плантацій 
суниці, декоративних рослин та озимо-
го ріпаку. Залежно від термінів цвітін-
ня жуки мігрують з культури на культу-
ру, пошкоджуючи бутони, квіти, зав’язь, 
молоді листочки.

Шкодять жуки, які ранньою весною 
виходять з ґрунту і живляться пиляка-
ми та маточками перших квітучих рос-
лин (кульбаба, тюльпани, нарциси), а 
пізніше переходять на квітучі плодо-

ві дерева та ягідники (абрикос, персик, 
слива, вишня, груша, яблуня, суниця). 
За лічені години об&apos;їдають цвіт, 
тим самим знищують майбутній вро-
жай. В холодну похмуру погоду дорос-
лі комахи не активні, ховаються в ґрун-
ті. Значні пошкодження цей шкідник 
завдає в посушливі роки. Після цвітін-
ня садів оленка волохата мігрує на поля 
і живиться квітами злаків, рослинами 
родини хрестоцвітих та інших культур.

Для зменшення шкідливості на при-
садибних ділянках можливо проводити 

струшування жуків з плодових дерев з 
попереднім обприскуванням холодною 
водою (жуки стають в’ялими і не злі-
тають), встановлюють пастки – яскра-
ві сині коритця чи миски з холодною 
водою (жуків приваблює синій колір) 
з наступним збиранням і знищенням 
шкідника. Цей дідівський метод  має 
високу ефективність без використання 
ядохімікатів.

До цвітіння саду рекомендується об-
робити ґрунт під деревами інсектици-
дами. У яблуневих насадженнях проти 

оленки волохатої застосовують препа-
рати, які безпечні для бджіл та джме-
лів та ефективні від ряду інших в цей 
період комах-шкідників саду (хрущів, 
гусениць листовійок, попелиць, кліщів, 
листоблішок).

На присадибних ділянках жителів на-
шого району масовий літ жуків розпоч-
неться через 6-10 днів. Для отримання 
високих врожаїв своєчасно дбайте про 
свої плодові культури.

Т. Шелист державний фітосанітарний 
інспектор відділу контролю за обігом 

засобів захисту рослин;
Г. Красюк державний фітосанітарний 
інспектор відділу карантину рослин; 

І. Самойленко провідний фахівець ДУ 
«Полтавська обласна фітосанітарна 

лабораторія».

Четвертий рік поспіль у квітні 
відбувається автоматичний (без 
додаткового звернення особи) 
перерахунок пенсій працюючих 
пенсіонерів. 

Обов’язковою умовою для перерахун-
ку є факт продовження роботи після 
призначення/перерахунку пенсії та на-
буття у зв’язку з цим страхового ста-
жу (якщо особа після призначення чи 
після попереднього перерахунку пен-
сії продовжувала працювати та набула 
не менше 24 місяців страхового стажу, 
або менше 24 місяців страхового стажу, 
але після призначення чи після попе-
реднього перерахунку пройшло не мен-
ше двох років).

Порядок перерахунку пенсій особам, 
які продовжують працювати, визнача-
ється такими нормативно-правовими 
актами:

- ч.4 статті 42 Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсій-
не страхування»;

- постанова правління Пенсійного 
фонду України № 10-1 від 18.05.2018 
«Про затвердження Порядку перера-
хунку пенсії без додаткового звернен-
ня особи відповідно до частини чет-
вертої статті 42 Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсій-
не страхування».

УВАГА! На цьогорічний перераху-
нок вплинули новації, пов’язані із тер-
мінами і формою подання звітності з 
єдиного внеску. 

Зрозуміло, що ключовим показником 
для проведення зазначеного перерахун-
ку є набуття страхового стажу, який 
після 1 січня 2004 року обчислюється 
за даними реєстру застрахованих осіб 
Державного реєстру загальнообов’яз-
кового державного соціального стра-

хування (далі – реєстр). Наповнюється 
цей реєстр на підставі поданих страху-
вальниками звітів та після надходжен-
ня даних про сплату єдиного внеску.

У 2018–2020 роках звітність про 
сплату єдиного внеску на загально-
обов’язкове державне соціальне стра-
хування надавалася щомісячно, тому 
пенсії без звернень пенсіонерів були пе-
рераховані у квітні на підставі отрима-
ної звітності.

Із 1 січня 2021 року набрали чинно-
сті зміни до Закону України «Про збір 
та облік єдиного внеску на загально-
обов’язкове державне соціальне страху-
вання» та Податкового кодексу Украї-
ни, якими передбачено подання єдиної 
звітності з єдиного внеску на загально-
обов’язкове державне соціальне стра-
хування і податку на доходи фізичних 
осіб щокварталу (замість щомісяця). 
Строки подання такої звітності (подат-

кового розрахунку) встановлено По-
датковим кодексом України — протя-
гом 40 календарних днів, що настають 
за останнім календарним днем звітно-
го кварталу. Відтак дані про страховий 
стаж за певний квартал будуть відобра-
жені в реєстрі не раніше середини на-
ступного кварталу.

Отже, на 1 квітня 2021 року даних 
про страховий стаж та заробітну пла-
ту за січень та лютий 2021 року в реє-
стрі не буде, тому автоматичний пере-
рахунок працюючим пенсіонерам буде 
проведено після надходження відомо-
стей про сплату єдиного внеску за цей 
період.

Дата проведення перерахунку зали-
шається незмінною - це 1 квітня, як і 
передбачено законодавством.

Головне управління Пенсійного фонду 
України в Полтавській області

Як визначається обсяг доходу 
фізичної особи підприємця - 
платника єдиного податку другої 
– четвертої груп для визначення 
необхідності застосовування РРО та/
або ПРРО з 01.01.2021 року?

Відповідно до п. 6 ст. 9 Закону Украї-
ни від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР 
«Про застосування реєстраторів роз-
рахункових операцій у сфері торгівлі, 
громадського харчування та послуг» зі 
змінами та доповненнями реєстратори 
розрахункових операцій (далі – РРО) 
та/або програмні РРО та розрахункові 
книжки не застосовуються при продажу 
товарів (наданні послуг) платниками 
єдиного податку (фізичними особами 
– підприємцями), які не застосовують 
РРО та/або програмні РРО відповід-
но до Податкового кодексу України від 
02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змі-
нами та доповненнями (далі – ПКУ). 
Поряд з цим п. 296.10 ст. 296 ПКУ пе-
редбачено, що РРО та/або програмні 
РРО не застосовуються платниками 
єдиного податку першої групи.

При цьому, 01.01.2021 набрав чинно-
сті розд. І Закону України від 01 груд-
ня 2020 року № 1017-ІХ «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України 
та інших законів України щодо лібера-
лізації застосування реєстраторів роз-
рахункових операцій платниками єди-
ного податку та скасування механізму 
компенсації покупцям (споживачам) за 
скаргами щодо порушення встановле-

ного порядку проведення розрахунко-
вих операцій частини суми застосова-
них штрафних санкцій» (далі – Закон 
№ 1017), яким внесені зміни до п. 61 
підрозд. 10 розд. XX «Інші перехідні по-
ложення» ПКУ.

Так, п. 61 підрозд. 10 розд. XX «Інші 
перехідні положення» ПКУ встановле-
но, що з 01 січня 2021 року до 01 січня 
2022 року РРО та/або програмні РРО 
не застосовуються платниками єдино-
го податку другої – четвертої груп (фі-
зичними особами – підприємцями), об-
сяг доходу яких протягом календарного 
року не перевищує обсягу доходу, що не 
перевищує 220 розмірів мінімальної за-
робітної плати, встановленої законом 
на 01 січня податкового (звітного) року, 
незалежно від обраного виду діяльно-
сті, крім тих, які здійснюють:

-реалізацію технічно складних побу-
тових товарів, що підлягають гарантій-
ному ремонту;

-реалізацію лікарських засобів, ви-
робів медичного призначення та на-
дання платних послуг у сфері охоро-
ни здоров’я;

-реалізацію ювелірних та побутових 
виробів з дорогоцінних металів, доро-
гоцінного каміння, дорогоцінного ка-
міння органогенного утворення та на-
півдорогоцінного каміння.

У разі перевищення платником єди-
ного податку другої – четвертої груп 
(фізичною особою – підприємцем) в 
календарному році обсягу доходу, що 

не перевищує 220 розмірів мінімальної 
заробітної плати, встановленої законом 
на 01 січня податкового (звітного) року, 
застосування РРО та/або програмно-
го РРО для такого платника єдиного 
податку є обов’язковим. Застосування 
РРО та/або програмного РРО почина-
ється з першого числа першого місяця 
кварталу, наступного за виникненням 
такого перевищення, та продовжується 
в усіх наступних податкових періодах 
протягом реєстрації суб’єкта господа-
рювання як платника єдиного податку.

Згідно з п.п. 1 п. 292.1 ст. 292 ПКУ 
доходом платника єдиного податку 
для фізичної особи – підприємця є до-
хід, отриманий протягом податкового 
(звітного) періоду в грошовій формі 
(готівковій та/або безготівковій); ма-
теріальній або нематеріальній формі, 
визначеній п. 292.3 ст. 292 ПКУ. При 
цьому до доходу не включаються отри-
мані такою фізичною особою пасивні 
доходи у вигляді процентів, дивіден-
дів, роялті, страхові виплати і відшко-
дування, доходи у вигляді бюджетних 
грантів, а також доходи, отримані від 
продажу рухомого та нерухомого май-
на, яке належить на праві власності фі-
зичній особі та використовується в її 
господарській діяльності.

Абзацами першим та другим п. 296.1 
ст. 296 ПКУ визначено, що фізичні осо-
би – підприємці – платники єдиного 
податку першої і другої груп та плат-
ники єдиного податку третьої групи, 

які не є платниками податку на додану 
вартість, ведуть облік у довільній фор-
мі шляхом помісячного відображення 
отриманих доходів.

Фізичні особи – підприємці – плат-
ники єдиного податку третьої групи, які 
є платниками податку на додану вар-
тість, ведуть облік у довільній формі 
шляхом помісячного відображення до-
ходів та витрат.

Враховуючи вищенаведене, фізичні 
особи – підприємці – платники єдино-
го податку другої – четвертої груп, які 
здійснюють розрахункові операції в го-
тівковій та/або в безготівковій формі 
(із застосуванням платіжних карток, 
чеків, жетонів тощо) при продажу то-
варів (наданні послуг) у сфері торгів-
лі, громадського харчування та послуг, 
з метою визначення необхідності за-
стосування РРО та/або програмного 
РРО повинні самостійно визначити 
перевищення обсягу доходу понад 220 
розмірів мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 01 січня по-
даткового (звітного) року. При цьому 
враховується обсяг доходу за поточ-
ний звітний податковий рік. Обсяг до-
ходу з метою застосування критерію 
(понад 220 розмірів мінімальної заро-
бітної плати) визначається з урахуван-
ням всіх доходів, які відповідно до ст. 
292 ПКУ включаються до складу дохо-
ду платника єдиного податку – фізич-
ної особи – підприємця.

Спілкуйтесь з податковою служ-
бою дистанційно за допомогою серві-
су «InfoTAX» https://t.me/infoTAXbot 
Більше інформації https://www.
facebook.com/TaxUkraine та ДПС у 
Полтавській області https://www.
facebook.com/tax.poltava/

Головне управління  
ДПС у Полтавській області

ПОДАТКОВА ПОВІДОМЛЯЄ 
Запитували? Відповідаємо!

НЕБЕЗПЕЧНИЙ ШКІДНИК - 
ОЛЕНКА ВОЛОХАТА

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕРАХУНКУ ПРАЦЮЮЧИМ 
ПЕНСІОНЕРАМ ЗАЛИШАЄТЬСЯ НЕЗМІННОЮ!
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Командир полку Чорних запорожців, командир 3-ї  Окре-
мої кінної бригади Запорозької групи Армії УНР, командир 
2-ї Української дивізії УНА, полковник Армії УНР, началь-
ник штабу Поліської Січі УПА (1941), командир Україн-
ського легіону самооборони (31-го охоронного батальйону 
СД), 3-го Українського пішого полку 1-ї дивізії УНА, Ок-
ремої української протитанкової бригади «Вільна Україна» 
(1945), командир 2-ї Української дивізії УНА, генерал-по-
ручник УНР (на еміграції). Лицар Залізного хреста, Хреста 
Симона Петлюри та Воєнного хреста народився 1895 року, 
у Березовій Луці на Гадяччині. Помер 23 квітня 1965 року 
у м. Філадельфія (США).

згадаємо

ПЕТРО ДЯЧЕНКО – 
ЛЕГЕНДАРНИЙ
ЗАЛІЗНИЙ ПОЛКОВНИК
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ОВЕН	(21.03	-	20.04).
Тиждень загрожує вияви-
тися неоднозначною. Так, 
вашому начальству може 
не сподобається ваше 

свавiлля i зайнятiсть не по справi в 
робочi час. У понедiлок щось може 
застати вас зненацька, зате вiвто-
рок i середа принесуть вам бажану 
удачу в професiйнiй сферi. У четвер 
не варто планувати важливi перего-
вори, ви все одно на них встигнете. 
До вихiдних в родинi вiдновитися ат-
мосфера довiри i взаєморозумiння.

ТЕЛЕЦЬ	
(21.04	-	21.05).
Ви будете надзвичайно 
жадiбнi до роботи, в той 
час як вам краще злегка 

остудити ваше завзяття i реально 
розрахувати свої сили. Iнакше ви 
наберете завдань, якi не встиг-
нете виконати. Постарайтеся не 
спiзнюватися, бути пунктуальним i 
дотримуватися взятих на себе зо-
бов`язання. Сприятлива тиждень 
для налагодження дружнiх зв`язкiв. 
У п`ятницю можливi цiкавi зустрiчi i 
побачення.

БЛИЗНЮКИ	
(22.05	-	21.06).
Ви зрозумiєте, що все 
складається якнайкраще 
i ви наближаєтеся до за-

повiтної мети. I ви вiдчуєте розумiння 
i пiдтримку близьких людей. Роботи 
буде багато, i вона принесе додат-
ковий прибуток. Але не забувайте i 
про вiдпочинок i про особисте жит-
тя. У вихiднi домашнi i сiмейнi справи 
вийдуть на перший план i порадують 
вас. 

РАК	(22.06	-	23.07).
На цьому тижнi активнiсть 
i оптимiзм дозволять до-
битися бажаного успiху. 
У понедiлок пiдвищеного 
увагу з боку керiвництва 

краще уникати, iнакше вам можуть 
дати не зовсiм приємне доручен-
ня. Втiм, ви блискуче впораєтеся з 
будь-яким завданням. У недiлю може 
виникнути необхiднiсть вiдверто об-
говорити поточнi сiмейнi проблеми.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
Ви зiбранi i цiлеспрямо-
ванi. Настав важливий 
час, що дозволяє розкри-
ти себе в професiйному 
планi. Постарайтеся не 

витрачати свої сили на дрiбницi, не 
проводьте забагато часу в iнтернетi. 
Уникайте сiмейних конфлiктiв i з`ясу-
вання вiдносин. Здобувши душевний 
спокiй i забувши про тривоги, ви бу-
дете почувати себе впевнено.

ДIВА	(24.08	-	23.09).
На цьому тижнi вам до-
ведеться терпляче i на-
полегливо просуватися 
вперед по крутiй стежцi. 

Буде потрiбно чимало зусиль i часу, 
щоб вирiшити численнi дрiбнi про-
блеми на роботi i в сiм`ї. Ближче до 
вихiдних несподiвано може прокину-
тися бажання давати кориснi поради 
i всiляко вчити оточуючих, як треба 
жити. Щоб не нарватися на зустрiч-
ну прохання допомогти матерiаль-
но або ще менш приємнi наслiдки, 
спершу подумайте, чи дiйсно вашi 
повчання необхiднi.

ТЕРЕЗИ	(24.09	-	23.10).
Непогана тиждень, якщо 

ви максимально використовуєте її 
для можливостi творчої самореалi-
зацiї. Понедiлок буде мати у своєму 
розпорядженнi до ретельного вико-
нання робочих обов`язкiв, благо по-
працювати буде над чим, можливо, 
що справ додасться. Зате ви зможе-
те розраховувати на премiю. Вiвто-
рок бажано використовувати для 
чiткого оформлення планiв i завдань 
на найближче майбутнє. П`ятниця 
краща для особистих справ i роман-
тичних побачень. В суботу можливо 
плiдне спiлкування з друзями.

СКОРПIОН	
(24.10	-	22.11).
Без особливих сумнiвiв 
втiлюйте в життя вашi 
плани i задуми. Удача 

буде на вашому боцi. Вас чекає со-
лiдна прибуток i вигiднi пропозицiї. 
Ситуацiя буде сприяти прийняттю 
серйозних рiшень в особистому жит-
тi, якi багато змiнять на краще. Довго 
думати i сумнiватися не варто, зараз 
час дiяти.

СТРIЛЕЦЬ	
(23.11	-	21.12).
На цьому тижнi поста-
райтеся бути спокiйнiше i 

розумнiше, не дозволяйте втягнути 
себе в авантюру. Вашi iдеї та по-
чинання будуть пiдтриманi оточу-
ючими. Можливо, прийде важлива 
iнформацiя, що обiцяє прибуток. У 
середу краще не приймати серйоз-
них рiшень, небажано планувати 
дiловi зустрiчi i переговори. Друга 
половина тижня може бути присвя-
чена вiдпочинку та сiм`ї. Придбайте 
для будинку що-небудь необхiдне, i 
ваш настрiй покращиться.

КОЗЕРIГ	
(22.12	-	20.01).
На цьому тижнi не варто 
сидiти, склавши руки. За-
надто велика ймовiрнiсть 

втратити свiй шанс, про що в наслiд-
ку доведеться шкодувати. Не йдiть 
на жертви, нiчим хорошим ваша 
самовiдданiсть чи не обернеться. 
Пам`ятайте про свою вигоду, бiльше 
про це нiхто не потурбується. У п`ят-
ницю будьте готовi до прийому гос-
тей. Правдивiсть i щирiсть недiльним 
днем можуть творити чудеса, про-
явiть максимум уваги до близьких 
людей, цей день має до довiрчого 
спiлкування.

ВОДОЛIЙ	
(21.01	-	19.02).
На цьому тижнi при мiнi-
мумi зусиль ви зможете 

змiнити своє життя на краще. Вар-
то задуматися про кар`єрний рiст. 
У вiвторок ви зможете витримати 
будь-який iспит, успiшно пройти 
спiвбесiду. У четвер буде плiдним 
творчiсть у веденнi справ, вiдхiд вiд 
традицiйних принципiв в роботi, про-
те не варто забувати про наведення 
порядку в будинку. 

РИБИ	(20.02	-	20.03).
На цьому тижнi почуття 
вашi знайдуть глибину, а 
думки - височина. Осо-
бливо вдало це час для 

тих, кому в роботi необхiдна Муза. 
Але навiть якщо це вас не стосуєть-
ся, є ймовiрнiсть, що завдяки при-
пливу творчих сил i натхнення вам 
вдасться знайти нестандартне рi-
шення в складнiй справi, придумати 
щось оригiнальне, що викличе схва-
лення оточуючих. 
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У вільну хвилинку

історії з життя

На тлі весняного неба збиралися незграбні 
хмарки, коли Віталіна, скрипнувши старою 
проіржавілою хвірткою, ступила на сільське 
кладовище. Міцно тримаючи в посинілих від 
холоду руках маленький букетик підсніжників, 
вона помітно поспішала, оминаючи один за 
одним ряди похмурих могил з дерев’яними, 
залізними і мармуровими хрестами. Нарешті 
зупинилася. З мармурової могили до неї 
усміхалася вродлива молода жінка. Здавалося, 
що навіть на цій холодній плиті її очі були 
наповнені теплом, а усмішка випромінювала 
радість і ніжність.

…Привіт, матусю! – сказала Віталіна і 
нахилилася, щоб поцілувати жінку в красиве 
високе чоло. – Я так сумую без тебе! Я вже 
змирилася з тим, що тебе немає. Але мені так 
не вистачає твоєї усмішки. Як добре, що ми 
можемо знову бути разом.

Тендітними руками Віталіна обняла 
мармурову плиту, притулилася до холодного 
фото матері. Гіркі сльозинки одна за одною 
капали з її очей на білі підсніжники. Чомусь 
одразу пригадалося, як в дитинстві вона 
вилазила матері на коліна і та довго-довго 
голубила її. Як давно це було!

Щасливе і  безтурботне дитинство 
промайнуло, як короткий сон. Далеко в 
минулому залишилися дні, коли у неї були і 
мама, і тато, і багато красивих іграшок. А чи й 
було це?

Віталіна більше пам’ятає, як вони з ма-
мою жили тільки удвох, ледве зводячи кінці 
з кінцями. Мати важко працювала, щоб у 
дівчинки було все необхідне, як в інших 
дітей. А батько кудись непомітно зник з 
їх життя. Віталіна часто допитувалася у 
мами, де їх татко, але у відповідь та лише 
лагідно пригортала її. Тоді вона ще дуже 
мало розуміла всі примхи життя. Але коли 
підросла, то збагнула його у всій складності та 
непередбачуваності.

Вони жили удвох в холодному шкільному 
гуртожитку. Мама працювала вчителем 
зарубіжної літератури. До роботи ставилася 
сумлінно, тому і в школі, і в селі її любили і 
поважали всі, окрім колишньої свекрухи. Та 
ніколи не могла простити того, що сирота 
«зламала» життя її поважному і заможному 
синові. Вона не визнавала ні невістки, ні 
внучки. Мати ж Віталіни на всі знущання 
відповідала їй щирою любов’ю. І, незважаючи 
на те, що у колишнього чоловіка були сестри, 
доглядала потім смертельно хвору свекруху 
саме вона. Скільки потрібно було витримки 
і терпіння, але Віталіна не пам’ятає, щоб її 
добра мати коли-небудь на щось чи на когось 
скаржилася.

Після смерті бабусі дідусь, який підтримував 
невістку, забрав Віталіну і її маму до себе. 
Матеріальне життя їх трохи наладилося, бо 
тепер у всьому їм допомагав дідусь. Він любив 
внучку і невістку, а сина докоряв за те, що 
зруйнував своє щастя своїми ж руками. Але 
дороги назад не було. У Віталія була нова 
дружина і двійко дітей.

Лише зрідка він навідувався до батька, і 
там зустрічався із своєю першою дружиною 
і донькою. Ці зустрічі були нечастими, але 
Віталіна пригадує, як в такі хвилини мама 
ніби оживала, її обличчя світилося від щастя. 
Але батько не помічав цього або не хотів 
помічати, він швидко збирався і їхав назад. А 
мати знову ставала такою, як і раніше, сум-
ною і замисленою. Віталіна розуміла, що мати 
і досі кохає її батька. Коли вона намагалася 
поговорити з нею про це, то мати завжди 
відповідала:

Віталіно, ти – моє найбільше щастя і мені 
більш нікого не треба.

А їй так хотілося, щоб мама була щасливою, 
щоб вона любила і її любили також. Мама 
була чарівною жінкою, багато чоловіків хотіли 
пов’язати своє життя з нею, але вона всім 

відмовляла, залишаючись 
вірною своєму першому і 
єдиному коханню. А всю 
свою нерозтрачену любов 
віддавала донечці.

Минали дні за днями, 
с к л а д а л и с я  у  р о к и . 
Непомітно маленька Вітуся, 

як її часто називала мама, стала вродливою 
юнкою. Не зогледілася, як промайнуло дев’ять 
років навчання у школі, і скоро відбудеться 
перший у її житті бал.

Мамо, а можна я запрошу на свій випускний 
тата? – несміливо запитала Віталіна у матері. 
Вона завжди боялася зробити їй боляче 
необережною згадкою про батька.

Звичайно, донечко, я нічого не маю проти, 
– лагідно відповіла мама, а спостережлива 
Віталіна помітила, як у її очах загорілися 
вогники радості. Вона так давно не бачила 
чоловіка. І вже уявляла собі, як вийде із дверей 
школи з гордо піднятою головою під руку з 
донькою-красунею.

Але той день, коли мама і тато мали бути 
разом на її першому святі, так і не настав 
у житті Віталіни. Напередодні випускного 
вечора мати пішла до школи, щоб перевірити, 
як іде підготовка до свята. А додому її 
привезли вже мертвою. Очевидці розповіли, 
що раптом мамі Віталіни стало недобре, вона 
втратила свідомість, а потім… велике і любляче 
материнське серце перестало битися.

Похорон минув як у сні. Перед обличчям 
Віталіни пливли, мов у тумані, заплакані 
однокласники в урочистих нарядах, 
перетягнених чорними стрічками, знайома 
і водночас чужа постать батька, котрий 
побачився з нею вже біля материної труни, 
натруджені мозолисті руки дідуся, що тулили 
її до себе і дрібно-дрібно тремтіли. І нарешті 
мама, яка, здавалося, заснула і крізь сон 
лагідно усміхається злегка відкритими устами. 
І ще Віталіна запам’ятала холодні руки, які 
маленьким горбиком лежали на грудях. 
Червоні, білі, рожеві, оранжеві квіти встеляли 
труну. І, напевно, у всьому світі не було 
людини, яка б до кінця могла зрозуміти те, що 
в той час творилося в душі бідної дівчини.

Не знаю, чи є така вага, на якій можна було б 
зважити її горе, чи є такі мірки, якими можна 
було б виміряти кількість пролитих нею сліз, 
і де знайти пояснення тому, що допомогло 
дівчині не зламатися, а зібрати в кулак усю 
силу волі і жити далі.

Матері не стало, батько повернувся до своєї 
сім’ї, дідусь зробився замкнутим і ще більш 
мовчазним. Де шукати підтримки і допомоги? 
Залишалася надія тільки на Бога. Адже Він 
завжди заступається за вдів і сиріт.

З Божою допомогою Віталіна закінчила 
школу, вступила до педагогічного університету 
і, як і мама, обрала філологічний факультет. 
Бог подбав про те, щоб вона не була одинокою 
і послав їй чудового чоловіка. Тепер вони 
удвох тішаться своїм маленьким дивом – 
донечкою Олею. Правда, шкода, що дідусь 
уже не зміг побачити її, бо, проживши майже 
дев’ять десятків літ, невдовзі після весілля 
Віталіни перейшов ту межу, з-за якої ніхто не 
повертається…

Вітер гнав по небу кудлаті хмарки, а Віталіна 
стояла, обіймаючи холодну плиту пам’ятника. 
Віддаючись болючим спогадам, вона втратила 
відлік часу.

Ось де ти, рідна, – Олексій погладив 
її волосся і пригорнув до себе. – А я вже 
хвилювався, де ти поділася.

В обіймах коханого чоловіка їй одразу стало 
добре і затишно. Вона ще раз пригорнулася 
до маминого обличчя на холодному мармурі, 
злегка змахнула непрошену сльозу:

До побачення, матусю! Я ще прийду до тебе. 
Я так тебе люблю!

У склянці з прозорою водою гойдалися від 
вітру прозорі підсніжники, а цвинтарною 
стежкою, ніжно притулившись одне до одного, 
ішли двоє. Їм услід із мармурової плити 
усміхалася вродлива жінка, ім’я якій – Мати.

Оксана Гудзь

ПІДСНІЖНИКИ 
ДЛЯ МАМИ
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Про нас

Пропонуємо до вашої уваги матеріал 
про те, чому відкриття ринку 
землі закладе основи розвитку 
агропромисловості та захистить 
малих фермерів.

За 30 років незалежності українців 
заплутали в темі землі. Ті, хто казав, що 
продавати її не можна, що треба про-
довжувати мораторій на продаж землі, 
тим часом її розграбовували. Вони дійс-
но проти відкриття земельного ринку, 
адже тоді одразу випливе, що земля у 
їхній власності незаконно.

Вони й далі поширюють брехню 
про те, що угіддя можуть скупити іно-
земці чи олігархи, що заповідники й 
ліси «роздерибанять», а малі фермери 
втратять ділянки на користь великих 
господарств. 

Але правда в тому, що земельний ри-
нок якраз поверне землю в законне 
поле, дасть їй реального господаря, за-
кладе основи розвитку агропромисло-
вості та захистить малих фермерів.

У березні 2020 року Верховна Рада 
остаточно скасувала мораторій на про-
даж сільськогосподарських земель. Зав-
дяки цьому 7 млн українських землев-
ласників нарешті отримали законне 
право розпоряджатися своєю землею 
на власний розсуд. На користь рефор-
ми свідчить і те, що Європейський суд 
з прав людини (ЄСПЛ) визнав: морато-
рій порушує право власності громадян 
на землю. Тож скасування мораторію — 
це шанс повернути господарю його зем-
лю, а землі — господаря. 

Чому продовження 
мораторію — злочин 
Саме в умовах мораторію з’явили-

ся численні корупційні схеми, які да-
ють змогу вкрасти землю в реального 
власника чи держави, а також користу-
ватися угіддями без сплати податків, 
без піклування про якість ґрунтів, без 
відповідальності. Наприклад, за допо-
могою схем змінювали цільове при-
значення ділянок. Під час складання 
землевпорядної документації та прове-
дення державної експертизи недобросо-
вісні підприємці завжди могли домови-
тися з недобросовісними чиновниками 
й заволодіти ласим шматком угідь. А 
потім земля, яка мала б давати врожаї, 
ставала місцем будівництва чи то за-
правної станції, чи то автостоянки, чи 
то смітника.

Безоплатна приватизація, яка мала б 
дати землю тим, хто на ній житиме та 
працюватиме, насправді стала механіз-
мом незаконної передачі державних і 
комунальних земель у приватну влас-
ність кому завгодно, і здебільшого не 
тим, кому треба. За даними Держгеока-
дастру, лише за останні 7 років держа-
ва передала 700 тис. га земель. Під час 
аудиту було виявлено численні факти 
подвійної приватизації, коли людина 
незаконно користувалася правом безо-
платної приватизації двічі, а то й біль-
ше разів. 

Водночас 1,4 млн га паїв у Полтав-
ській області є приватною власністю. 
Однак, навіть попри те, що Полтавщи-
на належить до п’ятірки регіонів із най-
більш розвиненим агросектором, ціна 
на землю тут невелика. Зараз вона спи-
рається на нормативну грошову оцін-

ку земель (НГО). Ця величина співвід-
носиться із тим, скільки коштів можна 
виручити від найефективнішого вико-
ристання ділянки за цільовим призна-
ченням. Але за останні 30 років НГО 
суттєво змінювалася лише двічі, і дав-
но не відповідає реаліям ринку. У Пол-
тавській області НГО дорівнює 30,3  
тис. грн за гектар ріллі. Проте експер-
ти зазначають, що одразу після скасу-
вання мораторію ціна 1 га підвищить-
ся до 2 тис. доларів, тобто перевищить 
55 тис. грн. А за оцінками Easy Business, 
протягом десятиліття середня вартість 
землі може зрости до 4,5 тис. доларів 
за гектар. Зрештою це вплине й на вар-
тість оренди, тож землевласники змо-
жуть значно збільшити свої прибутки. 
«Відкриття земельного ринку — це фак-
тично додатковий спосіб використання 
своєї частки землі. Відповідно, збільшу-
ватиметься її вартість, зокрема й оренд-
на», — наголошує професор Київської 
школи економіки, експерт із земельних 
питань Олег Нів’євський.

Зазначимо, що в наших сусідів — кра-
їн Східної Європи — ціна гектара лише 
зростала після того, як вони запрова-
джували ринок землі.

Чи дійсно угіддя не зможуть 
скупити іноземці чи олігархи
На першому етапі відкриття ринку 

сільськогосподарські землі зможуть 
купувати виключно громадяни Украї-
ни, а не агрохолдинги, і не більше ніж 
100 га «в одні руки». Продаж відбува-
тиметься в умовах відкритої, прозорої 
та доброчесної конкуренції на електро-
нному аукціоні, що передбачає законо-
проєкт № 2195. Лише з 2024 року право 
придбати землю отримають юрособи. А 
чи зможуть купувати українську землю 
іноземці, вирішуватиме лише україн-
ський народ на референдумі. 

Саме мораторій породив нових «фео-
далів», які зосередили у своїх руках ве-
личезні масиви угідь і платять власни-

кам істотно занижену орендну плату. 
Запуск земельного ринку знищить цю 
монополію. Саме тому власники вели-
ких територій намагаються дискреди-
тувати реформу й лякають суспільство 
неіснуючими загрозами. 

Земельна реформа передбачає префе-
ренції саме для малого бізнесу. Україн-
ські фермери на сьогодні є власниками 
землі або обробляють землі на підставі 
договорів оренди. Із відкриттям ринку 
малі орендатори зможуть реалізувати 
своє переважне право та першими при-
дбати землю. Більше того, аграрії, які 
отримали землю в постійне користу-
вання для ведення фермерського госпо-
дарства, зможуть викупити її на піль-
гових умовах (за ціною на рівні НГО із 
розстрочкою до 10 років). 

Окрім того, створення Фонду част-
кового гарантування кредитів у сіль-
ському господарстві, передбачене зако-
нопроєктом № 3205, дасть фермерам і 
самозайнятим аграріям змогу конкуру-
вати з агрохолдингами. Фонд забезпе-
чить державну підтримку. На позичені 
кошти підприємці зможуть купити не-
обхідну техніку й обладнання.

Навіщо передавати землю на місця 
Держава в особі корумпованих чи-

новників показала себе як неефектив-
ний розпорядник. Протягом останніх 
років 5 млн га земель сільгосппризна-
чення просто зникли з державної влас-
ності. Тому угіддя разом із земельними 
повноваженнями передадуть територі-
альним громадам (такі зміни прописа-
ні в законопроєкті № 2194). У межах 
децентралізації 54 об’єднаних терито-
ріальних громад Полтавщини вже от-
римали у власність майже 145 тис. га, 
і процес триває. Адже «внизу» і розмір 
ділянок та рівень корупції менший, і 
контролювати дотримання законів лег-
ше: сусід майже завжди на виду.

Але держава здійснюватиме контроль 
і моніторинг використання земель гро-

мадами та приватними власниками. За-
конопроєкт № 2194 посилює екологіч-
ні, містобудівні та інші вимоги. 

До затвердження Комплексних пла-
нів просторового розвитку громад при-
ватні власники не матимуть права само-
стійно змінювати цільове призначення 
землі, наприклад, із сільськогосподар-
ського на рекреаційне. Тобто людина, 
яка отримає ділянку на землях житло-
вої забудови, не зможе збудувати там 
завод. Адже неможливо перевести ді-
лянку до іншої категорії — промислової 
— без рішення відповідної ради. 

Завдяки передачі земель громадам 
значно зростуть надходження до міс-
цевих бюджетів. Ці кошти можна буде 
спрямувати на будівництво й ремонт 
доріг, шкіл і лікарень. Фермери змо-
жуть планувати бізнес на довгостро-
кову перспективу, а не розраховувати 
лише на соняшник, який висмоктує з 
ґрунтів усі соки. 

Буде вигідніше розвивати перероб-
ку й випуск готової продукції. Це дасть 
людям роботу та зарплату, а місцевим 
бюджетам — додатковий дохід.

Як земельна децентралізація 
захищає заповідники
Дехто голослівно заявляє, що децен-

тралізація може призвести до «дери-
бану» лісів, заповідників і до забудо-
ви прибережних територій. Насправді 
вони безсоромно брешуть. Будь-хто 
може пересвідчитися: це сталося вже 
давно.

До 2002 року землею розпоряджали-
ся виключно органи місцевого самовря-
дування, і саме в цей час були створе-
ні найбільші заповідники та природні 
парки: «Подільські товтри», «Сколів-
ські Бескиди», Азово-Сиваський і 
Вижницький, заповідники «Ґорґани», 
Опукський і Рівненський. Відтоді як 
земля перейшла у власність держави, 
а насправді — чиновників-корупціоне-
рів, великі заповідні території передава-
лися «потрібним людям», здебільшого 
шляхом безоплатної приватизації. Саме 
децентралізація змінює право розпоря-
дження землею на користь усіх місце-
вих жителів, а не окремих «феодалів».

Законопроєкт № 2194 посилює за-
хист заповідників, природних парків і 
прибережних територій. Повернення 
цих земель у відання ОТГ є історичним 
рішенням, адже громади краще знають, 
що робити із ресурсами на місцях. Ок-
рім того, місцева влада, на відміну від 
центральних державних органів, завж-
ди має ухвалювати рішення публічно та 
бути підзвітною своїм землякам.

Тож Україна впевнено прямує до рин-
ку землі. Ми не має іншого шляху. Уже 
всі розвинуті країни — сусіди запусти-
ли ринкові механізми та розвивають 
своє сільське господарство, розбудову-
ють села й містечка, створюють робочі 
місця з гідною зарплатою. Україна має 
великий потенціал, який треба розкри-
ти. А для цього треба усунути від укра-
їнської землі продажних чиновників і 
недобросовісних великих підприємців. 
Саме це й гарантує земельна реформа: 
вільний, відкритий, контрольований 
державою та громадянами ринок землі.

Урядовий портал

ЯК ДАТИ ЗЕМЛІ СПРАВЖНЬОГО ГОСПОДАРЯ
ЗЕМЕЛЬНА РЕФОРМА НА ПОЛТАВЩИНІ: 



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


