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26 квітня 1986 року - одна з 
найтрагічніших дат в історії 
людства. У цей день, на четвертому 
блоці Чорнобильської атомної 
електростанції, за 110 кілометрів 
від столиці України Києва, 
майже в центрі Європи, сталася 
аварія, яку недарма визнають, 
як найбільшу в світі техногенну 
й екологічну катастрофу. Увесь 
світ тоді дізнався про невеличке 
українське містечко Прип’ять.
І цього року виповнюється 35 років 
з дня цієї моторошної трагедії.

Страшний початок 
Тієї доленосної квітневої ночі, о 

1:23, на четвертому енергоблоці Чор-
нобильської АЕС стався потужний хі-
мічний вибух, що спричинив руйну-
вання частини реакторного блоку, що 
містив близько 180 тон уранового пали-
ва. Внаслідок вибуху виникла пожежа, 
яка перекинулася на дах третього енер-
гоблоку. Майже одразу на місце 
аварії приїхали пожежники. Во-
гонь гасили до 5-ї години ранку. 
Проте в середині самого четвер-
того блоку його вдалося ліквіду-
вати лише 10 травня, коли біль-
ша частина графіту згоріла.

Після вибуху та пожежі утво-
рилася радіоактивна хмара, яка 
накрила не лише території су-
часної України, Білорусі та Ро-
сії, але й території багатьох єв-
ропейських країн: Швеції, 
Австрії, Норвегії, Німеччини, 
Фінляндії, Греції, Румунії, Сло-
венії, Литви, Латвії. За Міжна-
родною шкалою ядерних подій 
(INES) цю аварію класифікува-
ли за найвищим - сьомим рів-
нем небезпеки.

Від самого початку уряд того 
часу приховував факт аварії та 
наслідки екологічної катастро-
фи. Першою про підвищення 
рівня радіації повідомила Шве-
ція. Лише 28 квітня в Радян-
ському Союзі з›явилося перше 
офіційне повідомлення.

У перші дні після аварії було еваку-
йоване населення 10-кілометрової зони, 
надалі зону евакуації розширили до 30 
кілометрів. Загалом в Україні радіоак-
тивно забрудненими стали 2293 населе-
них пунктів, у яких на кінець 80-их ро-
ків минулого сторіччя мешкало понад 
2,6 млн осіб. Унаслідок цієї катастрофи 
з сільськогосподарського користуван-
ня було виведено понад 5 млн га земель.

За приблизними підрахунками, знач-
ні дози опромінення отримали 8,5 млн. 
жителів України, Білорусі, Росії. На-
слідки катастрофи ліквідовували 
близько 600 тис. осіб. 

За даними міжнародних організацій, 
у результаті аварії померли 60 тисяч 
ліквідаторів, а 165 тисяч стали інвалі-
дами. У Європі зафіксовано 10 тисяч 
випадків вроджених патологій у ново-
народжених та 10 тисяч випадків раку 
щитоподібної залози.

Спершу відповідальність за катастро-
фу поклали на персонал станції, втім 
глибші дослідження виявили пробле-
ми вже в самому проектуванні реакто-
ра, і не тільки.

Гадячани не були осторонь
У приборканні аварії брали участь 

понад 500 тис. ліквідаторів і ця ката-
строфа, так чи інакше, зачепила май-
же кожного мешканця України.

У далекому 1986-му році, на лікві-
дацію наслідків аварії на ЧАЕС від Га-

дяцького району відправили 500 чо-
ловік. А за весь період із 1986 по 1990 
роки у зоні побувало 593 жителя Га-
дяцького району.

Першими, хто поїхав на ліквідацію 
аварії від Гадяччини, були медичні пра-

цівники Ліквідація наслідків
Після вибуху, найбільш забрудне-

ними виявилися покрівельні покрит-
тя 3-го енергоблоку. На них потрапи-
ли частки реакторного палива, шматки 
графітової кладки, уламки конструк-
ції. Саме тут створювалося радіаційне 
тло, що не дозволяло приступити до ро-
біт усередині станції, здійснювати захо-
ди щодо поховання 4-го енергоблоку. 
Велика частина цієї роботи була вико-
нана вручну. Очищали дах в основно-
му військовослужбовці - строковики. 
Незважаючи на те, що їхня робоча змі-
на тривала від 20 секунд до 1 хвилини, 
багато хто з них, безсумнівно піддали-
ся смертельному впливу радіаційного 
випромінювання.

Після очищення даху 3-го енергобло-
ку, почалися роботи із зачищення тери-
торії станції і прилягаючих районів. Ча-
стина робіт виконувалася спеціальною 
технікою з дистанційним керуванням, 
але під час більшості робіт все ж вико-
ристовувалися люди, знову в основно-
му військовослужбовці.

Ділянки ЧАЕС забруднені дрібни-
ми викидами і радіоактивним пилом, 
очищалися спеціальною адсорбуючою 
плівкою. Після розпилення на поверхні, 
вона застигала, схоплюючи пил та інше 
сміття, а потім зверталася і вивозилася 
для поховання.

Широко застосовувалася пожежна і 
військова техніка, за допомогою якої 
обмивалися стіни і дахи будинків. Ра-

діоактивнй бруд знімали бульдозера-
ми, скреперами, вивозили і ховали. По-
тім ці ділянки покривалися бетоном, 
асфальтом. Ділянка соснового лісу, по 
якому пройшов радіоактивний слід 
(так називаний «рудий ліс»), був ціл-

ком прибраний, і також вивезений для 
поховання. Радіоактивна вода, що за-
топила підреакторні приміщення була 
відкачана в спеціально приготовлені 
ємності.

Для запобігання радіоактивного зара-
ження ґрунтових вод, були зведені від-
повідні гідротехнічні спорудження під 
корпусом 4-го енергоблоку. Одночас-
но з цим велися роботи з радіаційно-
го контролю і дезактивації радіаційних 
плям, у межах тридцяти-кілометрової 
зони від місця аварії. Роботи з дезакти-
вації продовжувалися аж до жовтня-ли-
стопада 1986 року, після чого радіацій-
не тло було знижено настільки, що в 
експлуатацію знову ввели першу чергу 
атомної станції.

Задля запобігання розповсюдженню 
радіації наприкінці 1986 року зруйнова-
ний реактор накрили спеціальним «сар-
кофагом». За оцінками спеціалістів, під 
ним залишилося близько 95% палива, 
яке було в реакторі на момент аварії, а 
також значна кількість радіоактивних 
речовин, які складаються із залишків 
зруйнованого реактора. 

У 1987 році були припинені будівель-
ні роботи на 5-му і 6-му реакторах. І 23 
травня 1989 року остаточно вирішено їх 
не добудовувати.

А в 1991 році, у турбінній залі 2-го 
реактора спалахнула пожежа, яка при-
звела до протікання водню, в резуль-
таті чого було пошкоджено покрівлю 
реактора. 

Тож з міркувань безпеки 15 грудня 
2000 року роботу Чорнобильської АЕС 
було припинено.

Оскільки з роками об›єкт «Укриття», 
зведений у 1986 році, поступово руйну-
вався - Європейський банк реконструк-
ції та розвитку, у 2004 році, оголосив 
тендер на проектування, будівництво і 
введення в експлуатацію нового «сар-
кофага» - безпечного конфайнмента. 

Його будівництво розпочали у 2012 
році. Арку називають найбільшою ру-
хомою наземною конструкцією у світі 
– починаючи з 14 листопада 2016 року 
і впродовж двох тижнів, за допомогою 
спеціальної системи потужних гідрав-
лічних домкратів споруду, заввишки 
109 метрів, довжиною 165, шириною 
250 метрів і загальною вагою понад 36 
тисяч тон, перемістили на постійне міс-
це над старим «саркофагом».

Будівництво конфайнменту здійсню-
вали фахівці французького концерну 
Novarka та українські спеціалісти. Про-
ект реалізували за кошти 28 держав-до-
норів, загальна вартість становить 1,5 
мільярда євро.

За задумом проектувальників, нова 
споруда зможе вирішити проблему, як 
мінімум, на сто років, хоча ліквідувати 
станцію планують у 2065 році.

Чорнобиль має початок  
та не має кінця 
Не зважаючи на те, що минуло 35 ро-

ків - Чорнобиль не залишив нас у спо-
кої, адже вплинув на долі мільйонів лю-
дей, життя та здоров’я кожного з нас.

Ми маємо пам’ятати - майбутнє під-
коряється людині тоді, коли вона здат-
на глибоко і всебічно осмислювати ми-
нуле і, максимально мобілізуючи свій 
потенціал, вміє отримувати уроки з до-
пущених помилок і прорахунків, шукає 
нових засобів вирішення завдань.

Час не загоїв ран та не стер у пам’я-
ті важкі, але героїчні події. Якби не по-
двиг простих людей, які ризикуючи 
власним життям і здоров’ям, врятува-
ли нас від подальшого поширення ра-
діації, то важко навіть спрогнозувати 
повні масштаби трагедії не лише для 
України, а й всього світу. 

Трагедія й досі відгукується бо-
лем у душах тих, хто втратив сво-
їх близьких, чи бачив смерть своїх 
побратимів-ліквідаторів. 

Імена цих героїв назавжди вписані в 
історію Чорнобиля, України та всього 
світу.

Тож низький уклін всім хто боровся 
зі страшною бідою. Священна пам'ять 
про ваш подвиг не згасне у віках і збе-
режеться в серцях народу.

«БМ»

Місто живе

ГАДЯЧЧИНА ГОТУЄТЬСЯ  
ДО 35-Х РОКОВИН ТРАГЕДІЇ

Із нагоди 35-х роковин 
Чорнобильської трагедії, 14 
квітня, біля  Гадяцького ліцею 
№4 імені Лесі Українки, по 
вулиці Швидкого у місті Гадяч 
висаджено алею на честь 
героїв-ліквідаторів аварії 
на Чорнобильській атомній 
електростанції. Ініціатором 
акції стало міське добровільне 
товариство ветеранів «Союз 
Чорнобиль», створене у 1990 
році. На алеї висаджено 50 
молодих дерев: 35 беріз та 15 
лип. Започатковано героїчну 
алею 26 квітня 2001 року на 
честь ліквідаторів аварії на 
Чорнобильській АЕС.

Учасники товариства Союз Чорнобиль
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Постачання та розподіл природного 
газу – окремі види діяльності

9 квітня 2015 року Верховною Радою 
України було прийнято Закон України «Про 
ринок природного газу», відповідно до яко-
го транспортування, постачання та розподіл 
природного газу було розмежовані як окре-
мі види господарської діяльності. 

*Постачання природного газу – це реа-
лізація (продаж) природного газу безпо-
середньо споживачам на підставі укла-
дених договорів. 

*Розподіл природного газу – це перемі-
щення природного газу газорозподільною 
системою з метою його фізичної достав-
ки споживачам, що не включає постачан-
ня природного газу.

Отже, постачальник природного газу за-
куповує ресурс для свого споживача, та 
«закачує» його в трубу Оператора газороз-
подільної системи. При цьому саме поста-
чальник відповідає за достатню кількість 
ресурсу, щоб його споживачі у будь-який 
час могли використати необхідну їм кіль-
кість природного газу. Оператор ГРМ при 
цьому повинен забезпечити умови достав-
ки (розподілу) цього ресурсу споживачу в 
безперебійних та безаварійних умовах. Для 
цього Оператор ГРМ щорічно проводить 
регламентні роботи, ремонтує та замінює 
ділянки газопроводів, проводить технічне 
обслуговування та ревізії газорозподільних 
пунктів, контролює рівень тисків у газороз-
подільній системі, проводить технічне об-
слуговування внутрішньобудинкових га-
зових приладів, виконує аварійні заявки та 
інше.

*Оскільки постачання природного газу 
та його розподіл – окремі види діяльно-
сті, то і оплата наданих послуг здійсню-
ється відповідним компаніям: за поста-
чання природного газу – постачальнику, 
з яким споживач заключив договір поста-
чання природного газу, Оператору ГРМ – 
за розподілу природного газу.

Звідки взялася платіжка за розподіл 
природного газу
У 2020 році Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, змі-
нила порядок оплати послуг з розподілу 
газу. Регулятор вніс зміни до Кодексу газо-
розподільних систем і Типового договору 
розподілу природного газу, а саме: «Річна 
замовлена потужність споживача на розра-
хунковий календарний рік визначається з 
фактичного обсягу споживання природно-
го газу цим об’єктом за газовий рік, що пере-
дував розрахунковому календарному році». 
Тобто для всіх побутових споживачів авто-
матично замовляється річна потужність за 
розподіл газу на рівні їх споживання за по-
передній газовий рік – із 1 жовтня попе-
реднього календарного року до 30 вересня 
поточного. А оплата відбувається рівними 
частинами протягом року. Якщо за попе-
редні 12 місяців ви спожили 120 куб. м газу 
– в цьому році щомісяця оплатіть тільки до-
ставку 10 куб. м.

Часто у споживачів виникає питання: 
«Чому я не можу платити за поточний об-
сяг споживання?». У новому ринку кожен 
клієнт платить не за обсяг споживання, а 
за доступ до потужності. Кодекс газорозпо-
дільних систем говорить: «Оператор ГРМ 
надає клієнту послугу забезпечення ціло-
добового доступу до потужності мереж для 
можливості споживання відповідних обся-
гів природного газу».

*Клієнти платять за потужність, 
адже газорозподільні компанії забезпе-
чують замовлену потужність в системі 
незалежно від того, скільки газу спожи-
вається. Навіть коли газ не споживаєть-
ся, оператори ГРМ тримають його в сис-
темі під потрібним тиском, щоб він був 
доступний в будь-який момент. Саме на 
ці роботи йде плата за розподіл (достав-
ку) газу – її розмір визначений в тарифі 
кожного оператора ГРМ.

Кодексом ГРМ визначено: «Місячна» 

вартість послуги розподілу природного 
газу визначається як 1/12 річної замовле-
ної потужності споживача на тариф, вста-
новлений Регулятором для оператора ГРМ 
з розрахунку місячної вартості 1 куб. м за-
мовленої потужності».

Ще одне найпоширеніше питання: «Чому 
я маю сплачувати за 39/126/314 куб. м., 
якщо за минулий газовий рік спожив лише 
15 куб. м. або взагалі не використовував 
природний газ?».

Постановою НКРКП від 06.03.2020 року 
№ 580 введено мінімальний платіж для тих, 
хто використовує газ мінімально або не ви-
користовує взагалі, але при цьому має до-
ступ (приєднаний) до газорозподільної сис-
теми. Наприклад, якщо клієнт користується 
тільки газовою плитою і спожив в минуло-
му газовому році 15 куб. м газу або взагалі 
мав нульове споживання – його замовлену 
потужність Регулятор встановив на рівні 39 
куб. м/рік. Для клієнтів із газовою плитою і 
колонкою мінімальна замовлена потужність 
складе 126 куб. м газу. Якщо домогосподар-
ство спожило менше 100 куб. м газу в газо-
вий рік – воно сплатить доставку 126 куб. 
м протягом року. Якщо газ в домоволодінні 
використовується комплексно, в тому чис-
лі для опалення, мінімальна замовлена по-
тужність складає 314 куб. м.

Говоримо про постачання 
природного газу
Не зважаючи на зміни в частині оплати 

за розподіл природного газу, до серпня 2020 
року діяло Положення про покладення спе-
ціальних обов’язків на постачальників при-
родного газу. Тобто, постачальник, «за яким 
була закріплена певна територія та спожи-
вачі» був зобов’язаний за будь-яких умов 
здійснювати постачання природного газу 
своїм споживачам. У зоні ліцензованої ді-
яльності ПрАТ «Гадячгаз» (території Га-
дяцької, Петрівсько-Роменської, Сергіїв-
ської, Краснолуцької, Великобудищанської 
та Лютенської громад) таким постачальни-
ком було ТОВ «Кременчукгаз-постачання».

Однак, із 1 серпня 2020 року припинила 
дію постанова уряду про покладання спе-
ціальних обов’язків (ПСО) на постачаль-
ників природного газу. Тобто, кожен спо-
живач отримав можливість самостійно 
обирати постачальника природного газу у 
порядку, визначеному Правилами постачан-
ня природного газу, при цьому ТОВ «Кре-
менчукгаз-постачання» залишалося діючим 
постачальником на території ліцензованої 
діяльності ПрАТ «Гадячгаз», маючи укладе-
ні договори зі всіма споживачами, а бажаю-
чих скористатися своїм правом на зміну по-
стачальника виявилось зовсім небагатою.

Хто такий постачальник «останньої 
надії» та чому споживачі раптово 
стало його клієнтами
Постачальник «останньої надії» (ПОН) 

— компанія, яка зобов’язана протягом 60 
днів постачати газ споживачу, якщо він за-
лишиться без постачальника, на бездоговір-
ній основі. Постачальник останньої надії не 
має права відмовити в укладенні договору 
постачання природного газу на законодавчо 
обмежений проміжок часу, при цьому спо-
живач зобов’язаний оплатити надану йому 
послугу постачання природного газу на під-
ставі надісланого рахунку.

ПОН призначається на 3 роки та обира-
ється один ПОН на всю територію Украї-
ни, тобто на зону балансування. Правила 
для ПОН, як частини правил постачання 
природного газу, у тому числі правил для 
визначення ціни природного газу, що по-
стачається таким постачальником, здійс-
нює Регулятор на ринку природного газу. 
ПОН зобов’язаний  забезпечити постачан-
ня у ситуації, коли постачальника: ліквідо-
вано, визнано банкрутом, його ліцензію на 
провадження діяльності з постачання при-
родного газу анульовано або її дію зупине-
но, а також в інших випадках, передбачених 
правилами для ПОН.

10 липня 2020 року Міністерство енерге-

тики визначило «Газопостачальну компа-
нію «Нафтогаз України», як постачальни-
ка останньої надії на ринку природного газу.

*Із 1 березня 2021 року ТОВ «Кремен-
чукгаз-постачання» припинило поста-
чати газ своїм клієнтам на території 
Полтавської області, а це означає, що 
споживачі Гадяцької, Петрівсько-Ромен-
ської, Сергіївської, Краснолуцької, Вели-
кобудищанської та Лютенської тери-
торіальних громад отримують газ за 
рахунок тимчасового механізму стра-
хування побутових споживачів – від по-
стачальника останньої надії. 

Він дає можливість клієнтам, що рапто-
во втратили постачальника, не залишитися 
без газу, поки вони не виконають перехід до 
нової газопостачальної компанії.

Відповідно до Правил постачання при-
родного газу цих клієнтів тимчасово обслу-
говуватиме постачальник «останньої надії» 
(ПОН) – Газопостачальна компанія «На-
фтогаз України». Надалі для безперебійно-
го газопостачання споживачі мають обрати 
та підключитися до постійного ринкового 
постачальника. Станом на сьогодні в Укра-
їні газ побутовим клієнтам постачають по-
над 50 компаній. Обрати постачальника та 
порівняти ціни можна на онлайн-ресурсі 
«Газотека».

*Наголошуємо, що клієнти, яких обслу-
говує постачальник «останньої надії», не 
стають автоматично комерційними клі-
єнтами ГК «Нафтогаз України». ПОН 
– це тимчасове рішення для уникнення 
перебоїв з газопостачанням, яке за ре-
зультатами урядового конкурсу забезпе-
чує ГК «Нафтогаз України». У порівнянні 
з підключенням клієнтів до ГК «Нафтогаз 
України» на комерційних умовах, ціна для 
клієнтів ПОН є вищою, а сервіси компанії є 
доступними лише частково з огляду на від-
сутність необхідної інформації про клієнтів 
постачальника «останньої надії».

Якщо клієнт бажає підключитися з усі-
ма сервісними перевагами, необхідно пода-
ти заявку на приєднання. Зробити це можна 
онлайн – на сайті відповідного постачаль-
ника або у веб-версії Приват24, а також 
офлайн – у відділеннях Ощадбанку та ме-
режі ПУМБ.

Для приєднання до договору постачання 
природного газу клієнту необхідно запов-
нити коротку форму (заяву-приєднання) 
та надати мінімальний перелік документів 
– паспорт, ІПН, документ про право влас-
ності на житло та згоду співвласника, якщо 
право власності оформлено на кількох спів-
власників житла, а також надати свій EIC-
код (16-значний персональний газовий но-
мер об’єкта).

*Постачальник останньої надії – тим-
часовий постачальник, тому кожному 
споживачу необхідно протягом 60 ка-
лендарних днів обрати собі постачаль-
ника та укласти з ним договір постачан-
ня природного газу.

Чи потрібно продовжувати 
оплачувати послуги розподілу 
природного газу
Незважаючи на те, що споживачі в 

зоні ліцензованої діяльності потрапили 
до постачальника останньої надії, роз-
поділ природного газу для жителів 
Гадяцької, Ппетрівсько-Роменської, 
Сергіївської, Краснолуцької, Вели-
кобудищанської та Лютенської те-
риторіальних громад здійснюється 
ПрАТ «Гадячгаз», тому, відповідно, 
необхідно вчасно та в повному обся-
зі оплачувати послуг розподілу при-
родного газу. Згідно п.6.6 - 6.7 Типо-
вого договору, оплата вартості послуг з 
розподілу природного газу здійснюєть-
ся споживачем, який є побутовим, до 20 
числа (включно) місяця, в якому надаються 
послуги з розподілу природного газу, згід-
но рахунка Оператора ГРМ. Оплата здійс-
нюється виключно грошовими коштами на 
поточний рахунок Оператора ГРМ. 

*У разі не проведення споживачами 

розрахунків за послугу розподілу природ-
ного газу Оператор ГРМ має право стяг-
нути заборгованість у судовому порядку, 
що в свою чергу призведе до додаткових 
фінансових навантажень для спожива-
ча (оплата судового збору, виконавчих 
затрат) та, можливо, накладення ареш-
тів на майно.

Також споживачі, як і раніше повинні до-
тримуватись вимог пункту 4 глави 4 розді-
лу ІХ Кодексу газорозподільних систем, а 
саме щомісяця станом на 01 число місяця 
знімати фактичні показання лічильника 
газу та протягом п’яти діб (до 05 числа 
включно) надавати їх ПрАТ «Гадячгаз».

Способи передачі показів лічильника:
1) на сайті ПрАТ «Гадячгаз» в мережі Ін-

тернет за адресою: http://gadyachgas.at.ua/; 
2) за телефонами: 050-305-39-32, 

0800-40-39-32; 
3) на електронну пошту «Гадячгаз»: ggas.

secretary@gmail.com;
4) шляхом направлення фото лічильни-

ка та пломб на ньому через мобільний дода-
ток Viber на номер телефону 050-305-39-32, 

У разі неотримання Оператором ГРМ до 
06 числа місяця, що настає за розрахунко-
вим, показань лічильника газу, фактичний 
об’єм розподілу та споживання природного 
газу за розрахунковий період визначається 
Оператором ГРМ відповідно до вимог п.4 
гл.4 розділу ІХ Кодексу.

Якщо споживач не встиг змінити 
постачальника газу протягом 60 
календарних днів
*Якщо споживач протягом 60 кален-

дарних днів не обрав постачальника 
природного газу та не був закріплений в 
його Реєстрі на інформаційні платфор-
мі Оператора газотранспортної систе-
ми, то він вважається таким, який не-
санкціоновано відбирає природний газ із 
газорозподільної системи. Фактично, 
відбирає той ресурс, який було подано ін-
шими постачальниками для потреб сво-
їх споживачів.

У такому випадку осяг природного газу, 
який було відібрано споживачами, що не 
мають постачальників, має врегулювати (за-
купити) Оператор газорозподільної системи 
у Оператора газотранспортної системи по 
ціні, що у 1,2 рази перевищує вартість при-
родного газу, а потім має законне право ви-
магати від споживача покрити його витрати, 
при цьому застосовуючи коефіцієнт збіль-
шення вартості газу «1,5».

Як наслідок, кожен споживач, що з 1 
травня 2021 року буде відбирати природ-
ний газ із газорозподільної системи ПрАТ 
«Гадячгаз», при цьому не маючи діючого 
постачальника природного газу, повинен 
оплатити обсяги природного газу, які він 
використає, ПрАТ «Гадячгаз» по ціні, яка 
визначатиметься за формулою: В = Vф x 
Ц x К,

Тож закликаємо всіх споживачів якнайш-
видше обрати собі постачальника.

Пресслужба ПрАТ «Гадячгаз»

#Актуально#Газ#Розподіл#Постачання#Споживач#Роз’яснення#

ЧОМУ ЦЕ ТРЕБА РОБИТИ: 
ОПЛАТА, ПЕРЕДАЧА ПОКАЗНИКІВ, 

ЗМІНА ПОСТАЧАЛЬНИКА

де В - вартість природного газу, яка 
компенсується Оператору ГРМ;

  Vф -

об’єм (обсяг) природного газу, 
фактично спожитий споживачем 
за період відсутності споживача 
в Реєстрі споживачів будь-якого 
постачальника;

  Ц -

Ціна закупівлі природного газу 
Оператором ГРМ для покриття 
втрат і виробничо-технологічних 
витрат природного газу в ГРМ у 
відповідний період;

  К - Коефіцієнт компенсації, який 
визначається на рівні 1,5

Коментар-роз’яснення голови правління ПрАТ «Гадячгаз» Дмитра ШЕСТЕРНЕНКА
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Минулого тижня
в Гадячі
зареєстровано
4 немовлят

9 осіб
пішли
з життя

4 пари 
одружилися

1 пара 
розлучилася

Гідроелектростанція на Книшівському шлюзі-ре-
гуляторі змонтована і вже працює. Що це дало для 
нашої держави і місцевої громади? Це додалось 150 
КВт «зеленої» електричної потужності в державні 
мережі. Нібито і не багато, але ж ці 150 КВт дода-
ються щогодинно, цілий місяць, круглий рік. Далі, 
вище шлюзу річка стала повноводною. Це в свою 
чергу, озеленить і підживить життєдайною вологою 
прибережні ліс, посадки, та і луки за рахунок під-
няття підґрунтових вод. Також за рахунок цього до-
бавилось води в дрібних водоймах по луках. Завдя-
ки цьому на радість рибалкам тут скрізь розведеться 
чимало риби. А також з’явилась можливість населен-
ню розводити водоплавну птицю, чого не вдавалось 
робити останні роки, через посуху на луках. Раніше 
через відсутність прихистку на воді, цю птицю діста-
вали лисиці і здичавілі собаки, тож господарі пере-
стали її тут випасати. А значить тепер є можливість 
корисної самозайнятості населення. Тут створено 
кілька робочих місць для книшівчан по обслугову-
ваню ГЕС. На даний час і монтажниками і працівни-
ками ГЕСу ведуться роботи по підвищенню отриму-
ваної потужності від електростанції. За попередніми 
розрахунками потужність цієї електростанції повин-
на наближатись до 200 КВт. Тут можна відзначити 
один мінус: якби свого часу за цю справу взялося 
колись заможне місцеве господарство і сюди вкла-
ло свої кошти, а тоді б це було значно дешевше бо 
шлюз був новіший, справний, повнокомплектний, не 
розграбований - на рахунок нашої громади надходи-
ли б чималі кошти. Але сталось як сталось і це добре, 
що хоч тепер ситуація виправлена. Як кажуть, кра-
ще пізніше ніж ніколи. Тож будемо дякувати інвес-
торам, що взялися за цю справу і довели до логічно-
го завершення.

В. Терещенко

Архівний відділ Миргородської райдержадмі-
ністрації повідомив, що це сталося у зв’язку із ре-
формуванням архівної галузі в умовах адміністра-
тивно-територіальної реформи. Відтепер сектор 
приєднано до Миргородської РДА.

Прийом громадян, видачу архівних довідок, витя-
гів та копій документів проводить головний спеціа-
ліст архівного відділу Миргородської районної дер-
жавної адміністрації Вікторія Бойко, щовівторка та 
щочетверга з 9-00 до 16-00 год. за адресою: м. Га-
дяч, вул. Чапаєва,8, тел.2-24-04, ел. пошта: gadiach_
arhiv@adm-pl.gov.ua.

Інформація Миргородської РДА

Східний апеляційний господарський суд, 13 квіт-
ня 2021 року, відмовився задовольнити апеляцій-
ну скаргу ТОВ «Гадячсир» та залишив без змін рі-
шення Господарського суду Полтавської області від 
20.09.2017, яким було задоволено позов «Укрсиббан-
ку» та стягнуто з ТОВ «Гадячсир» 18,5 млн дол та 
138,2 млн грн заборгованості за договором про на-
дання мультивалютної кредитної лінії №13-КБ від 
26.12.2005.

Нагадаємо, Верховний Суд, 3.02.2021, відмовив-
ся задовольнити касаційну скаргу ТОВ «Альміра» 
й залишив без змін ухвалу Госпсуду Полтавської 
області від 2.06.2020 та постанову Східного апеля-
ційного госпсуду від 3.09.2020, якими було відкри-
то провадження в справі про банкрутство ТОВ «Га-
дячсир» (за ініціативою ПП «Консалтингова фірма 
«Прометей»).

За даними Держреєстру, ТОВ «Альміра» є за-
сновником ТОВ «Гадячсир», а кінцевий бенефіці-
ар - Олег Балюк.

Раніше, 18.09.2019 Шевченківський райсуд м. Ки-
єва відмовився задовольнити заяву ТОВ «Гадячсир» 
про скасування рішення Міжнародного комерційно-
го арбітражного суду при Торгово-промисловій па-
латі України від 17.01.2017, яким частково було за-
доволено позов «Креді Агріколь Банку» та стягнуто 
заборгованість з ТОВ «Гадячсир» в сумі 12,9 млн 
долл та 229,9 млн грн.

У вересні 2019 року Укрексімбанк відкрив про-
цедуру фінансової реструктуризації заборгованості 
ТОВ «Техмолпром», ТОВ «Агропродекспорт», ТОВ 
«РВД-Агро», серед пов’язаних осіб яких - ТОВ «Га-
дячсир», ТОВ «Альміра», ТОВ «Лозівський молоч-
ний завод», Альміра Холдінгс (Сайпрус) Лімітед.

Секретаріат з фінансової реструктуризації на по-
чатку березня 2020 року означив вказаний процес 
як «завершено за строком процедури фінансової 
реструктуризації».

finbalance.com.ua 

Розпочинають ямковий ремонт місцевих доріг по 
всій області. Про плани проведення доріг Полтавщи-
ни на 2021 рік розповів на прес-конференції дирек-
тор Агентства місцевих доріг Олексій Басан. 

«У цьому році на ремонти доріг ми недоотримали 
300 млн.грн. Ці кошти залишились, як акциз, у тери-
торіальних громадах. 

У переліку, де цього року проводитимуть капіталь-
ний ремонт - дорога «Гадяч-Миргород». Заплано-
вано відремонтувати більше 5 км, щоб у найближ-
чі роки «з’єднати» якісним покриттям Миргород з 
Лохвицею та Гадячем, через Комишню.»

Загалом цього року Агентство місцевих доріг отри-
має 1 млрд. 71 млн. грн. із Державного Дорожнього 
фонду на ремонт та утримання автошляхів.

«БМ»

У Сарах комунальне підприємство «Сарське» про-
вело роботи по оздоровленню природної пам’ятки, 
відомої як «Липка». Про це повідомляють на офіцій-
ному сайті Гадяцької міської ради. Зокрема, у пові-
домленні зазначається, що в ході робіт було видале-
но відмерлі та заражені омелою гілки.

«Липка» — ботанічна пам›ятка природи місцевого 
значення в Україні. Розташована поблизу автошля-
ху м. Гадяч - с. Сари Миргородського району Пол-
тавської області.

Площа — 0,02 га. Створено згідно з рішенням Пол-
тавського облвиконкому від 18.04.1964 №135. Пере-
буває в користуванні Сарівської сільської ради.

Охороняється екземпляр вікового дерева липи 
серцелистої віком понад 250 років.

Із сайту Гадяцької міськради

Міське комунальне підприємство «КОМУНСЕР-
ВІС» провело закупівлю розсадницької продукції. 
Про це стало відомо із сайту «Рrozorro».

Згідно даних закупівлі комунальники придбали 9 
саджанців сорту «Сюзан» і 11 «Нігра». Загальна вар-
тість закупівлі – 7 тисяч гривень.

Саджанці повинні доставити у Гадяч до 26 квіт-
ня 2021 року.

«БМ»

Вселення здійснювалось 12 квітня, за рахунок ко-
штів Великобудищанського сільського товариства 
рибалок. Загальна кількість коропа склала 1055 кг. 
У майбутньому планується провести зариблення во-
дойми мальком карася сріблястого. 

Зі сторінки М. Репала у Фейсбук

У КП «Гадяч-житло», 14 квітня повідомили, що у 
Гадячі, для користувачів індивідуальних контейне-
рів для збору побутових відходів, почав працювати 
нещодавно придбаний сміттєвоз VOLVO. 

У комунальному підприємстві попереджають, що 
абоненти мають використовувати контейнери ви-
ключно для збору ТПВ. 

Нагадаємо, до побутових відходів відносяться від-
ходи, які утворилися у процесі повсякденного веден-
ня домогосподарства - це інертні, негабаритні, хар-
чові, специфічні побутові відходи.

«БМ»

УКРСИББАНК 
ВІДСУДИВ У 
«СИРЗАВОДУ» 
650 МЛН ГРН

ВИСАДЯТЬ МАГНОЛІЇ

ПРИПИНИВ 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
АРХІВНИЙ СЕКТОР 
РДА 

РЯТУВАЛИ ЛИПУ, 
ЯКІЙ БЛИЗЬКО 
300 РОКІВ

ДОРОГУ «ГАДЯЧ-
МИРГОРОД» 
РЕМОНТУВАТИМУТЬ

ЗАРИБЛЕННЯ 
СТАВКА У ВЕЛИКИХ 
БУДИЩАХ

ЗАПРАЦЮВАВ 
НОВИЙ СМІТТЄВОЗ

ГЕС НА ШЛЮЗІ ДІЄ 
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У приміщенні КЗ «Гадяцький буди-
нок культури», 15 квітня, відбулася 
сесія Гадяцької міської ради. У робо-
ті сесії взяли участь 19 депутатів із 26 
обраних.

Спершу затвердили інформацію місь-
кого голови про прийняті виконавчим 
комітетом рішення у міжсесійний пе-
ріод – 40 із них про надання допомоги 
людям, які опинилися у складних жит-
тєвих обставинах (виділили 46500 грн). 
Далі про найцікавіше.  

Перелік ремонтів
Зокрема, запланували віднови-

ти покриття проїзної частини вули-
ці Лохвицька (від світлофора до пло-
щі Миру) – на це виділили 2 млн.грн 
із держбюджету. Міська рада дода-
ла на капремонт вулиці Лохвицької 1 
млн.332 тис. 641 грн.

Але й без ямкового ремонту не обій-
тися: на ремонт вулиці Полтавська і 
площі Миру окремими ділянками ви-
ділили 17 тисяч 158 гривень. На по-
точні ремонти загалом виділено 600 
тисяч гривень. Із них по 49 тисяч 900 
гривень на вулиці Тельмана, Дружби, 
Дзержинського, Лесі Українки, Білохи, 
Терешкової, Першотравневу та площу 
Соборну. По 30 тисяч гривень виділи-

ли на вулиці Будька, Вокзальна, Геро-
їв Майдану, Чапаєва та Швидкого. На 
40800 гривень відремонтують вул. Гага-
ріна. Також ремонтуватимуть внутріш-
ньобудинкову дорогу за адресою Пол-
тавська, 27.

Окрім цього, проведуть капремонт 
житлового фонду: бітумної покрівлі бу-
динку по площі Миру,12; вхідного там-
бура до під’їзду будинку Швидкого, 5; 
відмостки житлового будинку Тельма-
на, 27 і Шевченка, 9. 

Програма поводження із ТПВ 
Для облаштування майданчиків для 

збору сміття на території Гадяцької гро-
мади і придбання 14 контейнерів-клі-
ток для збору ПЕТ-пляшок, виділили 
67 тисяч грн., питаннями сортування 
і вивезення сміття займатиметься КП 
«Гадяч-житло».

«Гадяч-житло»  
зміни у штатному розписі
Ввели штатну одиницю водія на сміт-

тєвоз і дві одиниці вантажника. Згідно 
рішення, опублікованого на сайті місь-
кої ради, також були і звільнення, але 
про це на сесії чомусь не сказали - ви-
вели із штатного розпису начальника 
дільниці, півставки інженера із охоро-

ни праці і техніки безпеки; 0,7 ставки 
секретаря-друкарки; маляра; муляра; 
теслю; покрівельника будівельного; 
слюсаря-сантехніка; 3 одиниці слюса-
ря з експлуатації та ремонту газового 
устаткування; 3 одиниці електрогазоз-
варників і прибиральника службових 
приміщень. 

До речі, новий штатний розпис ввели 
в дію «заднім числом» – 1 квітня.

Продаж землі
Релігійній організації «Релігійний 

центр – Об’єднання Хасидів Хабад Лю-
бавич іудейських релігійних громад та 
організацій України» продадуть у влас-
ність забудовану земельну ділянку пло-
щею 1,1251 га за адресою  площа Алтер 

Ребе, 23 у  Гадячі, для будівництва та 
обслуговування будівель громадських 
та релігійних організацій. Згідно екс-
пертної грошової оцінки ціна продажу 
земельної ділянки, складає 858 тисяч 
121 грн. 

Нагадаємо, під час минулого засідан-
ня сесії, приймали рішення про переда-
чу даної земельної ділянки у постійне 
користування релігійній громаді. Про-
те, рішення змінили.

У цифрах
74900 грн. виділили МКП «Комун-

сервіс» за ремонт зливної каналізації 
на площі Миру і на встановлення ігро-
вого комплексу «Корабель» у централь-
ному парку.

49 900 грн - на придбання матері-
алів для поточного ремонту стадіону 
«Колос».

14 000 грн - виділили із цільового 
фонду гадячанці Анастасії Марченко, 
для участі в чемпіонаті України із кла-
сичного пауерліфтингу серед жінок, 
який відбудеться у травні в Коломиї.

50 000 грн. – фінансова підтримка 
ВУЖКГ на оплату електроенергії.

5000 грн. – міській раді на судові 
витрати.

«БМ»

ПРО РЕМОНТ ДОРІГ І ПРОДАЖ ЗЕМЛІ

До 35-х роковин 
Чорнобильської трагедії, 
перед початком пленарного 
засідання голова міського 
добровільного товариства 
«Союз Чорнобиль»  Віталій 
Биченко вручив Почесну 
відзнаку «Герой Чорнобиля» 
депутату міської ради 
Григорію Сафонову.

Про те, що телефонує невідома 
особа, яка під час розмови 
називається Гадяцьким міським 
головою і просить допомогти 
матеріально, розповів редакції 
гадячанин Дмитро Мізєв. 
Каже, що контактний номер 
справжнього мера у нього 
є, тому був здивований, що 
він телефонує із іншого. А 
коли почув, що голос його 
співрозмовника не схожий на 
голос В. Нестеренка, відразу 
зрозумів, що це шахрайство. 

Про цей випадок ми розповіли у со-
цмережах і за кілька днів стало відомо, 
що подібні дзвінки отримували і інші 
гадячани. 

«Телефонує, каже, що він - Володи-
мир Нестеренко, міський голова. Про-
понує купити будинок, який знахо-
диться в продажу на ОЛХ. Але каже, 
що треба швидко перерахувати кошти 
за оформлення документів.

Ми відразу ж зателефонували до 
справжнього мера, а він сказав, що це 
афера. 

Кажуть, що вже одна людина переве-
ла так кошти,» - розповіла у повідом-
ленні гадячанка Марина.

Її слова підтвердила і відвідувачка ре-
дакції Галина Миколаївна – каже, що 
потрапила на афериста її знайома, яка 
мешкає у Гадячі на Академіка Павло-
ва. Із її слів, жінка перевела на карт-
ку псевдо меру, який дзвонив із номе-
ра 067-410-05-89, аж 7 тисяч гривень… 

Виявляється, що видурювати у лю-
дей гроші, прикриваючись іменем по-
садовця -  це досить поширений спосіб 
серед шахраїв. У мережі ми знайшли 
багато подібних історій, які відбулися 
не так давно.  

Наприклад, у квітні цього року, Кро-
левецька міська рада (Сумська об-
ласть), офіційно повідомляла про теле-
фонні дзвінки від невстановлених осіб, 
які від імені Кролевецького міського 
голови, пропонували придбати примі-

щення комунальної власності. Міська 
влада тоді оприлюднила офіційне по-
відомлення, у якому пояснила, що такі 
дзвінки здійснюються шахраями, які не 
мають жодного відношення до очільни-
ка органу місцевого самоврядування.   

У січні 2021-го, шахраї начебто від 
імені Віктора Ляшка (головного дер-
жавного санітарного лікаря України), 
вимагали перевести значну суму коштів 
йому «на допомогу». Аферист розмов-
ляв від імені заступника та просив тер-
міново допомогти грошима. Згодом те-
лефонував ще й фейковий Ляшко із 
такого ж фейкового Телеграм-каналу і 
розповідав, що опинився у скрутній си-
туації і просив перевести значну суму 
коштів на рахунок. 

Справжній Віктор Ляшко також опу-
блікував звернення із попередженням 
про шахрайство і порадив перевіряти 
інформацію та у жодному разі не пе-
реводити гроші на рахунки аферистів. 

А в Путивлі «мер» не продавав, а 
купував будинки. Одна із ошуканих 

на Сумщині розповіла, що хотіла як-
найшвидше продати старенький дім 
за 5300 доларів. Розмістила оголошен-
ня у мережі, невдовзі їй зателефонува-
ли і запропонували аж 8 тисяч. А по-
купець представився міським головою 
Путивля. Проблеми з документами він 
обіцяв швидко владнати, але попросив 
тримати все в таємниці і сплатити за 
оформлення 300 доларів. Вона запідоз-
рила аферу і пішла до міської ради. У 
приймальні з’ясувала, що номер теле-
фону меру не належить. Крім того, він 
і дзвонити не міг, бо був у той час на 
засіданні.

Через кілька годин до приймальні 
приходила ще одна жінка. Вона навіть 
готівку принесла, бо не встигла до бан-
ку зайти. А третя відвідувачка принес-
ла меру чек про сплату 8300 гривень… 

«Міський» голова Черкас «збирав» у 
Фейсбуці гроші для АТОвців. Про афе-
ру він сам розповів на своїй сторінці: 

«Шахраї, під виглядом моєї, начеб-
то, другої сторінки, пишуть знайомим і 
намагаються випросити гроші.  Нових 

сторінок я не створював. Будьте пильні 
і не «ведіться» на провокації.»

До речі, після розголосу шахраї поз-
булися доказів і видалили фейкову 
сторінку.

Повідомляємо, що усі вищеописані 
діяння носять склад злочину, за який 
відповідно до норм ч.1 ст.190 Кримі-
нального Кодексу України передбаче-
на кримінальна відповідальність. Такі 
дзвінки чи повідомлення у соцмережах, 
є провокацією з боку осіб, які у шах-
райський спосіб намагаються отрима-
ти гроші, дискредитуючи ім’я відомих 
особистостей.

З метою запобігання діяльності ша-
храїв та упередження умисних дій не-
встановлених осіб, які мають кори-
сливий мотив, просимо громадян, які 
потрапляли у подібні ситуації, або 
яким стало відомо про осіб, які здій-
снюють такі дзвінки, повідомляти 
правоохоронців.

Підготувала Оксана Кириченко

АФЕРА ПІД ІМЕНЕМ МЕРА  
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Ми продовжуємо цикл публікацій 
про статки чиновників. І цього разу 
беремося аналізувати декларації голів 
громад та старост. 

Володимир Нестеренко, голова 
Гадяцької міської ради.
Задекларував нежитлову будівлю площею 

377,3 м2 у Гадячі в спільній власності (50%) 
У 100% власності: земельні ділянки площею 

653 м2, 28 м2, 990 м2, 1000 м2, 195 м2, 1000 
м2 у Гадячі, нежиле приміщення 108 м2 в Га-
дячі, гараж 23,7 м2 у Гадячі, житловий буди-
нок 124,3 м2.

Його дружина володіє земельними ділянка-
ми 965 м2, 30 м2, у Гадячі, має гараж 29,1 м2, 
магазин 122,4 м2 у Гадячі, а також квартиру 
45,2 м2 у Києві. 

В оренді декларант має земельну ділянку 
180 м2 і 55 м2 у Гадячі 

Задекларував мер і житловий будинок не-
завершеного будівництва загальною площею 
328,40 м2.

Транспортних засобів у мера Гадяча немає. 
А от його дружина володіє VOLKSWAGEN 
POLO 1.4, 2004 року випуску, і CITROEN 
BERLINGO, 2002 р.в.

У корпоративних правах зазначено, що 
дружина декларанта має у спільній власності 
(98,09% від загального капіталу) ТОВ «Ілма».

За рік міський голова заробив 716732 грн. 
зарплати (у минулому році 649375 гривень). 

Його дружина отримала 492424 грн доходу 
від зайняття підприємницькою діяльністю. Та-
кож вона мала дохід від відчуження цінних па-
перів та корпоративних прав – 512012 грн. (у 
минулорічній декларації в корпоративних пра-
вах значився СТОВ «Гадяч-інкубатор», цього 
року він відсутній).

Геннадій Дроботя,  
перший заступник міського голови. 
Усе, чим володіє заступник мера, – це квар-

тира 66,7 м2 і земельна ділянка 40 м2 у Гадячі 
(на ній він будує гараж). 

Зарплати отримав 420961 грн (у минулому 
році 367947 грн), а його дружина – 67114 грн.

Віталій Ракочій, заступник міського 
голови з питань діяльності виконавчих 
органів міської ради. 
Володіє офісом 40,4 м2 та погребом 20,2 м2. 

Орендує у міської ради земельні ділянки 93 м2 
та 100 м2. Їздить на HONDA CR-V (2007 р.в.), 
HYUNDAI GETZ (2006 р.в.) та Volkswagen 
Caddy (1998 р.в.). Декларант являється влас-
ником ТОВ «Профбуд 1».

У власності дружини декларанта будинок 
72,8 м2, земельна ділянка 1000 м2. За рік от-
римала 153894 грн. зарплати. 

Протягом минулого року В.Ракочій отри-
мав 75561 грн. зарплати у ТОВ «Профбуд 1», 
1435507 грн. доходу від зайняття підприєм-
ницькою діяльністю і 51400 грн. доходу від 
відчуження рухомого майна. Окрім цього він 
зберігає готівкою 8000 доларів. 

Василь Губський, староста Сарівського 
старостинського округу
У власності має земельну ділянку 783 м2 і 

господарчу будівлю площею 60 м2, дружина 
володіє земельною ділянкою 997 м2. У спіль-
ній власності подружжя будинок 102,7 м2. Із 
автотранспорту декларант має ЗАЗ-1102 «Тав-
рія», 1993 р.в., NISSAN X-Trail, 2004 р.в.. У до-
ходах: 521235 грн. зарплати, 1520 благодійної 
допомоги, а його дружина – 138144 грн зарп-
лати і 300 гривень соцвиплат. Окрім цього по-
садовець зберігає готівкою 210000 гривень.

Іван Підгайний, староста 
Біленченківського 
старостинського округу
У власності вказав земельну ділянку пло-

щею 1000 м2 у Гадячі, будинок 98,8 м2 у Гадячі, 
земельний пай 16297 м2 і 5872 м2 у Соснівці, 
у спільній власності дружина декларанта має 
земельний пай 88087 м2 у Малих Будищах.

У ТЗ вказано: PEUGEOT PARTNER, 2010 
р.в., і причіп. 

Протягом року декларант отримав 147258 
грн зарплати, 6569 грн. доходу від надання 
майна в оренду. Його дружина також здава-
ла в оренду майно і отримала за це 14718 грн., 
зарплати за рік мала 232325 грн. 

Ігор Лідовий,  
голова Сергіївської сільради
Володіє будинком 87,7 м2, а також земель-

ними ділянками площею 2500 м2 і 950 м2 у 
Сергіївці. Дружина декларанта є власником 
земельної ділянки у Сергіївці площею 16530 
м2. Задекларував авто ЗАЗ TF699Р ЗНГ (2008 
р.в.). Протягом року отримав зарплати 373248 
грн. (було 304625 грн) і 14869 грн. страхових 
виплат. Його дружина задекларувала 168719 

грн. зарплати і 6228 грн. доходу від надання 
майна в оренду.

Голова Сергіївської громади задекларував 
4500 доларів готівкою. 

Тетяна Хоптинська, староста 
Качанівського старостинського округу
Декларує квартиру 115,7 м2 і земельну ді-

лянку 19918 м2 у с. Качанове і 40501 м2 у По-
гарщині. Її чоловік у власності має також зе-
мельні ділянки 38500 м2 і 20000 м2

Ч о л о в і к  д е к л а р а н т а  ї з д и т ь  н а 
OPEL VIVARO (2003 р.в.), а сама Тетяна 
Хоптинська на ВАЗ 2107 (2006 р.в.). Протягом 
року отримала 302711 грн. зарплати і 16349 
грн. доходу від надання майна в оренду. Її чо-
ловік 67504 грн. зарплати, 159753 пенсії, 16350 
грн. доходу від надання майна в оренду.

Олексій Коркішко,  
староста Розбишівського  
старостинського округу
Володіє житловим будинком 83,9 м2, зе-

мельними ділянками  1614 м2, 3033 м2, 3092 
м2, 28921 м2, 1500 м2,  6000 м2. Його дружи-
на є власником нежитлової будівлі-котельні 
291,7 м2, земельних ділянок площею 28900 м2, 
20000 м2, радіовузла  68,6 м2 і квартири у Ми-
ргороді, площею 51,1 м2. 

Має декларант і транспортні засоби – у 
власності RENAULT TRAFIC (2004 р.в.), при-
чіп. Дружин володіє с/г технікою - МТЗ82.1.

За рік Олексій Коркішко заробив 305008 
грн. зарплати, його дружина отримувала до-
хід від зайняття підприємницькою діяльністю 
(сума не вказана) і дохід, виплачений самоза-
йнятій особі у розмірі 15806 грн. 

Валентина Бугайова, голова 
Петрівсько-Роменської сільради.
Має у спільній власності квартиру 89,2 м2, а 

також з/д 1900 м2 у Балясному, 4100 м2 і 1500 
м2 – у Петрівці-Роменській у 100% власності. 
Чоловік посадовця володіє земельною ділян-
кою 6000 м2 і 1100 м2 у Петрівці-Роменській.

Їздить голова громади на DAEWOO LANOS 
D4LM500 (2001 р.в.), а її чоловік володіє 
причепом. 

Декларант протягом року отримала 360241 
грн зарплати (було 312748 грн), і 44058 грн 
пенсії, її чоловік – 74681 грн зарплати і 32097 
грн пенсії.

На банківському рахунку декларант тримає 
17862 грн. 

Також із 2016 року декларант має зобов’я-
зання за договором страхування – 7700 грн.

Іван Кудінов, староста 
Березоволуцького 
старостинського округу
Володіє квартирою 82,4 м2, гаражем 24 м2у 

Березовій Луці, з/д 57582 м2, 93000 м2. У 
власності дружини  з/д: 10000 м2,  28667 м2.

Декларант володіє автомобілем DAEWOO 
FSO LANOS TF69Y, 2007 р.в. Протягом року 
отримав 262976 грн зарплати, 29162грн доходу 
від надання майна в оренду, 47560 грн пенсії, 
400 грн. іншого додаткового блага і 500 грн. 
премії, а його дружина 162982 грн зарплати, 
14732 грн доходу від надання майна в оренду.

На банківському рахунку  зберігає 1881 грн. 

Алла Марченко, староста Ручківського 
старостинського округу
У спільній власності вказала житловий бу-

динок 73.2 м2. Володіє земельною ділянкою 
20000 м2. Її чоловік у власності вказав земель-
ну ділянку 1114 м2, 2380 м2, 33600 м2 і авто 
ЗАЗ 110307 (2005 р.в.).

За рік заробила 268630 грн. зарплати, її чо-
ловік отримав 249100 грн. зарплати і 13400 
грн. доходу від надання майна в оренду. 

Микола Шаблій, голова 
Великобудищанської сільради 
У спільній власності із дружиною мають бу-

динок у Бобрику площею 88 м2. У особистій 
власності має земельну ділянку 1991,3 м2 у 
Терешках, Полтавського району і 100 м2 (у 
Полтавському районі), 230 м2 та 147,3 м2 у 
Бобрику. 

Дружина декларанта у спільній сумісній 
власності із Вадимом Шаблієм має квартиру 
в Маріуполі, площею 58 м2.

Їздить Микола Шаблій на MERCEDES-
BENZ ML 350 (2012 р.в). У доходах вказав 
3880 грн. соціальної матеріальної допомоги, 
136937 грн. пенсії, 48792 грн. зарплати, а його 
дружина мала дохід від відчуження нерухо-
мого майна – 66000 грн. А на банківському 
рахунку Микола Шаблій тримає 843 гривні. 

Світлана Бурагова,  
староста Мартинівського 
старостинського округу
Володіє земельною ділянкою 18900 м2, а її 

чоловік – автомобілем Volkswagen polo 2018 
р.в. За рік отримала 283435 грн. зарплати, 9962 
грн. від надання майна в оренду і 300 грн. як 
подарунок; чоловік має 9962 грн. від надання 
майна в оренду і 138230 грн. зарплати

Галина Дмитренко, староста 
Книшівського старостинського округу
Об’єктів нерухомості не має. Її чоловік во-

лодіє двома автомобілями – ЛУАЗ 969М (1986 
р.в.) і УАЗ 3303-01 (1987 р.в.). У доходах вка-
зала 81598 грн. зарплати, її чоловік 58872 грн. 
зарплати. 

Сергій Федусенко, староста 
Веприцького старостинського округу
У власності вказав авто RENAULT LOGAN 

(2019 р.в) і мотоцикл MUSSTANG MT200-
8 (2019 р.в). За минулий рік заробив 108833 
грн. зарплати. На банківських рахунках три-
має 31471 грн. 

Світлана Вельбой, староста 
Бобрицького старостинського округу 
У власності має земельні ділянки 24147 

м2, 3900 м2, а також житловий будинок пло-
щею 1300 м2. Володіє автомобілем ВАЗ  21099 
(2000 р.в) і МТЗ-82 (2013 р.в.). У доходах вка-
зала 115063 грн. зарплати, 17304 соцвиплат, а 
її чоловік – 786739 грн. зарплати 

Анато8лій Койло, староста 
Вельбівського старостинського округу
Має будинок 143,9 м2 у Вельбівці. А також 

кілька земельних ділянок: 1942 м2, 4500 м2, 
6000 м2, 50 м2, 13206 м2. Його дружина також 
має з/д: 18200 м2, а у 2020 році стала власни-
ком будинку 56,3 м2 та земельної ділянки 2500 
м2 у Вельбівці.

Декларант володіє «Москвич-214054 
Люкс», 1986 р.в., із причепом, а дружина за-
декларувала авто MERCEDES-BENZ 250D, 
1988 р.в. Зарплата посадовця склала 363245 
грн ,4800 грн доходу від надання майна в орен-
ду, 44271 грн пенсії, а його дружина задекла-
рувала дохід від надання майна в оренду 8775 
грн, 193051 грн зарплати. 

На банківських рахунках декларант збері-
гає 4254 грн. 

Володимир Омельченко, голова 
Лютенської сільради
Володіє будинком 133,2 м2, земельними ді-

лянками 2441 м2, 1700 м2, 1009 м2, 55600 м2 
у Рашівці. За рік заробив 304360 грн. зарпла-
ти і 56379 грн. пенсії та 500 гривень матеріаль-
ної допомоги.

Наталія Рибалка, староста 
Соснівського старостинського округу 
Чоловік володіє житловим будинком 91,7 

м2 і земельними ділянками: 2500 м2, 1690 м, 
16071 м2, 14595 м2, 7690 м2, 16302 м2, 3510 
м2, 7694 м2, 7657 м2, 8500 м2, 14474 м2, 14474 
м2. Староста у власності має земельні ділянки 
14474 м2, 14658 м2, 7715 м2, 3536 м2, 3512 м2, 
16336 м2, 2500 м2, 14474 м2. Отримала зарп-
лати 212672 грн, 24800 грн. пенсії. А її чоловік 
37772 грн. зарплати і 33636 грн. пенсії. 

Олена Ярошенко,  
староста Рашівського  
старостинського округу
Має у власності земельну ділянку 1588 

м2,  20000 м2, 27800 м2, 27800 м2 і будинок 103 
м2. У власності чоловіка з/д площею 27800 м2, 
20000 м2, 27794 м, авто ГАЗ 5312 (1988 м2), 
OPEL VIVARO (2005 р.в.) і причіп. У спіль-
ній власності з/д 2500 м2.

У доходах вказано 246549 грн. зарплати, 
23690 грн. від надання майна в оренду

Чоловік 16777 від надання майна в оренду і 
68849 грн. зарплати. 

Наталія Фесик староста Лисівського 
старостинського округу 
Має земельну ділянку 20000 м2. Її чо-

ловік також володіє з/д 20000 м2, 2500 м2, 
житловим будинком 81,5 м2 та авто DACIA 
SANDERO (2009 р.в). У доходах декларанта: 
74268 +17500грн. зарплати, 300 грн. соцдопо-
моги, 10113 грн. від надання майна в оренду

Чоловік отримав 7519 грн. зарплати, 9552 
грн. від надання майна в оренду, 905 грн. 
гонорару

Віктор Романенко,  
голова Краснолуцької сільради
У власності має земельні ділянки 31299 м2, 

25971 м2,  999 м2. У спільній власності декла-
рує будинок 83.4 м2, земельну ділянку 2500 
м2. У Гадячі Віктор Романенко має нежитлову 
будівлю 277,2 м2 та гараж 84,3 м2, також орен-
дує земельну ділянку 931 м2. 

Із 2011 року їздить на Рeugeot Рartner (2011 
р.в.). Протягом звітного періоду задекларував 
387332 грн. зарплати, 10358 грн. від надання 
майна в оренду фермерському господарству 
Пшеничний Г.О. та 180 гривень «іншого» до-
ходу. Готівкою декларант має 18000 доларів. 

Сергій Небрат, староста Римарівського 
старостинського округу.
Задекларував будинок 63,3 м2 у Римарів-

ці. Має земельні ділянки з/п 1200 м2, 2500 м2, 
19937 м2. Дружина декларує будинок 70,8 м2 
у «спільній власності», а також з/д 2500 м2, 
402 м2, 19937 м2, 25825 м2. Декларант воло-
діє причепом і с/г технікою – ДТЗ-5244HPX 
(2020 р.в.). Протягом звітного періоду отримав 
зарплати 276716 грн. 

Дружина декларанта має 100423 грн зарп-
лати + дохід від надання майна в оренду 11040 
грн і 23976 грн зарплати за сумісництвом.

Олександр Усик, староста 
Сватківського старостинського округу. 
У власності має з/д 29047 м2, 29048 м2, 

29032 м2, 29055 м2, 10000 м2, 500 м2, житло-
вий будинок площею 95 м2, а його дружина 
має будинок площею 31 м2. Декларант володіє 
авто ВАЗ-210930, 2005 р.в., і ВАЗ-2107, 1987 
р.в. Зарплати отримав 243841 грн, 30934 грн 
пенсії, 5000 грн за самостійний обробіток паю, 
а його дружина має 25800 грн пенсії.

Валерій Власенко, 
староста Гречанівського 
старостинського округу
Вказав лише доходи – 256560 грн. зарп-

лати, а його дружина – 65110 грн. зарплати 
і 45000 грн. від зайняття підприємницькою 
діяльністю. 

Галина Ярмак,  
староста Малопобиванського 
старостинського округу
Задекларувала будинок 47,9 м2 у Глибокій 

Долині, власником якого є свекор. 
Свекор також володіє земельною ділянкою 

6100 м2, 4153 м2.Свекруха володіє ділянками 
32700 м2, 4000 м2. 

Чоловік декларанта володіє автомобілем 
RENAULT SANDERO (2019 р.в.). У доходах 
декларанта – 230726 грн зарплати, 500 грн ма-
теріальної допомоги. Її чоловік має 7687 грн. 
зарплати, 5880 грн. благодійної допомоги, 
71716 грн соцдопомоги і 8147 грн. допомоги 
на поховання. 

Далі буде. 

Підготувала Оксана Кириченко

АВТО, ЗЕМЛЯ І ГОНОРАРИ –  
ЧИМ ВОЛОДІЮТЬ НАШІ "ГОЛОВИ"
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Верховний Суд поставив 
остаточну крапку в 
судовій тяганині, яка 
тривала понад два роки, 
між ПрАТ «Гадяцьке 
бурякогосподарство» і 
громадянином Олегом 
Пугачем. Із чого все 
почалося розповів голова 
правління Олександр 
Сухань: 

«Бабуся працювала в колгоспі, за-
робила за життя два паї, які здавала в 
оренду бурякогосподарству. Після її 
смерті, рідня почала ділити спадщину, 
паї «оформили» на онука, Олега Пуга-
ча, який тепер хоче забрати цю землю. 
Я ж не проти віддати, тільки земельні 
ділянки із 2007 року в оренді ПрАТ «Га-
дяцьке бурякогосподарство», про що у 
Державному реєстрі земель є відповід-
ний запис. А у квітні 2016-го ми уклали 
додаткову угоду до вказаного догово-
ру, термін дії оренди земельної ділян-
ки продовжили до 31 грудня 2037 року. 
І Олег, як спадкоємець, повинен дотри-
муватись договірних умов.

Йому це не сподобалось, і в берез-
ні 2019 року він звернувся до суду із 
позовом до ПрАТ «Гадяцьке буряко-
господарство» про визнання недійс-
ними додаткових угод до договорів 
оренди землі двох земельних ділянок 
площею 1,9201 га кожна, з кадастрови-
ми номерами 5320484700:00:006:0380 
та 5320484700:00:006:0381, на території 
Мартинівської сільської ради. 

Олег вважав, що його покійна бабу-
ся додаткових угод до договорів орен-
ди земельних ділянок не підписувала 
і про продовження терміну дії догово-
рів до 31 грудня 2037 року їй відомо не 
було, а підписи у вказаних додаткових 
угодах підроблені. Тому він звернув-
ся до Гадяцького відділу поліції із зая-
вою про вчинення злочину, передбаче-

ного частиною першою статті 358 КК 
України. На підставі його заяви, у січні 
2019 року відкрили кримінальне прова-
дження, в рамках якого провели почер-
кознавчу експертизу. 

Експерт надав висновок, що підпи-
си у документах виконані не покійною 
власницею земельних ділянок, а ін-
шою особою. Відповідно цього виснов-
ку О. Пугач звернувся до суду із про-
ханням визнати недійсними додаткові 
угоди до договорів оренди земельних 
ділянок, укладені між ПрАТ «Гадяць-
ке бурякогосподарство» та його покій-
ною бабусею. І Гадяцький районний та 
Полтавський апеляційний суд задо-
вольнили його позов.

Ми ж упевнені, що висновок екпер-
тизи підробили, бо не мали права на-
віть проводити таку експертизу вже 
після смерті людини. До того ж, ПрАТ 
«Гадяцьке бурякогосподарство» діє ви-
ключно у рамках чинного законодав-
ства і, звісно, не буде підробляти під-
писи. Тому ми вирішили подавати 
касаційну скаргу до Верховного Суду.»

У лютому 2021 року справу розгля-
дав Верховний Суд у складі колегії з 
п`яти суддів у порядку спрощеного по-
зовного провадження без повідомлен-
ня учасників справи за наявними у ній 
матеріалами. У Постанові Верховного 
суду сказано: 

«У касаційній скарзі ПрАТ «Гадяць-
ке бурякогосподарство», посилаючись 
на неправильне застосування судами 
норм матеріального права та порушен-
ня норм процесуального права, просить 
скасувати судові рішення, щодо визнан-
ня недійсними додаткові угоди до дого-
ворів оренди земельних ділянок, та ух-
валити нове судове рішення.

Узагальнені доводи касаційної скарги 
зводяться до того, що суди попередніх 
інстанцій в основу судових рішень по-
клали висновок комісійної судово-по-
черкознавчої експертизи від 27 листо-
пада 2019 року № 16320 та встановили 
обставини на підставі вказаного дока-
зу, однак вказаний висновок отрима-

ний з порушенням норм процесуаль-
ного права.

Також заявник незгодний із тим, що 
суд апеляційної інстанції не взяв до 
уваги надіслані відповідачем на елек-
тронну пошту додаткові доводи.

Вивчивши матеріали справи, пе-
ревіривши доводи касаційної скарги, 
Верховний Суд у складі колегії суддів 
Першої судової палати Касаційного ци-
вільного суду дійшов висновку, що ка-
саційна скарга підлягає задоволенню 
частково.

Мотивували тим, що за змістом стат-
ті 11 ЦК України цивільні права та 
обов`язки виникають із дій осіб, що пе-
редбачені актами цивільного законо-
давства, а також із дій осіб, що не перед-
бачені цими актами, але за аналогією 
породжують цивільні права та обов`яз-
ки. Підставами виникнення цивільних 
прав та обов`язків є, зокрема догово-
ри та інші правочини, інші юридичні 
факти.

Відповідно, якщо суди попередніх ін-
станцій повно встановили обставини 
справи, за якими спірні додаткові угоди 
до договорів оренди земельних ділянок 
спадкодавець позивача не підписувала 
та, відповідно, істотні умови цих дого-
ворів не погоджувала.

Оскільки факт відсутності волеви-
явлення спадкодавця на укладення 
оспорюваних додаткових угод до до-
говорів оренди земельних ділянок під-
тверджуються висновком експерта, то 
такі додаткові угоди є неукладеними.  
А, якщо правочин не вчинено (договір, 
не укладено), то він не підлягає визнан-
ню недійсним.

Керуючись статтями 400, 409, 412, 
416 ЦПК України, Верховний Суд по-
становив: касаційну скаргу представ-
ника ПрАТ «Гадяцьке бурякогосподар-
ство» задовольнити частково, а рішення 
Гадяцького районного та постанову 
Полтавського апеляційного суду ска-
сувати. У той же час, у задоволенні по-
зовних вимог Пугача до ПрАТ «Гадяць-
ке бурякогосподарство» про визнання 
недійсними додаткових угод до дого-

ворів оренди землі - відмовив. Поста-
нова набрала законної сили з моменту її 
прийняття, є остаточною та оскаржен-
ню не підлягає.

Проте, навіть рішення Верховного 
Суду не спинило Олега Пугача – він 
вперто заперечував той факт, що ділян-
ки знаходяться в оренді у ПрАТ «Га-
дяцьке бурякогосподарство» 

«Ділянки, які знаходяться у його 
власності, вимічені посеред поля. Це 
перешкоджає посівній кампанії – у нас 
великогабаритні культиватори, яки-
ми важко маневрувати навколо цих ді-
лянок. Згідно чинного законодавства, 
якщо у орендаря в оренді більше 75% 
земельної ділянки, то із ним повинні 
погоджувати місце, де саме вимічати 
ділянку. Із нами ніхто нічого не пого-
джував, це по-перше. По-друге, ця ді-
лянка досі у нас в оренді – Верховний 
Суд скасував рішення, яким додаткові 
угоди до договорів оренди землі визна-
ли недійсними. Тому ми маємо законні 
підстави обробляти цю землю. 

У нас розпал посівної, а він заїхав ав-
томобілем на поле, не пускає хлопців 
сіяти і  збирається під трактор лягати, 
щоб тільки не віддавати землю,» - каже 
Олександр Сухань.

Тому, голова правління, разом із пра-
цівниками ПрАТ та дільничним, виї-
хали на місце подій. Олег Пугач був на 
полі, своїм автомобілем намагався пере-
шкодити трактору бурякогосподарства 
культивувати землю. На пояснення 
Олександра Суханя, що він чинить не 
законно, Олег не реагував, йти із поля 
відмовлявся, продовжував наполягати, 
що має право обробляти ці паї, які, до 
речі, вже засіяв і накатав до них дорогу. 

Більше двох годин тривали перегово-
ри. Домовились, що ніхто не обробля-
тиме спірні земельні ділянки, поки ад-
вокат Олега Пугача не ознайомиться із 
постановою Верховного Суду і витягом 
із Державного реєстру речових прав.

Олександр Товстий
Оксана Кириченко

«БИТВА» ЗА ЗЕМЛЮ
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Медичний збірник під такою назвою 
розробили представники ГО «Батьки 
за вакцинацію» за підтримки 
Центру громадського здоров’я МОЗ 
та міжнародних партнерів.  Над 
ним  працювали провідні лікарі-
інфекціоністи, терапевти та біологи, 
які просто і доступно відповіли 
на найпоширеніші запитання про 
вакцинацію проти COVID-19. 
Тож, якщо ви вагаєтесь щеплюватись 
чи ні – прочитайте деякі відповіді із 
збірника. Можливо, це допоможе 
вам зробити правильний вибір.

Чому потрібно пройти вакцинацію проти  
COVID-19? 

Спалахи, епідемії чи пандемії згасають, 
коли стає неможливо передати збудника 
інфекції через обрубані шляхи передачі чи 
коли більше не лишилося сприйнятливих 
осіб. 

Інфекція не може передаватися і му-
сить зійти нанівець, якщо люди між со-
бою не контактують, бо сидять вдома, чи 
носять маски, чи бодай тримають фізич-
ну дистанцію. 

Останнє намагалися запровадити протя-
гом минулого року,  але не дуже успішно. 
Сидіти далі на повному карантині,  якого 
не дотримуються, неможливо. 

Сприйнятливі люди «вичерпуються», 
коли всі або перехворіли і здобули стій-
кий імунітет проти хвороби, або коли  всіх 
вакцинували, і вони відтоді також мають 
імунітет. Перехворіти всім — варіант по-
ганий. Переживуть хворобу не всі, і жодна 
медична система не витримає геометрич-
ної  прогресії поширення захворюваності.  

Тому краще вакцинувати і тим самим зу-
пинити поширення  хвороби. Саме так ви-
корінили такі захворювання, як натураль-
на віспа, та майже викорінили збудника 
поліомієліту.

Наскільки довго проведена вакцинація  
проти COVID-19 забезпечує захист ? 

Зараз невідомо, як довго діє захист від 
COVID-19 після вакцинації. У клінічних 
дослідженнях продовжуватимуть  спосте-
рігати за вакцинованими людьми протягом 
щонайменше кількох років, щоб зібрати 
більше інформації про  тривалість захисту. 

Наразі є дані, що принаймні три, а часті-
ше — вісім місяців зберігаються противі-
русні антитіла. Щодо інших ланок  імун-
ної системи важче зробити вимірювання.

Навіщо мені взагалі вакцинуватися про-
ти  COVID-19, якщо у більшості хвороба  
перебігає легко? 

Думка, на перший погляд, правомірна і 
логічна. Та є зустрічні запитання: звідки 
ви знаєте, що ви в більшості, і саме у вас 
хвороба перебігатиме легко? Є категорії 
людей, які важко переносять  COVID-19, 
помирають. Передусім, це люди старшо-
го віку,  люди з цукровим діабетом, люди 
з ожирінням, імуносупресією, раком чи гі-
пертензією. Вакцина проти COVID-19 за-
безпечує їм найкращий на даний момент 
захист від захворювання і його можливих 
наслідків. 

Крім цього, схильність мати тяжкий пе-
ребіг цієї хвороби  значною мірою зале-
жить від генетичних особливостей люди-
ни. Ми не знаємо, як перенесемо хворобу, 
поки не за хворіємо. 

Відомо, що COVID-19 значно важчий за 
грип. При тому, що й грип може бути смер-
тельною чи важкою хворобою,  особливо 
для маленьких дітей та людей з хворобами 
серцево-судинної системи. «Легкий» пере-
біг COVID-19 означає, що людина не по-
требувала госпіталізації, штучної  венти-
ляції легенів, не розвинула «цитокіновий 
шторм». За  легкого перебігу людина може 
відчувати постійний біль в  м’язах, кіст-
ках, голові, постійно хотіти спати чи втра-
тити  сон, не бути здатною до розумової чи 
фізичної праці. 

Лише  після того як щонайменше у 
близько 70% населення сформується імуні-
тет, темпи поширення вірусу SARS-CoV-2 
знизяться до такої міри, що пандемія мине.

Чи може захворіти на COVID-19  
вакцинований проти даної інфекції? 

Так, щеплена людина може заразитися 
та захворіти, особливо протягом перших 
двох-трьох тижнів після вакцинації, поки 

імунна відповідь тільки формується. Це не 
означає, що вакцина недієва.  

Є дані про те, що люди, які отримали 
вакцину, і невдовзі  заразилися, перенес-
ли хворобу в легшій формі, мали менше 
ускладнень та рідше потребували госпі-
талізації, аніж  не вакциновані люди, чий 
стан здоров’я можна зіставити з  їхнім.  

Чи є статистичні дані (відсоток від 
кількості  вже щеплених)  
побічних дій? 

Так. Ці дані включені до інструкції з ви-
користання вакцин та  до досьє вакцин. 

Зокрема, з п’яти мільйонів людей, що от-
римали вакцину  AstraZeneca/Ковішелд, 
у 30 розвинули тромбоз після щеплення. 
Тобто це 0,0006%. Нагадаємо, що «після» 
не означає «внаслідок», і що тромбози з 
певною ймовірністю трапляються постій-
но. В Індії не було жодних повідомлень 
щодо суттєвих побіч них ефектів вакцин, 
а саме тромбозів. 

18 березня 2021 року Європейське агент-
ство з лікарських  засобів (ЕМА) заявило, 
що ця вакцина безпечна і придатна  для ви-
користання, бо не збільшує ризик тромбо-
зу. Закономірності немає.  

Чи можна захворіти на COVID-19 
внаслідок  вакцинації? 

Не можна, бо вакцина не містить коро-
навірус. Захворіти після вакцинації можна, 
якщо контактувати з заразною людиною до 
того, як сформувався імунітет.

Чи доведена ефективність дозволених в 
Україні вакцин проти COVID-19? 

Так, доведена клінічними дослідження-
ми, проведеними в  низці країн перед тим, 
як отримати дозвіл ВООЗ та пройти  реє-
страцію в Україні. Якби таких доказів не 
було, жодна  країна, Україна в тому чис-
лі, не могла б їх зареєструвати і дозволити 
використовувати. 

Всі вакцини, дозволені в Україні, ефек-
тивно знижують захворюваність та запо-
бігають тяжкому перебігу інфекції.  Ефек-
тивно означає, що є відчутна різниця з 
контрольною  групою, яка не отримала 
вакцину.

Чи зафіксовані побічні реакції при  
застосуванні вакцин проти COVID-19? 

Питання в тому, що ми називаємо «по-
бічними реакціями».  Очікувані зміни в 
тілі, що настають протягом дня-трьох піс-
ля вакцинації, настають досить часто. Зо-
крема, це біль в  місці уколу, підвищення 
температури чи озноб, втома, головний 
біль, слабкість руки, в яку робили щеплен-
ня.  Це неприємно, але прогнозовано і не-
довго, та не означає  жодних ускладнень. 
Причина таких реакцій — не хвороба,  а 
реакція імунної системи, яка починає мо-
білізуватися, активно спілкуватися з різ-
ними своїми ланками за допомогою сиг-
нальних молекул — інтерлейкінів — які і 
дають підвищення температури, біль чи 
відчуття втоми. 

Сильні, хоч і очікувані, побічні реакції — 
відносна рідкість.  Наприклад, менш ніж у 
2% реципієнтів вакцини Pfizer і  Moderna 
температура підвищилася до 39-40оС. 

Жодний лікарський засіб не обходиться 
без побічних реакцій. Це не означає, що всі 
вони або хоча б один проявиться  в кожно-
го щепленого.

Скільки доз вакцини проти COVID-19  
необхідно отримати для ефективного  
захисту? 

Для переважної більшості вакцин, що ви-
користовуються  наразі в світі, це дві дози 
вакцини. Втім, нині досліджують можли-
вості однократної вакцинації, тому мож-

ливо, з’являться додаткові схеми для ок-
ремих  вакцин або зміни схем вакцинації, 
які передбачають відтермінування введен-
ня другою дози вакцини. Також вивчається 
питання введення ревакцинальної дози че-
рез певний  проміжок часу для підтриман-
ня імунітету від COVID-19.

Чи можна замінити другу дозу однієї  
вакцини проти COVID-19 дозою будь-
якою  іншої вакцини проти COVID-19? 

Ні. Вакцини не є взаємозамінними. Для 
першої та другої дози повинна застосовува-
тися вакцина від однієї компанії розробни-
ка. При цьому варто враховувати, що вак-
цина виробництва SIIPL (КовішелдТМ) 
та вакцина виготовлена SK Bioscience Co 
Ltd. є ідентичними за складом та техно-
логіями виготовлення вакцини AZD1222 
і  не розглядаються, як різні вакцини та є 
взаємозамінними.

Коли мене вакцинують, уже можна буде  
ходити без маски і бувати в натовпі? 

Ні, не можна. На цьому етапі важливо 
продовжувати використовувати  всі наяв-
ні в нашому розпорядженні засоби для за-
хисту,  такі як носіння маски, що закри-
ває рот і ніс, дезінфекція рук і дотримання 
дистанції в 1,5–2 метри від інших людей.  
Справа в тому, що ще немає інформації про 
те, чи вакцинація запобігає зараженню ін-
ших людей.  

Поки нам бракує даних про те, чи мо-
жуть вакциновані люди бути безсимптом-
ними переносниками інфекції, чи ні. Тому 
виходимо з припущення, що вакцина за-
хищає  саму вакциновану людину, а не всіх 
довкола.  Об’єднання цих заходів та вак-
цинації забезпечить максимальний захист 
від вірусу.

В людини є антитіла до вірусу SARS-
CoV-2.  Значить, є захист, чи не так? 

Складно поки відповісти. Антитіла — то 
не весь імунітет — є різні його ланки, що 
забезпечують протидію вірусам. В кожної 
людини формується різна гуморальна від-
повідь  (тобто утворення антитіл). В когось 
більше, в когось менше. Поки ми не знає-
мо, який рівень антитіл є достатнім для за 
хисту, і чи можна покладатися суто на цей 
маркер в оцінці  «захищеності» людини. 
Тривають дослідження цього питання.

Людина перехворіла на COVID-19. Коли 
і чи  доцільно її вакцинувати проти цієї 
хвороби? 

Через пів року після видужання, або 
раніше, як будуть вільні дози вакцини. 
Рідко коли люди повторно хворіють на 
COVID-19 протягом  шести місяців після 
хвороби. Хоча таке можливо. Тому якщо 
в людини є задокументована історія хво-
роби,  то вакцинацію можна перенести на 
пізніший час та вакцинуватися уже через 
пів року після видужання від COVID-19. 

Може бути таке, що людина перехворі-
ла, але належить до пріоритетної групи і 
хоче вакцинуватися. Тоді можна робити 
щеплення за таких умов: доз вистачає, й 
немає претендентів з пріоритетної групи, 
які ще не хворіли. З-поміж рівних право в 
того, хто ще не хворів.

Кому не можна робити щеплення проти  
COVID-19? 

Вакцинація протипоказана тим, в кого 
відомо про алергічні реакції на будь-який з 
компонентів вакцини, була тяжка алергіч-
на реакція на першу дозу вакцини, чи є га-
рячка  (температура понад 38°C). Застуда 
чи нежить з температурою менше за 38°C 
не є перешкодою для вакцинації. Разом з 
тим, зважаючи на те,  що особа з ознаками 
застуди, підвищеною температурою може 

мати перебіг COVID-19, задля убезпечен-
ня від зараження SARS-CoV-2 медичних 
працівників і відвідувачів  медзакладу не 
рекомендовано запрошувати на вакцина-
цію осіб з такими симптомами. 

Не можна вакцинувати людей, молод-
ших ніж зазначено в інструкції до вакцини. 
Якщо сказано, що вакцинація від 18  років, 
значить, молодших не можна вакцинувати. 

Ймовірно, що з часом отримані дані до-
сліджень дозволять  змінити інструкції, але 
поки так. 

Чи є протипоказання до вакцинації 
людей  старшого віку 65+? 

Ні, старший вік не є протипоказанням до 
вакцинації проти  COVID-19. 

Окрім цього, саме люди старшого віку є 
групою ризику важкого перебігу хвороби. 
Саме вони ризикують померти через цю 
хворобу чи її ускладнення, і тому вони ма-
ють бути  вакциновані передусім. Це пріо-
ритетна група для вакцинації. 

В мене алергія на пилок чи пил. Мені 
можна вакцинуватися проти СOVID-19? 

Так, можна. Побутова чи сезонна алер-
гії не є протипоказанням для  жодної вак-
цинації, в тому числі і проти COVID-19. 
Люди з полінозом чи алергійним ринітом 
можуть вакцинуватися навіть в період за-
гострення хвороби. Протипоказанням до 
застосування вакцин проти COVID-19  є 
тяжка алергія до одного з компонентів вак-
цини або на  попередню дозу вакцини.

Чи можна вагітним жінкам 
вакцинуватися? 

Треба, але поки не дуже ясно, чи мож-
на. Вагітні жінки можуть важче переноси-
ти хворобу і є групою ризику. Проте, вони 
не брали участь в клінічних дослідженнях 
вакцин. Тому наразі дуже мало даних для 
висновків щодо безпечності. 

Якщо вагітна жінка має високий ризик 
захворіти на  COVID-19 (бо працює в сфе-
рі охорони здоров’я) чи має супутні захво-
рювання, які можуть сильно ускладнити 
перебіг хвороби, то з лікарем можна об-
говорити можливість вакцинації. Цілком 
може бути таке, що користь вакцинації пе-
ревищує можливі ризики. При досліджен-
ні вакцин проти COVID-19 у вагітних тва-
рин  не було виявлено жодних побічних 
ефектів на перебіг вагітності. В принципі, 
жодна вакцина проти COVID-19 не є ате-
нуйованою (не містить «живого» мікроор-
ганізму) чи загрозливою в інший спосіб, 
тому проблем бути не має. Але наразі  нам 
бракує якісних доказів для формулювання 
загальних настанов.

До речі, якщо ввели першу дози вакцини, 
а потім жінка завагітніла. Другу дозу  вак-
цини потрібно зробити після пологів чи ін-
шого вирішення вагітності.

Чи можна зробити щеплення проти  
COVID-19 у приватних медичних 
закладах?  

Наразі, ні, бо вакцин бракує для критич-
но важливих чи  вразливих груп людей.  

Мені кажуть, що вакцина є, але вона  
платна. Брати? 

Ні, скаржитися на гарячу лінію МОЗ. 
Вакцинація для груп ризику, визначених у 
Дорожній карті, є безоплатною. За вакци-
ну платять держава та донори —  благодій-
ні організації. Також Україна отримує вак-
цину через глобальну ініціативу COVAX 
безкоштовно, за рахунок  внесків від інших 
країн та приватних донорів. Якщо вам  про-
понують заплатити за вакцинацію в дер-
жавній клініці,  будь ласка, повідомляйте 
в контакт-центр МОЗ України з  питань 
COVID-19 за телефоном: 800 60 20 19.

Чи можна записатися чи відмовитися 
від вакцинації і як це зробити? 

Відмовитися письмово в документі «ін-
формована згода». Факт відмови від ще-
плення засвідчується підписом реципієн-
та (той, кого мають щепити) вакцини або 
його опікуном у відповідній клітинці за-
твердженої МОЗ України форми. 

Записатися ж можна Через сайт чи за-
стосунок «Дія», за гарячою лінією МОЗ, 
в свого сімейного лікаря. Або через гарячу 
лінію МОЗ: 0 800 60 20 19. 
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Аналіз захворюваності із 
12.04.2021 року 
по 19.04.2021 року.

У Полтавській області станом на 
18.04.2021 (за 15-й тиждень 2021 
року) стабілізувалась захворюва-
ність на гострі респіраторні інфек-
ції, продовжується епідемічний під-
йом захворюваності на коронавірусне 
захворювання COVID-19, показник 
захворюваності на ГРІ на базовому 
рівні (епідемічний поріг), знаходить-
ся на низькому рівні, базовий рівень 
перевищений в половині міст та райо-
нів (в 14-ти).

За тиждень в області на гострі рес-
піраторні інфекції захворіло 6875
осіб, на 11% менше попереднього 
тижня (на попередньому тижні ріст 
на 3%), показник захворюваності – 
498,5 на 100 тисяч населення, що 
нижче базового рівня (епідемічного 
порогу) на 1%. Дітей захворіло 2320, 
що складає 34% від усіх захворілих. 
Найвищі показники захворюваності 
в Полтавському районі, м.  Миргород, 
м. Лубни, Гребінківському, Лохвиць-
кому районах (середній рівень). Гос-
піталізовано 98 хворих, що складає 

1,4% від кількості захворілих. При 
вірусологічних дослідженнях віруси 
грипу невизначені. Щеплено проти 
грипу в області 7809 осіб, за тиждень 
щеплення не проводились.

У Гадяцькому районі за попередній 
тиждень на ГРІ захворіло 211 осіб із 
них дітей 83 (39,3%).

Випадків грипу не зареєстровано. 
Показник захворюваності на ГРІ се-
ред населення району цього тижня 
(на 100 тис. населення) по м. Гадяч 
492,5; по сільських населених пунк-
тах 354,9.

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

ОЛЦ МОЗ України»

Перша партія вакцини «Comirnaty» 
у кількості 1170 доз, прибула 18 квіт-
ня, у рамках глобальної ініціативи 
COVAX, повідомив голова Полтав-
ської ОДА Олег Синєгубов.  

Першими цим препаратом вакци-
нуватимуть персонал і мешканців бу-
динків для літніх людей, далі – пра-
цівників ДСНС та прикордонників. 

Виробники зазначають, що про-
міжок між введенням доз вакцини 

«Comirnaty» має складати щонай-
менше 21 день і не перевищувати ше-
сти тижнів. Ще одна особливість роз-
робки Pfizer-BioNTech — їй потрібні 
наднизькі температури для зберіган-
ня — до -80°C. Після розморозки вона 
може зберігатися до 5 днів при тем-
пературі +2-8°C (тобто у звичайному 
холодильнику).

«БМ»  

НА ПОЛТАВЩИНУ ПРИБУЛА 
ВАКЦИНА КОМПАНІЇ 
PFIZER-BIONTECH

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ 
НА ГРИП ТА ГРІ 

Продовжуємо вас інформувати 
про ситуацію із COVID-19.

На 20 квітня, у Полтавській об-
ласті лабораторно підтвердили 725 
нових випадків захворювання на 
коронавірус. 

Згідно інформації директора КНП 
«Гадяцька МЦЛ» Олександра Шапо-
вала, у стаціонарі інфекційного гос-
піталю перебуває 77 пацієнтів (47 із 
підтвердженим діагнозом і 30 із підоз-
рою). У палаті інтенсивної терапії – 5 
пацієнтів. Із них на апараті штучної 
вентиляції легень 4 пацієнтів. На під-
тримці дихання кисневими генерато-

рами 24 хворих. Підтримують дихан-
ня кисневими балонами 10 пацієнтам. 

Кількість летальних випадків за 
весь період карантину – 52.

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. Про-
симо дотримуватись карантинних 
обмежень та протиепідемічних захо-
дів - носіть маски, користуйтеся ан-
тисептиками і зберігайте соціальну 
дистанцію!

Оксана Кириченко

За останні півроку 53% українців 
не зверталися за допомогою 
в державні заклади охорони 
здоров’я. А 47% опитаних 
віддавали перевагу саме 
державним закладам.
Найчастіше від державних медичних 

закладів відмовлялась молодь віком 18-
29 років. 

Такими є результати опитування, 
проведеного соціологічною групою 
«Рейтинг» у березні 2021 року.

Пацієнти, які зверталися за допомо-
гою у державні медзаклади, так оціни-
ли якість отриманих послуг:

43% на добре або відмінно;
33% – задовільно;
23% – погано чи жахливо. 
Серед тих, хто найбільше не задово-

лений роботою державних лікарень, 

були: люди старші 60 років, жителі міст 
та люди з меншим доходом. Варто зау-
важити, що чоловіків частіше не задо-
вольняли послуги державних закладів, 
ніж жінок. Загалом 46% опитаних висо-
ко оцінюють рівень професіоналізму та 
компетентності лікарів в Україні. Про-
те 42% респондентів мають протилежну 
думку. До речі, із липня 2020 року зрос-
ла кількість тих, котрі оцінюють висо-
ко  компетентність українських медиків.

У опитуванні взяло участь 2 тисячі 
респондентів віком від 18 років з усіх 
областей країни, крім тимчасово окупо-
ваних територій Криму та Донбасу. Ви-
бірка репрезентативна за віком, статтю і 
типом поселення. Помилка репрезента-
тивності дослідження – не більше 2,2%.

«УП»

Інсульт залишається основною при-
чиною інвалідності та однією з голов-
них причин смерті населення. З квітня 
2020 року надання медичної допомоги 
при гострому мозковому інсульті вхо-
дить в Програму медичних гарантій та 
оплачується Національною службою 
здоров’я України (НСЗУ), тобто є без-
коштовним для пацієнтів.

Договори на надання пакету послуг 
при інсульті у 2020 році підписали 192 
медичних заклади по всій країні – це ті 
лікарні, які відповідають вимогам Мі-
ністерства охорони здоров’я (МОЗ) та 
Національної служби здоров’я Укра-
їни для надання пакету медичної до-
помоги при інсульті. Це, зокрема, ці-
лодобовий доступ до комп›ютерної 
томографії (КТ) та магнітно-резонан-
сної томографії (МРТ), цілодобова до-
ступність невролога/нейрохірурга та 
анестезіолога, відділення інтенсивної 
терапії, лабораторії, а також постійний 
доступ до кисню.

За наказом МОЗ, усіх пацієнтів з оз-
наками інсульту повинні доставляти у 
лікарні, які підписали договір із НСЗУ 
для надання пакету допомоги при го-
строму мозковому інсульті. В першу го-
дину після доправлення у лікарню па-
цієнту з підозрою на інсульт повинні 
зробити КТ або МРТ для встановлен-
ня діагнозу.

«Уся діагностика та лікарські засоби, 
які передбачені протоколам лікування 
інсульту мають надаватись безкоштов-
но. Якщо в лікарнях, які підписали до-
говір з НСЗУ, виписують рецепти на 
додаткові препарати або вимагають по-
купки медикаментів – звертайтесь за 
номером 1677 та повідомляйте про це 
Національну службу здоров’я Украї-
ни. На жаль, ми досі фіксуємо такі ви-

падки,» – каже директор Південного 
міжрегіонального департаменту НСЗУ 
Дмитро Самофалов. 

Програма медичних гарантій в части-
ні допомоги пацієнтам з гострим мозко-
вим інсультом покриває усе необхідне 
лікування, діагностику та реабілітацію 
у гострому періоді, а також проведення 
тромболізису – введення спеціально-
го лікарського засобу (тромболітику), 
який розчиняє тромб в мозку. Наразі це 
найбільш ефективний метод лікування 
ішемічного інсульту.

За 2020 рік в Україні сталось близько 
125 тисяч інсультів. Більшість пацієн-
тів доставили у спеціалізовані лікарні 
з інсультними відділеннями.

За даними Національної служби здо-
ров’я України, за 9 місяців 2020 року за 
надання допомоги пацієнтам з інсуль-
том законтрактованим лікарням пере-
рахували 1 мільярд 360 мільйонів гри-
вень. На 2021 рік для оплати медичної 
допомоги при інсульті запланували 2 
мільярди 570 мільйонів гривень.

Виживаність та успішна реабілітація 
пацієнта залежить від того, як швидко 
хворому буде надана кваліфікована ме-
дична допомога. Зробити це потрібно у 
перші 4,5 години після інсульту. За одну 
хвилину інсульту у мозку відмирають 
близько 2 мільйони нейронів.

Основними симптомами інсульту є:
симетрія обличчя;
порушення мовлення;
слабкість;
оніміння в правій чи лівій частині 

тіла та кінцівках.
При появі ознак інсульту слід телефо-

нувати в екстрену медичну допомогу за 
номером 103.

НСЖУ

БІЛЬШІСТЬ ПАЦІЄНТІВ НЕ 
ЗВЕРТАЄТЬСЯ В ДЕРЖАВНІ 
ЛІКАРНІ 

ЗА РІК 
СТАЛОСЯ 
БЛИЗЬКО 
125 ТИСЯЧ 
ІНСУЛЬТІВ

НОВИНИ 
КАРАНТИНУ
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«Шановні пенсіонери, відкиньте 
стереотипи і зробіть крок назустріч 
сучасності!» - таким закликом 
починається новина на офіційному 
сайті Пенсійного фонду України» 
про те, що більшість пенсіонерів із 
1 вересня отримуватимуть пенсії та 
соціальні виплати на картки. До нас 
звертаються читачі із проханням 
роз›яснити постанову Кабміну, 
аби з›ясувати чи обов›язково 
пенсіонер повинен обслуговуватися 
у банку чи він може продовжувати 
отримувати як і раніше пенсію на 
пошті, не переходячи на картки? 

КОМУ НОСИТИМЕ ПЕНСІЮ 
ЛИСТОНОША?
У постанові «Про додаткові заходи 

щодо організації виплати і доставки 
пенсій та грошової допомоги за місцем 
фактичного проживання одержувачів 
у межах України» визначено, що з 1 ве-
ресня 2021 року отримуватимуть пенсії 
та грошову допомогу за місцем фактич-
ного проживання лише такі категорії 
осіб:

– люди з інвалідністю І групи;
– особи, які за висновком лікар-

сько-консультативної комісії не здатні 
до самообслуговування та потребують 
постійного стороннього догляду;

– особи, які досягли 80-річного віку;
– одержувачі державної соціальної 

допомоги особам, які не мають права 
на пенсію, та допомоги на догляд.

Особи з вищезазначених категорій 
самостійно обиратимуть, як отримува-
ти кошти, – або через організацію, ві-
дібрану на конкурсі, або через банк з 
числа уповноважених на виплату пен-
сій. Зважаючи на це, до 1 вересня 2021 
року Пенсійний фонд України проведе  
перший конкурс  для відбору організа-
цій, які здійснюватимуть виплату і до-
ставку пенсій та грошової допомоги за 
місцем фактичного проживання одер-
жувачів у межах України. Поки що, до 
проведення конкурсу, виплату і достав-
ку пенсій, як і раніше, здійснюватиме 
АТ «Укрпошта».

КОМУ ДОВЕДЕТЬСЯ 
ВІДКРИВАТИ БАНКІВСЬКУ 
КАРТКУ?
Інші категорії пенсіонерів (які не за-

значені у переліку вище), які сьогодні 
отримують виплати у відділеннях АТ 
«Укрпошта» або з доставкою додому 
листоношами, до 1 вересня 2021 року, 
згідно нововведень, мають перейти до 
більш сучасного і зручного способу ви-
плати  пенсій – через уповноважені 
банки та обрати один з них для подаль-
шого обслуговування.

У разі, якщо до визначеного терміну 
громадяни не зроблять вибір, Пенсій-
ний фонд стверджує, що виплата пен-
сій кожному з таких одержувачів з 1 
вересня 2021 року здійснюватиметься 
через поточний рахунок в АТ «Ощад-
банк», який буде відкритий за звернен-
ням органу Пенсійного фонду України, 
про що одержувача буде проінформо-
вано. А вже потім громадяни зможуть 
будь-коли змінити уповноважений 
банк за власним бажанням.

ПРОСТО НЕ БУДЕ
«Сучасні пенсіонери, яким від 60-ти 

до 80-ти років, – це люди нової фор-
мації, з доволі високим рівнем освіче-
ності та широким світоглядом. Вони 
– діти другої половини XX сторіччя, 
для яких не може стати перепоною не-

складний здобуток технічного прогре-
су – банкомат,» - так коментує ново-
введення пенсійний фонд. І додає, що 
на сьогодні майже 3,5 млн. пенсіоне-
рів отримують пенсію через Укрпошту. 
А згідно статистичних даних, на Пол-
тавщині уже близько 70% пенсіонерів 
одержують пенсії через банківські уста-
нови. Переваги такого обслуговування 
очевидні – це не тільки просто та зруч-
но, а й вигідно всім учасникам фінан-
сового процесу – і Пенсійному фонду, 
і банкам, і пенсіонерам.  Головне – пра-
вильно підібрати банк, у якому людей 
літнього віку будуть влаштовувати умо-
ви обслуговування.

Це і прагне зробити Міністерство со-
ціальної політики та Пенсійний Фонд 
України, які хочуть перевести макси-
мальну кількість пенсіонерів на обслу-
говування у банки. Тоді в Укрпошті бу-
дуть отримувати виплати лише близько 
1 млн. пенсіонерів декількох категорій.

У той же час, постає питання: чи змо-
жуть решта 2,5 мільйонів легко перейти 
на обслуговування у банки і чи це буде 
так просто, як нам обіцяють? 

Відповідаємо - просто не буде. Люди 
завжди з недовірою ставляться до змін. 
Тим паче, якщо вони існують тільки на 
папері. Не секрет, що в українських се-
лах ні доріг, ні банків, ні банкоматів. Не 
говорячи вже про те, що такі нововве-
дення для стареньких мають бути під-
готовленими і супроводжуватися освіт-
ньою кампанією. 

«Як можна отак взяти, і перевести 
все на карточку? Де я в селі розплачу-
ся тією карткою, і де я гроші з неї буду 
знімать?» – питає пенсіонерка Галина 
Василівна. Якщо обіцянки ПФУ справ-
дяться, то їй з вересня доведеться опа-
нувати банкомат і навчитися знімати 
гроші з картки. 

 
Начебто добрі наміри та плюси бан-

ківського обслуговування для людей 
поважного віку (особливо тих, хто про-
живає у сільській місцевості) перетво-

рюються на великі проблеми.
Здається, що швидкий перехід «на 

картки» викличе більше складно-
щів, ніж зручностей, а ще враховуючи 
пандемію.

До того ж неможливо самостійно зня-
ти кошти в будь-який момент. Потріб-
но раз на місяць їхати до найближчого 
банкомату (добре, якщо в межах одно-
го населеного пункту, часто – в інший), 
додатково витратити гроші на проїзд 
або просити зняти кошти родичів чи 
знайомих. І добре, якщо в тому банко-
маті ще будуть кошти. А може доведеть-
ся приїхати ще раз. Варто також згада-
ти про карткові шахрайства,  жертвами 
яких найчастіше стають саме довірливі 
пенсіонери…

До того ж, ще необхідно не тільки 
оформити картку, а й періодично про-
ходити обов’язкову ідентифікацію у 
банку. І це неповний перелік проблем, 
з якими стикаються пенсіонери.

Зважаючи на те, що поштові відділен-
ня знаходяться майже у кожному на-
селеному пункті, а листоноші обслуго-
вують мешканців усіх без виключення 
сіл, селищ, хуторів (навіть найвіддале-
ніших), можливості пошти доставити 
та виплатити пенсію на порядок вищі 
за будь-який банк. Нині зі ста міст, сіл 
та селищ міського типу банківські від-
ділення та банкомати є лише в 4. Але 
і ця статистика погіршується.  Тільки 
за останні 5 років банківська мережа 
зменшилася на 40%. Тільки протягом 
2020 року кількість банківських відді-
лень скоротилася майже на 870 оди-
ниць, а вся банківська система налічує 
лише 7134 відділення. Натомість Укр-
пошта зберегла мережу з майже 11000 
відділень.

 
Та найголовніше - похилий вік, на-

явність захворювань часто роблять 
процес отримання пенсії надзвичайно 
складним навіть поза межам власного 
дому, а послуги листоноші – не просто 
зручними й корисними, а й вкрай не-

обхідними. Адже листоноша не тільки 
принесе пенсію  додому, а й прийме оп-
лату за комунальні послуги, може про-
дати за соціальними цінами товари пер-
шої необхідності.

Заміна листонош на банкомати має 
і інші наслідки, зокрема таке рішення 
Пенсійного фонду України вплине на 
друковану пресу. За найскромнішими 
підрахунками переведення пенсіоне-
рів на обслуговування в банки призве-
де до скорочення передплати на по-
над 30% від загального обсягу. А мова 
ж йде про понад 1363 всеукраїнських, 
1249 обласних й районних видань, які 
існують завдяки передплаті в регіонах. 
Яку альтернативу посадовці запропо-
нують українцям, для яких друкована 
преса часто залишається єдиним дже-
релом інформації? Особливо це стосу-
ється східних областей, де на всіх по-
тужностях працює рупор російської 
пропаганди.

ПРАВО ВИБОРУ ЗАБЕЗПЕЧЕНЕ 
ЗАКОНОМ
Підсумовуючи, наголошуємо ПЕН-

СІОНЕР САМ ОБИРАЄ МІСЦЕ ОТ-
РИМАННЯ ПЕНСІЇ — у відділенні 
Укрпошти (доставить листоноша) чи 
у банку на платіжну картку. Як визна-
чено у нормативно-правових актах, що 
регулюють виплату та доставку пен-
сій, виплата пенсії може проводитись 
підприємствами поштового зв’язку або 
банківськими установами. Отже осо-
бисто сам пенсіонер визначає, де і як 
буде отримувати належну йому пен-
сію. Для цього він має написати влас-
норуч відповідну заяву та надати її до 
найближчого відділення Пенсійно-
го фонду України. Тобто коли пенсіо-
неру говорять, що йому пенсію тепер 
буде перераховувати банк на картку, а 
не Укрпошта, це ПОРУШЕННЯ зако-
ну. Ніхто без його письмової згоди цьо-
го робити не може. Пам’ятайте про це!

«Базар Медіа в Україні»
Фото використане як ілюстрація

ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС ЧИ ПРОБЛЕМА? 
ПЕНСІЇ НА БАНКІВСЬКУ КАРТКУ –
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Як жінки у Запорозькому 
війську служили?
Вони навіть голили собі голови, під-

мальовували вуса і носили чоловічий 
одяг, аби їх не розпізнали

Майже всі підручники та посібники 
з історії України розповідають: на За-
порізькій Січі жінок не було. Мовляв, 
козакам під страхом смерті забороня-
лося їх приводити. Наче вони зрікали-
ся від сімей і повністю зосереджували-
ся на військовій справі. «Безшлюбний», 
скептично налаштований до жіноцтва 
козак подається як незаперечний укра-
їнський архетип.

Але автори нашого партнера — інфор-
маційно-розважальної веб-платформи 
UAModna провели власне дослідження 
і виявили цікаві факти щодо жіноцтва 
на Січі. Зусиллями знаних вітчизня-
них істориків Пантелеймона Куліша, 
Аполлона Скальковського та Дмитра 
Яворницького була сформульована 
концепція, згідно з якою постать жін-
ки в межах Вольностей Війська За-
порозького Низового буцімто розгля-
далась козацтвом як небажана, а то й 
меншовартісна.

Посилаючись на «регулу» — «неписа-
ний статут Запорозького товариства», 
той же Скальковський твердив про те, 
що всі чини і звання війська Запороз-
ького, від кошового до полкового хо-
рунжого, одержувало тільки товари-
ство. Тобто нежонаті козаки, одружені 
ж ніякого чину і посади обіймати не 
могли. Батько міг жити «із синами або 
родичами, якщо ці останні по куренях 
вважалися, але жодної жінки в зимів-
никах не було і бути не могло».

Відтоді історіографічний штамп про 
«безшлюбність» запорозького коза-
цтва та відсутність жінок у межах Січі 
став відправним пунктом при вивчен-
ні її історії

Давайте ще раз вчитаємось у сюже-
ти легенд і переказів з теренів колиш-
нього Запорожжя, в сторінки козацьких 
літописів, письмових джерел, а також 
в рядки історичних пісень і дум, які й 
досі зберігають дух та присмак козаць-
кої епохи.

От, скажімо, латиномовний рукопис 
авторських хронік шляхтича Свентос-
лава Оржельського (1549-1598), відо-
мого в Великопольщі своєю розваж-
ністю та політкоректністю. Описуючи 
життєустрій «війська Низового», він 
зазначає, що козаки «гніздяться з дру-
жинами та дітьми на островах, котри-
ми Дніпро буяє, і можуть виставити до 
8000 жовнірів. Назва їх Низовці або 
Низові походить з того, що сидять на 
нижньому Дніпрі». 

Ще один переказ О. Стороженка від 
першої половини XIX сторіччя «Про 
запорожця Ониська і його жінку», який 
«привіз молоду дівчину у свій зимів-
ник. Тут у нього була рублена хата на 
дві половини, усякої худоби не пере-
лічити, і наймитів, і наймичок. Одяг 
Онисько свою жінку, неначе кралю яку. 
Однак не сиділось запорожцю з моло-
дою дружиною. Як тільки чув, що «зби-
раються в коші на татар або на ногай-
ців, то не втерпить — кине жінку і поїде 
собі в кіш».

Ще один переказ «На туркені оженю-
ся…», записаний С. Науменком у Запо-
різькій області в другій половині XX 
сторіччя, також розповідає про одруже-
ного на туркені запорожця. 

Як бачимо, сидіти зи-
мівниками, заходити на 
Січ, брати участь в ко-
зацьких радах і походах 
могли, за переказом, не 
лише нежонаті, а й одру-
жені козаки-запорожці

Войовниче 
жіноцтво
Отож, жінки були не-

від’ємною частиною 
Січі. І їхня активність 
часто не обмежувалася 
доглядом за домашнім 
господарством, вихо-
ванням дітей та вигля-
данням чоловіка-козака 
з походу. В записаному 
Д. Яворницьким перека-
зі «Могила Настина» (в 
інших варіантах — «Мо-
гила Насті») відображе-
но зовнішній вигляд та 
окремі сценарії повсяк-
денного життя відваж-
ної отаманші на ймення 
Настя. Вона носила ша-
блю, шаровари, шапку 
і «держала у себе вата-
гу козаків, а ніхто того 
не знав, що вона дів-
ка…. Кілька років прави-
ла вона за козака. А як 
умерла, то тоді тільки й 
дізналися, що вона дів-
ка». Сила і хоробрість 
цієї жінки, очевидно, 
були настільки велики-
ми, а її дії як ватажка на-
стільки вправними, що 
козаки навіть не здо-
гадувались про те, що 
ними керує «отаманша».

Низка письмових дже-
рел також демонструє, 
що в українських зем-
лях в XVI- XVII сторіч 
була вельми поширена 
традиція перевдягання 
жінок в чоловічий одяг, 
підмальовування вусів, 
гоління голови і тощо. 
За твердженням італій-
ського і польського іс-
торика початку XVII ст. 
Олександра Гваньїні, се-
ред загиблих захисників 
замку Прухнік на Поді-
ллі (опис подій 1524 
року) були знайдені тіла 
переодягнених у чолові-
чий одяг жінок.

Для того, аби їх не роз-
пізнали, жінки поголили 
собі голови…

Мемуарист Михалон 
Литвин також звертав увагу сучасників 
на те, що жінки шляхетного стану ма-
ють право вільно «бувати в товаристві 
чоловіків (на відміну від татарських і 
московських) і носити майже чоловіче 
вбрання…». Не складали виключення і 
військові обладунки.

Записаний краєзнавцем А. Ковальо-
вим на Дніпропетровщині (в межах ко-
лишніх Запорозьких Вольностей) пе-
реказ розповідає про безпосередню 
участь жінок у бойових діях козацьких 
підрозділів.

У постанні під проводом Якова 
Острянина (1638 рік) активну участь 

брала дружина козацького сотника Се-
мена Мотори — Варвара. Особливо від-
значилась ця жінка під час захисту пов-
станського табору біля Жовнина на р. 
Сулі. Острянин нібито доручив Варва-
рі Моторі стріляти особливо важливих 
персон у ворожому таборі, приставив-
ши до неї шість козаків заряджати муш-
кети та готувати стріли. За переказом, 
розвідники Потоцького виявили, що 
джерелом «особливого зла» з боку ко-
зацького табору є відьма, яка безпомил-
ково підстрілює ротмістрів та вельмож. 
Перебіжчик-реєстровець повідомив, що 
та відьма зветься Варварою. «Потоць-

кий, нібито, наказав відкривати 
гарматний вогонь по сякій жін-
ці, яку буде помічено в козаць-
ких шанцях.

Дуже багато жіноцтва по-
лягло від розривів порохових 
ядер». Серед них, за переказом, 
загинула і Варвара Мотора

Неслабка стать
Інформацію про участь укра-

їнських жінок у різного роду 
військових змаганнях подає не 
лише значна кількість історич-
них джерел, але й інші письмові 
джерела. Серед записаних поза 
межами Нижньої Наддніпрян-
щини, особливо виділяється пе-
реказ про войовничих жінок з 
міста-фортеці Буші. Коли пере-
важна частина чоловіків захис-
ників фортеці загинула, жінки 
та дівчата продовжували чи-
нити опір частинам польсько-
го війська, аж доки дружина 
бушанського сотника Звисно-
го Олена не підпалила порохо-
вий льох.

Джерела свідчать про те, що 
в козацьких таборах часто зна-
ходилась значна кількість жі-
нок, які супроводжували ко-
зацькі загони в походах. Це, 
як правило, були, «білоголові» 
— дружини козацької старши-
ни та заможних козаків, «дів-
ки-бранки», куховарки, ворож-
ки-чарівниці, оточені гуртами 
помічниць.

Жінки на Січі за необхідності, 
виконували різноманітні функ-
ції — від сестер-жалібниць до 
зв’язкових і шпигунок

Сучасник розгрому підрозді-
лу козацького полковника Дон-
ця під містом Заславлем, поль-
ський поет середини XVII ст. 
М. Кучкаревич зазначав, що 
увірвавшись в козацький табір, 
поляки захопили «козацьку ча-
рівницю Солоху», яку спочат-
ку піддавали тортурам, а потім, 
за твердженням Кучкаревича, 
спалили. Автор козацького лі-
топису Самійло Величко, опи-
суючи бій під Заславлем, також 
наголошує на участі в ньому 
принаймні двох жінок — сестри 
полковника Донця, яку визна-
чає як учасницю козацького 
герця і «чарівницю», та її това-
ришки. Хоча літописець не під-
тверджує факту спалення «ча-
рівниці», проте зазначає, що 
поляки піймавши ту «чарівни-
цю з її товаришкою, повтинали 
їм шиї».

В історичній пісні про козака Супру-
на («Ой не знав козак»), який, потра-
пивши в ординський полон, передає 
сестрі лист з проханням про допомогу, 
розповідається про військову звитягу 
сильної жінки, степової амазонки, яка 
воювала з нападниками на пограниччі 
і «гнала бусурманів у полон».

Таким чином, маємо підстави гово-
рити, що войовнича козацька спільно-
та пов’язана з активною участю жінок. 
Знай наших.

Валентина Йотка, за матеріалами наукової 
праці «Жінка в культурному просторі 

Запорожжя» кандидата історичних наук 
Олександра Кривошия

СТЕПОВІ АМАЗОНКИ, 
ОТАМАНШІ, СНАЙПЕРКИ: 
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6.00 Гiмн України.
6.05,2.40,3.15 Енеїда.
6.30 М/ф «Рукавичка».
6.40 М/ф «Козлик та його 
горе».
6.50 М/ф «Як їжачок 
шубку мiняв».
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. Го-
ловне.
9.30 Х/ф «Самсон i 
Далiла», 1 с. (12+).
11.05 Солодка дача.
11.25 Телепродаж.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
15.10,21.35,0.10,5.45
Спорт.
15.20 UA:Фольк.
16.30 Т/с «Гордiсть». 
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 Нашi грошi.
0.25,2.35,3.10,5.05
Погода.
0.30 Д/с «Свiт дикої при-
роди».
1.00 Т/с «Вiра». (16+).
4.10 Д/ф «Перехрестя 
Балу». (12+).

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30,4.10
«ТСН».
9.25,10.20,5.35 «Життя 
вiдомих людей».
11.20,12.20,14.15
«Одруження наослiп».
15.50 «Мисливцi за неру-
хомiстю».
17.10 Т/с «Навчи мене 
кохати». (12+).
18.30 «Вражаючi iсторiї 
ТСН».
20.45,21.45 Т/с «Свати».

22.50,23.50 Т/с «Кухня».
0.50 Комедiя «Сусiди: На 
стежцi вiйни». (18+).
2.35 Х/ф «Людина тем-
ряви». (16+).

3.45,18.00,19.00 «Сто-
сується 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 про-
грама».
11.00 «Позаочi».
12.25 Х/ф «Сiссi».
14.35,15.30 «Речдок».
16.30 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.55 Т/с «Любов згiдно 
iз законом». (16+).
1.35 Т/с «Гречанка».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,1
4.00,15.00,16.00,17.00
,18.00,19.00,0.00,1.00,
2.00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.25 Вечiр з Янiною Со-
коловою.
7.10,20.55 Актуально: 
Економiка. Полiтика. 
Соцiум.
7.15,13.10 Д/с «Бойовий 
вiдлiк».
8.10 Д/с «Свiт завтраш-
нього дня сьогоднi».
9.30 Машина часу.
10.10,18.10,0.10 Д/с 
«Найбiльшi танковi 
битви».
11.10 Д/с «Найнебезпеч-
нiшi польоти».
12.40 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
14.10 Д/с «Авiаката-
строфи: причини i на-
слiдки».
15.30 Час «Ч».
16.10,1.15,5.10 Д/с 
«Злочини в тилу вiйни».
17.10,2.10 Д/с «Таєм-

нича свiтова вiйна».
19.30 «Дiйовi особи».
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00,23.00 Т/с «Епоха 
честi».
3.10 Культ Ура!
4.10 Фiзкульт ура!

4.15 Скарб нацiї.
4.25 Еврика!
4.30 Факти.
4.50 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+).
11.55,13.15,21.25 Т/с 
«Пес». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.45,16.15,22.40 Т/с 
«Розтин покаже». (16+).
17.00 Х/ф «Початковий 
код». (16+).
18.45,21.00 Факти. 
Вечiр.
20.15 Громадянська обо-
рона.
1.25 Х/ф «Дедпул». (18+).
3.05 Я зняв!

4.25 Т/с «Лист очiку-
вання». (16+).
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.
15.40 Т/с «Слiд». (16+).
18.05 СуперМама. (12+).
19.05 Таємницi ДНК. 
(16+).
20.15,22.45 Т/с «Па-
паньки». (12+).
23.00 Т/с «Дочки-ма-
терi». (12+).

5.00 Абзац.
5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.30 Орел i решка.

8.30 Т/с «Надприродне». 
(16+).
11.00 Х/ф «Повiтряна 
в`язниця». (16+).
13.10 Екси. (16+).
15.10 Хто зверху? (12+).
19.00 Де логiка? (12+).
20.00 Improv Live Show. 
(12+).
21.00 Х/ф «11 друзiв 
Оушена».
23.20 Х/ф «Мистецтво 
обману». (16+).
1.30 Х/ф «Перший кон-
такт». (16+).
3.00 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00,
23.00,3.10 Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
9.50 Мисливцi за чуде-
сами.
10.45 Мiсiя: краса.
11.45,4.00 Реальна мiс-
тика.
13.50,15.30 Т/с «Жi-
ночий лiкар 4». (16+).
17.10 Т/с «Виклик 2». 
(12+).
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00 Т/с «Чужi грiхи», 11 
i 12 с. (16+).
23.10 Т/с «Нiколи не 
здавайся», 1 i 2 с. (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Нiколи не зда-
вайся». (12+).
4.40 Т/с «Жiночий лiкар 
3». (16+).

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

пович.
15.10 «Дзвiнок» з В. Во-
лошиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. 
Калнишем та О. Курба-
новою.
22.00 «Прямий» контакт» 
з Т. Березовцем.
23.00 «Вiйна за незалеж-
нiсть».

6.00 Х/ф «ТАСС уполно-
мочен заявить...», 9 с. 
7.50 Х/ф «Большой 
Стэн». (США). (16+).
10.00 Х/ф «Побег». 
12.25 Х/ф «Девять ярдов 
2». (США). (16+).
14.25 Х/ф «Хамелеон». 
(Франция). (16+).
16.10 Х/ф «Одним 
меньше». (США). (16+).
18.55 Х/ф «Экипаж». 
(16+).
21.20 Х/ф «На море». 
(16+).
23.20 Х/ф «Возвращение 
высокого блондина». 
(Франция). (16+).
1.05 Х/ф «Классик». 
(16+).
3.15 Х/ф «Тарас Бульба». 
(Россия - Украина - 
Польша). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.40 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.30 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
12.20 Х/ф «А ось i вона». 
(16+).
14.00 Х/ф «Молодiсть за 
страховкою». (12+).
15.35 «Орел i решка. 
Iвлєєва vs Бєдняков».
19.10 «Орел i решка. 
Дива свiту».
23.00 Т/с «Грань». (16+).
2.10 Т/с «Три сестри».
3.00 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30,8.40 Просто їжа.
7.40 Смузi-меню.
7.50 Магiя солодощiв.
8.20 Бургери.
8.30 Салат-бар.
8.50 Шеф-повар.
9.20 Квартирне питання.
10.20,18.10,20.40 Уда-
чний проект.
11.20,19.00 Шiсть 
соток.
13.00,16.00,21.30,0.40
Кориснi поради.
14.00 Смачнi страви.
15.00 Спецiя.
16.10 Правила вижи-
вання.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Неймовiрнi iсторiї 
кохання.
3.20 Зiрковi долi.
3.50 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.45 «Свiдок. Агенти».
7.50,16.50,2.25 «Випад-
ковий свiдок».
30,16.30,19.00,1.55
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Загiн особли-
вого призначення».
10.40,12.50,19.30 Т/с 
«Коломбо». (16+).
14.40 «Легенди карного 
розшуку».
17.50 «Будьте здоровi».
18.30 «Акцент».
23.15 Х/ф «Убити «Ша-
кала». (16+).
0.40 «Реальнi злочинцi».
3.05 «Речовий доказ».
3.50 «Правда життя».
4.50 «Top Shop».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
.00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30,4.55 «Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Жемчуга».

16.45,3.00 Новости 
культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «МУР-МУР».
23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.50 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.05 «Линия жизни». А. 
Левенбук.
3.20 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00,12.35 Мiстична 
Україна.
7.00 Бандитський Київ.
8.55 Правда життя.
10.30,1.25 Речовий 
доказ.
11.40 Код доступу.
13.30 Природа сього-
дення.
14.25,19.00 Iгри iмпера-
торiв.
15.20,19.55 Їжа богiв.
16.15,21.45 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
17.10,20.50 Вiн i вона. 
Бiй за життя.
18.05 Дикi Фiлiппiни 
Найджела Марвiна.
22.35 Народження кон-
тинентiв.
23.30 Друга свiтова 
вiйна: свiдчення вiйни.
0.30 Таємницi королiв-
ських вбивств.
2.30 Страх у твоєму домi.
3.15 Скептик.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,9.15,11.15,18.15,
19.15,20.15 Одного 
разу пiд Полтавою.
8.45,18.45,20.45 Танька 
i Володька.
9.45,10.45,0.00 Країна 
У.
10.15,23.30 Одного 
разу в Одесi.
12.15 4 весiлля.
14.15,1.30 Панянка-се-
лянка.
15.15 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд.
16.15 Богиня шопiнгу.
19.45 Країна У 2.1.

21.15 М/ф «Льодови-
ковий перiод».
23.00 Країна У 2.0.
1.00 Казки У Кiно.
2.30 Щоденники Тем-
ного. (16+).
4.00 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.25,13.00 Х/ф «Близкие 
контакты третьей сте-
пени». (США). (6+).
8.40,15.10 Х/ф «Легенда 
Зорро». (США). (16+).
10.45 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет». 
(Франция - Китай - 
Бельгия - Германия - 
США). (16+).
17.20,4.40 Х/ф «Не-
спящие в Сиэтле». 
(США).
19.00 Х/ф «Семь жи-
зней». (США). (16+).
21.00,21.45,22.25 Х/ф 
«Доктор Хаус». (США). 
(16+).
23.10 Х/ф «Последняя 
любовь на Земле». (Ве-
ликобритания - Швеция 
- Дания). (16+).
0.40 Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг». (США). (16+).
2.40 Х/ф «Гонка». (Вели-
кобритания - Германия - 
США). (16+).

6.00,18.50,2.25
«ДжеДАI».
6.30 Х/ф «Кiкбоксер». 
(16+).
8.25 Х/ф «Кiкбоксер 2». 
(16+).
10.15 Х/ф «Кiкбоксер 3». 
(16+).
12.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,1.55 «Спецкор».
19.25 Т/с «Опер за ви-
кликом». (16+).
20.25 Т/с «Опер за ви-
кликом 5». (16+).
22.30,0.05 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
2.55 «Вiдеобiмба 2».
4.05 «Зброя».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини

6.00 Гiмн України.
6.05,2.45 Енеїда.
6.30 М/ф «Черевички».
6.40 М/ф «Чарiвнi оку-
ляри».
6.50 М/ф «Нiкудишко».
7.00,8.00,9.00,13.00,
00,21.00,0.05,5.25
Новини.
7.05,8.05 Суспiльна 
студiя. Головне.
9.05 Д/ф «Розщепленi 
на атоми». (12+).
11.25 Телепродаж.
12.00 Хвилина мов-
чання: День чорнобиль-
ської трагедiї.
12.01,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
15.10,21.25,0.30,5.50
Спорт.
15.20,18.55 «Чорно-
биль. Вiдродження».
16.30 Т/с «Гордiсть». 
(12+).
17.25 Д/с «Дикi тва-
рини».
20.00 «Люди Зони».
21.35 «Зворотнiй 
вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
0.40 Д/с «Свiт дикої 
природи».
1.10 Т/с «Вiра». (16+).
4.10,5.20 Погода.
4.15 Д/ф «Вибiр».

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,
14.00,16.45,19.30
«ТСН».
9.25,10.20,5.30
«Життя вiдомих людей».
11.20,12.20,14.15
«Одруження наослiп».
15.50,5.05 «Мисливцi 
за нерухомiстю».
17.10 Т/с «Навчи мене 
кохати». (12+).
18.30 «Вражаючi iсторiї 
ТСН».
20.45 Бойовик «Тран-
сформери: Помста по-
леглих». (16+).
23.45 Трилер «Кiнець 
свiту». (16+).
2.05 «Голос країни 11».

3.15 Х/ф «Розпад».

4.55 «Телемагазин».
5.25,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-
вським».
,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок 
з Iнтером».
10.05,18.00,19.00
«Стосується кожного».
12.25 Х/ф «Вiзит iн-
спектора». (12+).
14.15 Х/ф «Трьох по-
трiбно прибрати». 
(16+).
16.05 «Чекай на мене. 
Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випе-
реджаючи час».
23.55 Т/с «Любов 
згiдно iз законом». 
(16+).
1.35 Т/с «Гречанка».

6.00,7.00,8.00,9.00,1
0.00,11.00,12.00,14.0
0,15.00,16.00,17.00,1
8.00,19.00,0.00,1.00,
2.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.25 На власнi очi.
7.10,20.55 Актуально: 
Економiка. Полiтика. 
Соцiум.
7.15 Д/с «Бойовий 
вiдлiк».
8.10 Д/с «Свiт завтраш-
нього дня сьогоднi».
9.30 Машина часу.
10.10,18.10,0.10 Д/с 
«Найбiльшi танковi 
битви».
11.10 Д/с «Найнебез-
печнiшi польоти».
12.40 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
13.00 Пiдсумки тижня з 
А. Мiрошниченко.
14.10 Д/с «Авiаката-
строфи: причини i на-
слiдки».
15.30 Час «Ч».
16.10,1.15,5.10 Д/с 
«Злочини в тилу вiйни».
17.10,2.10 Д/с «Таєм-
нича свiтова вiйна».
19.30 «Кондратюк у 
понедiлок».
20.30 Вечiр з Янiною 
Соколовою.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.

21.40 Час-Time.
22.00,23.00 Т/с «Епоха 
честi».
3.10 Культ Ура!
4.10 Фiзкульт ура!

5.05 Скарб нацiї.
5.15 Еврика!
5.20 Служба розшуку 
дiтей.
5.25,13.40 Секретний 
фронт.
6.00 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.10,19.20 Надзви-
чайнi новини з К. Стог-
нiєм.
10.05,13.15 Х/ф «Той, 
хто бiжить по лезу 
2049». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
14.40,16.15 Х/ф «Лю-
дина з залiзними кула-
ками». (16+).
16.55 Х/ф «Центурiон». 
(16+).
18.45,21.00 Факти. 
Вечiр.
20.05 Теорiя змови.
21.25 Т/с «Пес». (16+).
22.35 Свобода слова.
0.00 Х/ф «Ешер». (16+).
1.55 Громадянська 
оборона.
2.25 Я зняв!

5.15 Х/ф «П`ять рокiв i 
один день». (12+).
7.00 Х/ф «Гордiсть i 
упередження». (16+).
9.25 Т/с «Джейн Ейр».
13.25,14.50 Т/с 
«Слiпа». (12+).
14.30,17.30,22.00
Вiкна-Новини.
15.45 Т/с «Слiд». (16+).
18.05 СуперМама. 
(12+).
19.05 Детектор брехнi. 
(16+).
20.15,22.45 Т/с «Ме-
телики». (16+).
1.15 Х/ф «Мама мимо-
волi». (16+).

5.00 Х/ф «Вiйна дра-
конiв». (16+).
6.50 Х/ф «Лялька». 
(16+).
8.30 Т/с «Надпри-

родне». (16+).
11.10 Х/ф «Вiрус». 
(16+).
12.50 Х/ф «Скайлайн». 
(16+).
14.40 Х/ф «Скайлайн 
2». (16+).
16.50 Х/ф «Бамблбi». 
(16+).
19.00 Вiд пацанки до 
панянки. (16+).
21.20 Х/ф «Метелик». 
(16+).
0.00 Х/ф «Щоденники 
Чорнобиля». (16+).
1.50 Т/с «Шлях чарiв-
ника».
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
,23.00,3.10 Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
9.50 Мисливцi за чуде-
сами.
10.45 Мiсiя: краса.
11.45,4.00 Реальна 
мiстика.
13.50,15.30 Т/с «Жi-
ночий лiкар 4». (16+).
17.10 Т/с «Виклик 2». 
(12+).
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00 Т/с «Чужi грiхи», 
9 i 10 с. (16+).
23.10 Т/с «Чорна 
квiтка», 1 i 2 с. (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Чорна квiтка». 
4.40 Т/с «Жiночий лiкар 
3». (16+).

7.00,8.00,9.00,10.00,
0,12.00,13.00,14.00,
.00,17.00,18.00,19.45
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» 
з Л. Вакулюк, М. Шама-
новим та М. Матро-
совим.
,10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. 
Ашiон, П. Рольником, О. 
Близнюком, Д. Ща-
сливою, М. Стецюк та А. 
Мiщенко.
13.10,14.15 «Великий 
день» з А. Сайчуком, Ю. 

Шпачинською i В. По-
пович.
15.10 «Дзвiнок» з В. 
Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
18.15 «Ехо України» з 
М. Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з 
В. Калнишем та О. Кур-
бановою.
22.00 «Прямий» кон-
такт» з Т. Березовцем.
23.00 «Перша пере-
дача» з О. Федченко.

6.00 Х/ф «ТАСС упол-
номочен заявить...», 8 
с. (16+).
7.50 Х/ф «Проклятие 
нефритового скор-
пиона». (США - Гер-
мания). (16+).
10.00 Х/ф «Альфа дог». 
(Германия - США). 
(18+).
12.25 Х/ф «Кикбоксер». 
(США). (16+).
14.25 Х/ф «Околофут-
бола». (16+).
16.10 Х/ф «Горбун». 
(Франция - Италия). 
(16+).
18.55 Х/ф «Побег». 
(16+).
21.20 Х/ф «Девять 
ярдов 2». (США). (16+).
23.20 Х/ф «Хамелеон». 
(Франция). (16+).
1.05 Х/ф «Большой 
Стэн». (США). (16+).
3.15 Х/ф «Одним 
меньше». (США). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.30 «Орел i решка. 
Незвiдана Європа».
10.20 Х/ф «Кон-Тiкi».
12.20 Х/ф «Неймовiрна 
подорож мiстера 
Спiвета».
14.15 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
16.10 «Орел i решка. 
На краю свiту».
20.40 «Орел i решка. 
Дива свiту».
0.40 Х/ф «Основний 

iнстинкт 2: Жага ри-
зику». (18+).
2.35 Х/ф «А ось i вона». 
(16+).
4.00 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телема-
газин.
7.30,8.20,14.00
Люблю готувати.
10.20,18.10 Удачний 
проект.
11.20,19.00 Шiсть 
соток.
13.00,16.00,0.40 Ко-
риснi поради.
16.10,22.40 Правила 
виживання.
20.40 Дачна вiдповiдь.
1.40 Неймовiрнi iсторiї 
кохання.
3.20 Зiрковi долi.
3.50 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

4.55,4.45 «Top Shop».
5.55 Х/ф «Справа Ру-
мянцева».
8.05,16.50,3.10 «Ви-
падковий свiдок».
8.40 Х/ф «Розпад».
10.35,19.30 Т/с «Ко-
ломбо». (16+).
,16.30,19.00,2.40
«Свiдок».
12.50 Х/ф «Атака Юр-
ського перiоду». (16+).
14.40 «Легенди кар-
ного розшуку».
17.50 «Таємницi свiту».
18.20 «Свiдок. Агенти».
23.10 «Саша. Дитина 
Чорнобиля».
0.00 Х/ф «Афера пiд 
прикриттям». (16+).
2.20,3.30 «Речовий 
доказ».
3.50 «Правда життя».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
0,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30,4.45 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым».
12.40,18.40 «60 
минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.

14.55 Т/с «Жемчуга».
16.45,2.50 Новости 
культуры.
17.15 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир».
21.20 Т/с «МУР-МУР».
23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.50 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.05 «Сати. Нескучная 
классика...» с Герардом 
Васильевым.
3.10 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Бандитська 
Одеса.
8.45 Правда життя.
10.15,1.25 Речовий 
доказ.
11.25 Код доступу.
12.25 Мiстична 
Україна.
13.20 Природа сього-
дення.
14.20,18.55 Iгри iмпе-
раторiв.
15.15,19.50 Їжа богiв.
16.10,21.45 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
17.05,20.50 Вiн i вона. 
Бiй за життя.
18.00 Дикi Фiлiппiни 
Найджела Марвiна.
22.35 Народження кон-
тинентiв.
23.30 Друга свiтова 
вiйна: свiдчення вiйни.
0.30 Таємницi королiв-
ських вбивств.
2.35 Страх у твоєму 
домi.
3.20 Там, де нас нема.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15 Х/ф «Залiзний 
Ганс».
9.55 Х/ф «Король Дроз-
добород».
11.05 Х/ф «Зорянi та-
ляри».
12.15 Х/ф «Аватар».
15.15 Х/ф «Фантас-
тична четвiрка».
17.15 Х/ф «Фантас-
тична четвiрка 2: Втор-
гнення Срiбного Сер-
фера». (16+).
19.00 М/ф «Епiк».
21.00 Х/ф «Дiм дивних 

дiтей мiс Сапсан». 
(16+).
23.20 Х/ф «Земля в 
облозi».
1.10 Країна У.
2.25 Панянка-селянка.
3.15 Щоденники Тем-
ного. (16+).
4.00 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.10,13.05 Х/ф «Ана-
конда». (США). (16+).
7.40,14.30 Х/ф «Ван 
Хельсинг». (США). 
(16+).
9.45 Х/ф «Чикаго». 
(США - Германия - Ка-
нада). (12+).
11.35 Х/ф «Дюплекс». 
(США - Германия). 
(16+).
16.40 Х/ф «Близкие 
контакты третьей сте-
пени». (США). (6+).
18.55 Х/ф «Легенда 
Зорро». (США). (16+).
21.00,2.55 Х/ф 
«Миссия «Серенити». 
(США). (16+).
22.55 Х/ф «Не говори 
ни слова». (США - Ав-
стралия - Канада - 
Швейцария). (16+).
0.45 Х/ф «Малышка на 
миллион». (США). (16+).
4.50 Х/ф «Без тор-
мозов». (Франция). 
(16+).

6.00,19.25 Т/с «Опер 
за викликом». (16+).
9.40 Х/ф «Чорний 
яструб». (16+).
12.15 «Цiлком таємно».
12.55 «Загублений 
свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,2.05 «Спецкор».
18.50,2.35 «ДжеДАI».
20.25 Т/с «Опер за 
викликом 5». (16+).
22.30 «Грошi».
23.45 «Дубинiзми».
0.15 Х/ф «Крижанi 
акули». (16+).
3.05 «Вiдеобiмба 2».
4.05 «Зброя».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

понеділок, 26 квітня

вівторок, 27 квітня
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6.00 Гiмн України.
6.05,2.40,3.15 Енеїда.
6.30 М/ф «Iванко та Во-
ронячий Цар».
6.40 М/ф «Котиго-
рошко».
6.50 М/ф «Тредичiно».
7.00,8.00,9.00,13.00,
8.00,21.00,23.35,5.10
Новини.
7.05,8.05,9.05
Суспiльна студiя. Го-
ловне.
9.30 Х/ф «Самсон i 
Далiла», 2 с. (12+).
11.05 Солодка дача.
11.25 Телепродаж.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
15.10,21.35,0.10,5.45
Спорт.
15.20 UA:Фольк.
16.30 Т/с «Гордiсть». 
(12+).
17.25 Нашi грошi.
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
Погода.
0.30 Д/с «Свiт дикої при-
роди».
1.00 Т/с «Вiра». (16+).
4.10 Д/ф «Замiнованi 
вiрнiстю». (12+).

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30,4.15
«ТСН».
9.25,10.20,5.35 «Життя 
вiдомих людей».
11.20,12.20,14.15
«Одруження наослiп».
15.50 «Мисливцi за не-
рухомiстю».
17.10 Т/с «Навчи мене 
кохати». (12+).
18.30 «Вражаючi iсторiї 
ТСН».
20.45,21.50 Т/с «Свати».
22.55,23.55 Т/с «Кухня».

0.55 Комедiя «Сусiди 2». 
(18+).
2.35 Х/ф «Грiнч - ви-
крадач Рiздва».

3.45,18.00,19.00 «Сто-
сується 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 про-
грама».
11.00 «Позаочi».
12.25 Х/ф «Сiссi - мо-
лода iмператриця».
14.35,15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.55 Т/с «Любов згiдно 
iз законом». (16+).
1.35 Т/с «Гречанка».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,1
4.00,15.00,16.00,17.00
,18.00,19.00,0.00,1.00,
2.00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.25 Невигаданi iсторiї.
7.10,20.55 Актуально: 
Економiка. Полiтика. 
Соцiум.
7.15,13.10 Д/с «Бо-
йовий вiдлiк».
8.10 Д/с «Свiт завтраш-
нього дня сьогоднi».
9.30 Машина часу.
10.10,18.10,0.10 Д/с 
«Найбiльшi танковi 
битви».
11.10 Д/с «Найнебезпеч-
нiшi польоти».
12.40 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
14.10 Д/с «Авiаката-
строфи: причини i на-
слiдки».
15.30 Час «Ч».
16.10,1.15,5.10 Д/с 
«Злочини в тилу вiйни».
17.10,2.10 Д/с «Таєм-
нича свiтова вiйна».

19.30 «Велика полiтика».
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00,23.00 Т/с «Епоха 
честi».
3.10 Культ Ура!
4.10 Фiзкульт ура!

4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку 
дiтей.
4.30 Факти.
4.50 Т/с «Таємнi дверi». 
(16+).
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 Т/с «Смертельна 
зброя». (16+).
11.55,13.15,21.25 Т/с 
«Пес». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.30,16.15,22.40 Т/с 
«Розтин покаже». (16+).
17.05 Х/ф «Найманий 
вбивця». (16+).
18.45,21.00 Факти. 
Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
1.20 Х/ф «Дедпул 2». 
3.05 Я зняв!

4.50 Т/с «Лист очiку-
вання». (16+).
7.00 Т/с «Комiсар Рекс».
10.45 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+).
18.00 СуперМама. (12+).
19.00 Мiй секрет.
20.20,22.45 Т/с «Па-
паньки». (12+).
23.05 Т/с «Дочки-ма-
терi». (12+).

5.00 Абзац.
5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.30 Орел i решка.

8.30 Т/с «Надприродне». 
(16+).
11.10 Х/ф «Пiкселi». 
(16+).
13.00 Екси. (16+).
15.10 Хто зверху? (12+).
19.00,20.00 Вар`яти. 
(12+).
21.00 Х/ф «12 друзiв 
Оушена».
23.40 Х/ф «Екстра-
сенси». (18+).
1.40 Т/с «Шлях чарiв-
ника».
2.30 Служба розшуку 
дiтей.
2.35 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
9.50 Мисливцi за чуде-
сами.
10.45 Мiсiя: краса.
11.45,4.00 Реальна мiс-
тика.
13.50,15.30 Т/с «Жi-
ночий лiкар 4». (16+).
17.10 Т/с «Виклик 2». 
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00 Т/с «Чужi грiхи», 13 
i 14 с. (16+).
23.10 Т/с «Мiй любий 
знайда», 1 i 2 с. (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Мiй любий 
знайда». (12+).
3.30 Контролер.
4.40 Т/с «Жiночий лiкар 
3». (16+).

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

Шпачинською i В. По-
пович.
15.10 «Дзвiнок» з В. Во-
лошиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. 
Калнишем та О. Курба-
новою.
22.00 «Прямий» контакт» 
з Т. Березовцем.
23.00 «Новини вiд 
Христини» з Х. Чернегою.

6.00 Х/ф «ТАСС уполно-
мочен заявить...», 10 с. 
(16+).
7.50 Х/ф «Классик». 
(16+).
10.00 Х/ф «Экипаж». 
(16+).
12.25 Х/ф «На море». 
(16+).
14.25 Х/ф «Возвращение 
высокого блондина». 
(Франция). (16+).
16.10 Х/ф «Тарас 
Бульба». (Россия - 
Украина - Польша). (16+).
18.55 Х/ф «Харви Милк». 
(США). (18+).
21.20 Х/ф «Вороши-
ловский стрелок». (16+).
23.20 Х/ф «Небесный 
суд». (16+).
1.05 Х/ф «Вор». (Россия 
- Франция). (16+).
3.15 Х/ф «Легенда �17». 
(16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.30 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.15 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
12.10 Х/ф «Молодiсть за 
страховкою». (12+).
13.45 Х/ф «Осiнь у Нью-
Йорку». (16+).
15.35 «Орел i решка. 
Iвлєєва vs Бєдняков».
19.10 «Орел i решка. 
Дива свiту».

23.00 Т/с «Грань». (16+).
2.35 Т/с «Три сестри».
3.20 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30,8.40 Просто їжа.
7.40 Смузi-меню.
7.50 Магiя солодощiв.
8.20 Бургери.
8.30 Салат-бар.
8.50 Шеф-повар.
9.20 Квартирне питання.
10.20,18.10,20.40 Уда-
чний проект.
11.20,19.00 Шiсть 
соток.
13.00,16.00,21.30,0.40
Кориснi поради.
14.00 Смачнi страви.
15.00 Спецiя.
16.10 Правила вижи-
вання.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Зiрковi долi.
3.50 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.50 «Будьте здоровi».
7.50,16.50,2.50 «Випад-
ковий свiдок».
12.30,16.30,19.00,2.20
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Сiмнадцятий 
трансатлантичний».
10.45,12.50,19.30 Т/с 
«Коломбо». (16+).
14.45 «Легенди карного 
розшуку».
17.50 «Вартiсть життя».
18.30 «Акцент».
23.10 Х/ф «Акселе-
ратка».
0.55 «Реальнi злочинцi».
1.55,3.10 «Речовий 
доказ».
3.50 «Правда життя».
4.50 «Top Shop».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
.00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30,4.55 «Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым».
12.40,18.40 «60 минут».

14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Жемчуга».
16.45,3.00 Новости 
культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «МУР-МУР».
23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.50 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.05 Д/ф «Елизавета».
3.20 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00,12.30 Мiстична 
Україна.
7.00 Бандитська Одеса.
9.00 Правда життя.
10.25,1.25 Речовий 
доказ.
11.35 Код доступу.
13.25 Природа сього-
дення.
14.25,19.00 Iгри iмпера-
торiв.
15.20,19.55 Їжа богiв.
16.15,21.45 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
17.10,20.50 Вiн i вона. 
Бiй за життя.
18.05 Дикi Фiлiппiни 
Найджела Марвiна.
22.35 Народження кон-
тинентiв.
23.30 Стежина вiйни.
0.30 Таємницi королiв-
ських вбивств.
2.30 Страх у твоєму домi.
3.15 Скептик.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,9.15,11.45,18.15,
19.15,20.15 Одного 
разу пiд Полтавою.
8.45,11.15,18.45,20.45
Танька i Володька.
9.45,19.45 Країна У 2.1.
10.15,23.30 Одного 
разу в Одесi.
10.45,23.00 Країна У 
2.0.
12.15 4 весiлля.
14.15,1.30 Панянка-се-
лянка.
15.15 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд.

16.15 Богиня шопiнгу.
21.15 М/ф «Льодови-
ковий перiод 2: Глобальне 
потеплiння».
0.00 Країна У.
1.00 Казки У Кiно.
2.30 Щоденники Тем-
ного. (16+).
4.00 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.35,13.55 Х/ф «Семь 
жизней». (США). (16+).
8.35 Х/ф «Осень в Нью-
Йорке». (США). (12+).
10.15 Х/ф «Чего хотят 
женщины». (США). (16+).
12.20 Х/ф «Принцес-
са-невеста». (США). (6+).
15.55 Х/ф «Неспящие в 
Сиэтле». (США).
17.40,5.25 Х/ф «Де-
вушка из Джерси». 
(США). (16+).
19.20 Х/ф «Джуманджи». 
(США). (6+).
21.00 Х/ф «Остров Ним». 
(США). (12+).
22.35 Х/ф «Пианист». 
(Франция - Германия). 
(16+).
0.55 Х/ф «Чтец». (США - 
Германия). (16+).
3.00 Х/ф «Малышка на 
миллион». (США). (16+).

6.00 Х/ф «Тактична 
сила». (16+).
7.45 Х/ф «Атлантичний 
рубiж». (16+).
9.20 Х/ф «Атлантичний 
рубiж: Воскресiння». 
(16+).
11.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,1.55 «Спецкор».
18.50,2.25 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Опер за ви-
кликом». (16+).
20.25 Т/с «Опер за ви-
кликом 5». (16+).
22.30,0.05 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
2.55 «Вiдеобiмба 2».
4.05 «Зброя».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

ТБ ПРОГРАМА

6.00 Гiмн України.
6.05,2.40,3.15 Енеїда.
6.30 М/ф «Ниточка та 
кошеня».
6.40 М/ф «Чому зникла 
шапка-невидимка».
6.50 М/ф «Про кiшку, яка 
упала з неба».
7.00,8.00,9.00,13.00,
8.00,21.00,23.35,5.10
Новини.
7.05,8.05,9.05
Суспiльна студiя. Го-
ловне.
9.30 Х/ф «Цар Соломон. 
Наймудрiший з-помiж 
мудрих», 1 с. (16+).
11.05 Зроблено в 
Українi. Пасха.
11.25 Телепродаж.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
15.10,21.35,0.10,5.45
Спорт.
15.20 UA:Фольк.
16.30 Т/с «Гордiсть». 
(12+).
17.25 #@)?$0 з Майклом 
Щуром. (16+).
18.55,22.00 Д/с «Ро-
бота в дикiй природi».
19.55 Д/с «Свiт дикої 
природи».
21.55,0.20,5.55 Спорт. 
Аспект.
22.20 Д/с «Дикi зграї».
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
0.25,2.35,3.10,5.05
Погода.
0.30 Д/с «Суперчуття».
1.00 Т/с «Вiра». (16+).
4.10 Д/ф «Одесити на 
Донбасi». (12+).

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30,4.15
«ТСН».
9.25,10.20,5.30 «Життя 
вiдомих людей».
11.20,12.20,14.15
«Одруження наослiп».
15.50 «Мисливцi за не-
рухомiстю».
17.10 Т/с «Навчи мене 
кохати». (12+).
18.30 «Вражаючi iсторiї 
ТСН».

20.35 «Чистоnews».
20.40 Т/с «Свати».
21.45 «Право на владу».
0.45 Бойовик «Теле-
фонна будка». (16+).
2.15 Х/ф «Загублений 
свiт». (16+).

3.40,18.00,19.00 «Сто-
сується кожного».
4.55 «Телемагазин».
5.25,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-
вським».
,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 «Сiссi: Важкi 
роки iмператрицi».
14.35,15.35 «Речдок».
16.30 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.55 Т/с «Любов згiдно 
iз законом». (16+).
1.35 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.
00,18.00,19.00,0.00,1.
00,2.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.25 Стоп-реванш.
7.10,20.55 Актуально: 
Економiка. Полiтика. 
Соцiум.
7.15,13.10 Д/с «Бо-
йовий вiдлiк».
8.10 Д/с «Свiт завтраш-
нього дня сьогоднi».
9.30 Машина часу.
10.10,18.10,0.10 Д/с 
«Найбiльшi танковi 
битви».
11.10 Д/с «Найнебез-
печнiшi польоти».
12.40 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
14.10 Д/с «Авiаката-
строфи: причини i на-
слiдки».
15.30 Час «Ч».
16.10 Таємницi вiйни.
17.10,2.10 Д/с «Таєм-

нича свiтова вiйна».
19.30 «Прямим тек-
стом».
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00,23.00 Т/с «Епоха 
честi».
1.15,5.10 Д/с «Злочини 
в тилу вiйни».
3.10 Культ Ура!
4.10 Фiзкульт ура!

4.15 Скарб нацiї.
4.25 Еврика!
4.30 Факти.
4.50 Т/с «Таємнi дверi». 
(16+).
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 Т/с «Смертельна 
зброя». (16+).
11.55,13.15,21.25 Т/с 
«Пес». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.30,16.15,22.40 Т/с 
«Розтин покаже». (16+).
16.25 Х/ф «Код доступу 
«Кейптаун». (16+).
18.45,21.00 Факти. 
Вечiр.
20.15 Анти-зомбi.
0.30 Х/ф «Людина з за-
лiзними кулаками». 
(16+).
2.05 Громадянська обо-
рона.
2.50 Я зняв!

4.50 Т/с «Лист очiку-
вання». (16+).
7.00 Т/с «Комiсар Рекс».
10.55 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 «Дочки-ма-
терi». (12+).

5.00 Абзац.
5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.30 Орел i решка.
8.30 Т/с «Надприродне». 
(16+).
10.50 Х/ф «Простачка». 
(16+).
12.50 Екси. (16+).
15.10,19.00 Хто зверху? 
(12+).
21.00 Х/ф «13 друзiв 
Оушена».
23.40 Х/ф «Номiс». 
(16+).
1.30 Т/с «Шлях чарiв-
ника».
2.10 Вар`яти. (12+).
2.55 Служба розшуку 
дiтей.
3.00 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
.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 
мiстика.
13.50,15.30 Т/с «Жi-
ночий лiкар 4». (16+).
17.10 Т/с «Виклик 2». 
(12+).
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00 Т/с «Чужi грiхи». 
(16+).
23.10 По слiдах.
23.50 Т/с «За законами 
вiйськового часу 2», 1 i 2 
с.
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «За законами 
вiйськового часу 2», 3 i 4 
с.

7.00,8.00,9.00,10.00,
,12.00,13.00,14.00,
00,17.00,18.00,19.45
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» 
з Л. Вакулюк, М. Шама-
новим та М. Матро-
совим.
10,10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. 

Ашiон, П. Рольником, О. 
Близнюком, Д. Ща-
сливою, М. Стецюк та А. 
Мiщенко.
13.10,14.15 «Великий 
день» з А. Сайчуком, Ю. 
Шпачинською i В. По-
пович.
15.10 «Дзвiнок» з В. 
Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з 
В. Калнишем та О. Кур-
бановою.
21.30 «Watchdogs».
22.00 «Прямий» контакт» 
з Т. Березовцем.

6.00 Х/ф «Зеленый 
фургон», 1 с. (16+).
7.50 Х/ф «Вор». (Россия 
- Франция). (16+).
10.00 Х/ф «Харви Милк». 
(США). (18+).
12.25 Х/ф «Вороши-
ловский стрелок». (16+).
14.25 Х/ф «Небесный 
суд». (16+).
16.10 Х/ф «Легенда 17». 
18.55 Х/ф «Профес-
сионал». (Великобри-
тания - Австралия). 
(16+).
21.20 Х/ф «Час пик». 
(16+).
23.20 Х/ф «Сирота ка-
занская». (16+).
1.05 Х/ф «Легенды о 
Круге». (16+).
3.15 Х/ф «Восток-
Запад». (Россия - 
Украина - Болгария - 
Франция - Испания). 
(16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.30 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.15 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
12.00 Х/ф «Осiнь у Нью-
Йорку». (16+).
14.00 Х/ф «Чоловiк на-
розхват». (16+).

15.45 «Орел i решка. 
Iвлєєва vs Бєдняков».
19.10 «Орел i решка. 
Дива свiту».
23.00 Т/с «Грань». (16+).
2.35 Т/с «Три сестри».
3.20 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30,8.40 Просто їжа.
7.40 Смузi-меню.
7.50 Магiя солодощiв.
8.20 Бургери.
8.30 Салат-бар.
8.50 Шеф-повар.
9.20 Квартирне питання.
10.20,18.10,20.40 Уда-
чний проект.
11.20,19.00 Шiсть 
соток.
,16.00,21.30,0.40 Ко-
риснi поради.
14.00 Смачнi страви.
15.00 Спецiя.
16.10 Правила вижи-
вання.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Зiрковi долi.
3.50 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.50 «Вартiсть життя».
7.55,16.50,2.35 «Ви-
падковий свiдок».
2.30,16.30,19.00,2.05
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Нiагара».
10.45,12.50,19.30 Т/с 
«Коломбо». (16+).
14.45 «Легенди карного 
розшуку».
17.50,3.45 «Правда 
життя».
18.30 «Акцент».
22.50 Х/ф «Таємниця 
«Чорних дроздiв».
0.40 «Реальнi злочинцi».
1.40,3.25 «Речовий 
доказ».
4.45 «Top Shop».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30,4.45 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым».

12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Жемчуга».
16.45,2.50 Новости 
культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «МУР-МУР».
23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.50 43-й Московский 
Международный кино-
фестиваль. Торже-
ственное закрытие.
3.10 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00,12.25 Мiстична 
Україна.
7.00 Бандитський Київ.
8.50 Правда життя.
10.20,1.25 Речовий 
доказ.
11.30 Код доступу.
13.20 Природа сього-
дення.
14.20,0.30 Iгри iмпера-
торiв.
15.15,19.55 Їжа богiв.
16.10,21.45 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
17.05,20.50 Вiн i вона. 
Бiй за життя.
18.00,22.35 Народ-
ження континентiв.
18.55 ТОП 10: Таємницi 
та загадки.
23.30 Стежина вiйни.
2.30 Страх у твоєму 
домi.
3.15 Телеформат.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,9.15,11.45,18.15,
19.15,20.15 Одного 
разу пiд Полтавою.
8.45,11.15,18.45,20.45
Танька i Володька.
9.45,19.45 Країна У 2.1.
10.15,23.30 Одного 
разу в Одесi.
10.45,23.00 Країна У 
2.0.
12.15 4 весiлля.
14.15,1.30 Панянка-се-
лянка.
15.15 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд.
16.15 Богиня шопiнгу.

21.15 М/ф «Льодови-
ковий перiод 3: Ера ди-
нозаврiв».
0.00 Країна У.
1.00 Казки У Кiно.
2.30 Щоденники Тем-
ного. (16+).
4.00 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.05,15.40 Х/ф «Джума-
нджи». (США). (6+).
8.45 Х/ф «Большие 
глаза». (США - Канада). 
(16+).
10.30 Х/ф «Один день». 
(США - Великобри-
тания). (16+).
12.15 Х/ф «Прима-
донна». (Великобритания 
- Франция). (16+).
14.00 Х/ф «Девушка из 
Джерси». (США). (16+).
17.20 Х/ф «День сурка». 
(США). (12+).
19.00 Х/ф «Правила 
виноделов». (США). 
(16+).
21.00 Х/ф «Васаби». 
(Франция - Япония). 
(16+).
22.30 Х/ф «Малышка на 
миллион». (США). (16+).
0.40 Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг». (США). (16+).
2.45 Х/ф «Дракула». 
(США - Япония). (16+).
4.15 Х/ф «Быть Астрид 
Линдгрен». (Швеция 
- Дания). (16+).

6.00,18.50,2.30
«ДжеДАI».
6.20 Х/ф «Спадок». 
8.20 Х/ф «Храм черепiв». 
10.15 Х/ф «Кришталевi 
черепи». (16+).
12.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,2.00 «Спецкор».
19.25 Т/с «Опер за ви-
кликом». (16+).
20.25 Т/с «Опер за ви-
кликом 5». (16+).
22.35,0.10 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
3.00 «Вiдеобiмба 2».
4.05 «Зброя».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

середа, 28 квітня
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6.00 Гiмн України.
6.05,4.40 Енеїда.
6.30 М/ф «Чого в лiсi не 
буває».
6.40 М/ф «Паперовий 
змiй».
6.50 М/ф «Як метелик 
вивчав життя».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.3
5,2.05,5.10 Новини.
7.05,8.05,9.05
Суспiльна студiя. Го-
ловне.
9.30 Х/ф «Цар Соломон. 
Наймудрiший з-помiж 
мудрих», 2 с. (16+).
11.05 Солодка дача.
11.25 Телепродаж.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
,21.35,0.10,2.40,5.45
Спорт.
15.20 UA:Фольк.
16.30 Т/с «Гордiсть». 
(12+).
17.25,1.00 Перша 
шпальта.
18.55 Д/с «Робота в 
дикiй природi».
19.30,22.00 Д/с «Дикi 
зграї».
19.55 Д/с «Свiт дикої 
природи».
21.55,0.20,2.45,5.55
Спорт. Аспект.
23.00 Д/с «Боротьба за 
виживання».
0.25,2.00,2.50 Погода.
0.30 Д/с «Суперчуття».
1.30 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
2.55 «Зворотнiй вiдлiк».

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30,4.15
«ТСН».
9.25,10.20,6.00 «Життя 
вiдомих людей».
11.20,12.20,14.15
«Одруження наослiп».
15.50 «Мисливцi за неру-
хомiстю».
17.10 Т/с «Навчи мене 
кохати». (12+).
18.30 «Вражаючi iсторiї 
ТСН».
20.10 «Чистоnews».

20.15 «Лiга смiху».
23.15 «Вечiрнiй квартал».
1.15 Комедiя «Чєрговий 
тато».
2.55 Бойовик «Кулене-
пробивний». (16+).
4.55 «Свiтське життя».

3.45,18.00 «Стосується 
кожного».
4.55 «Телемагазин».
5.25,22.55 «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 «Зорро».
14.45,15.40,0.40
«Речдок».
16.30 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Татусi без 
шкiдливих звичок». (16+).
2.25 «Чекай на мене. 
Україна».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,1
4.00,15.00,16.00,17.00
,18.00,19.00,0.00,1.00,
2.00,3.00,4.00,5.00 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.
10.10,18.10,0.10 Д/с 
«Найбiльшi танковi 
битви».
11.10 Д/с «Найнебезпеч-
нiшi польоти».
12.40 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
14.10 Д/с «Авiаката-
строфи: причини i на-
слiдки».
15.30 Час «Ч».
16.10,1.15,5.10 Д/с 
«Злочини в тилу вiйни».
17.10,2.10 Д/с «Таєм-

нича свiтова вiйна».
19.20 «Полiтклуб з 
Вiталiєм Портнiковим».
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00,23.00 Т/с «Епоха 
честi».
3.10 Культ Ура!
4.10 Фiзкульт ура!

4.05 Скарб нацiї.
4.10 Еврика!
4.20 Служба розшуку 
дiтей.
4.25,1.05 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 Ди-
зель-шоу. (12+).
11.45,13.15 Х/ф «Ко-
лонiя». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
14.10,16.15 Х/ф «Важка 
мiшень». (16+).
16.35 Х/ф «Раптова 
смерть». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
22.50 «На трьох». (16+).
23.50 Т/с «Вижити за 
будь-яку цiну 3».
1.30 Х/ф «Воскресiння». 
(12+).
3.20 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.45 Х/ф «Пiсля».
7.50,19.00,22.45 Хо-
лостяк. (12+).
12.00 Як вийти замiж. 
(16+).
13.10,14.50,18.05 Т/с 
«Слiпа». (12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
0.10 Мiй секрет.
1.25 Детектор брехнi. 
(16+).

5.00 Абзац.
5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.30 Орел i решка.

9.30 Т/с «Надприродне». 
(16+).
11.10 Вiд пацанки до 
панянки. (16+).
13.20,1.20 Вар`яти. 
(12+).
15.20 Де логiка? (12+).
16.20 Х/ф «Метелик». 
(16+).
19.10 Х/ф «Васабi».
21.00 Х/ф «8 подруг Оу-
шена». (12+).
23.20 Х/ф «Кiлер-псих». 
(18+).
2.25 Служба розшуку 
дiтей.
2.30 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 «Жити з 
Надiєю», 1 i 2 с. (12+).
15.30 Т/с «Жити з 
Надiєю». (12+).
17.10 Т/с «Виклик». 
(12+).
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00 Свобода слова 
Савiка Шустера.
0.00 Т/с «За законами 
вiйськового часу 2», 5 i 6 
с.
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «За законами 
вiйськового часу 2».
3.50 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,14.00
,15.00,16.00,17.00
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк, М. Шама-
новим та М. Матросовим.
9.10,10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. 
Ашiон, П. Рольником, О. 
Близнюком, Д. Ща-
сливою, М. Стецюк та А. 
Мiщенко.
13.10,14.15 «Великий 
день» з А. Сайчуком, Ю. 
Шпачинською i В. По-

пович.
15.10 «Дзвiнок» з В. Во-
лошиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
18.00 «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 «Зеленый 
фургон», 2 с. (16+).
7.50 Х/ф «Легенды о 
Круге». (16+).
10.00 Х/ф «Профес-
сионал». (Великобри-
тания - Австралия). (16+).
12.25 Х/ф «Час пик». 
14.25 Х/ф «Сирота ка-
занская». (16+).
16.10 Х/ф «Восток-
Запад». (Россия - 
Украина - Болгария - 
Франция - Испания). 
(16+).
18.55 Х/ф «Тихая га-
вань». (США). (16+).
21.20 Х/ф «Подземка». 
(Франция). (16+).
23.20 Х/ф «Пред-
чувствие». (США). (18+).
1.05 Х/ф «Близ-
нецы-драконы». (Гон-
конг). (16+).
3.15 Х/ф «Рекрут». 
(США). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.35 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.25 Х/ф «Лiто. Одно-
класники. Кохання». 
(16+).
12.10 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
17.20 Х/ф «Закони при-
вабливостi».
19.00 Х/ф «Нарече-
на-втiкачка». (16+).
21.00 «Орел i решка. 
Дива свiту».

1.00 Х/ф «Чоловiк нароз-
хват». (16+).
2.45 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30,8.40 Просто їжа.
7.40 Смузi-меню.
7.50 Магiя солодощiв.
8.20 Бургери.
8.30 Салат-бар.
8.50 Шеф-повар.
9.20 Квартирне питання.
10.20,18.10,20.40 Уда-
чний проект.
11.20,19.00 Шiсть 
соток.
13.00,16.00,21.30,0.40
Кориснi поради.
14.00 Смачнi страви.
15.00 Спецiя.
16.10 Правила вижи-
вання.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Зiрковi долi.
3.50 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.45,3.45 «Правда 
життя».
7.50,2.40 «Випадковий 
свiдок».
,16.30,19.00,2.10
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Посейдон» 
поспiшає на допомогу».
10.15,12.50,19.30 Т/с 
«Коломбо». (16+).
13.40,16.50 Х/ф «Се-
кретний фарватер».
21.30 «Мир чи вiйна».
23.30 Х/ф «Їм було 
дев`ятнадцять...»
1.00,3.25 «Речовий 
доказ».
4.45 «Top Shop».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30,4.45 «Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Х/ф «Опять 

замуж».
16.45 Новости культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Большой празд-
ничный бенефис Фи-
липпа Киркорова.
0.55 «2 Верник 2». Артем 
Овчаренко и Варвара 
Шмыкова.
1.40 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию».
3.05 Х/ф «Самое 
главное».

6.00,12.20,5.35 Мiс-
тична Україна.
7.00 Бандитська Одеса.
9.20 Правда життя.
10.15,1.25 Речовий 
доказ.
11.25 Код доступу.
13.15 Природа сього-
дення.
14.15,0.30 Iгри iмпера-
торiв.
15.10,17.55,19.50 Їжа 
богiв.
16.05,21.45 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
17.00,20.50 Вiн i вона. 
Бiй за життя.
18.50 ТОП 10: Таємницi 
та загадки.
22.35 Мадагаскар.
23.30 Стежина вiйни.
2.35 Страх у твоєму домi.
3.20 Таємницi кримiналь-
ного свiту.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,9.15,11.45,18.15,
19.15,20.15 Одного 
разу пiд Полтавою.
8.45,11.15,18.45,20.45
Танька i Володька.
9.45,19.45 Країна У 2.1.
10.15,23.30 Одного 
разу в Одесi.
10.45,23.00 Країна У 
2.0.
12.15 4 весiлля.
14.15,1.30 Панянка-се-
лянка.
15.15 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд.
16.15 Богиня шопiнгу.
21.15 М/ф «Льодови-
ковий перiод 4: Конти-

нентальний дрейф».
0.00 Країна У.
1.00 Казки У Кiно.
2.30 Теорiя зради.
4.00 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.25,13.30 Х/ф «День 
сурка». (США). (12+).
8.00,15.10 Х/ф «Пра-
вила виноделов». (США). 
(16+).
10.00 Х/ф «Остров Ним». 
(США). (12+).
11.35 Х/ф «Братья 
Гримм». (США - Чехия 
- Великобритания). (12+).
17.10 Х/ф «Испанс-
кий-английский». (США). 
(16+).
19.15 Х/ф «Давайте по-
танцуем». (США). (12+).
21.00,2.15 Х/ф «Ешь, 
молись, люби». (США). 
(16+).
23.15 Х/ф «Дракула». 
(США - Япония). (16+).
0.45 Х/ф «Последняя 
любовь на Земле». (Ве-
ликобритания - Швеция 
- Дания). (16+).
4.30 Х/ф «Большие 
глаза». (США - Канада). 
(16+).

6.00,18.50,1.35
«ДжеДАI».
6.15 Х/ф «Вiддача». 
(16+).
8.10 Х/ф «Лiквiдатори». 
(16+).
10.00 Х/ф «Прибрати 
Картера». (16+).
12.00 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,1.00 «Спецкор».
19.25 Х/ф «Перевiзник». 
(16+).
21.15 Х/ф «Перевiзник 
2». (16+).
23.00 Х/ф «Ледi Кри-
вавий бiй». (16+).
2.10 «Вiдеобiмба 2».
3.40 «Люстратор. Про-
кляття системи».
4.05 «Зброя».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

6.00 Гiмн України.
6.05 Енеїда.
,9.00,21.00,5.35 Но-
вини.
7.10 М/ф «Уроки 
тiтоньки Сови».
7.30 М/ф «Як козак 
щастя шукав».
7.40 М/ф «Як козаки 
олiмпiйцями стали».
8.05 Д/с «Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-
Дiєго».
9.05 Вiдтiнки України.
9.40 #ВУкраїнi.
10.10 Люди Зони.
11.05,16.55 Древо. 
Писанки.
11.25,16.05,4.10 Со-
лодка дача.
12.00 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу».
14.20 Телепродаж.
15.00 Країна пiсень.
17.25 Х/ф «Пригоди 
Жуль Верна. Загадковий 
острiв». (16+).
19.10 Х/ф «Iсус, Бог i 
людина», 1 с. (12+).
21.25 Х/ф «Iсус. Бог i 
людина», 2 с. (12+).
23.00 Урочисте бого-
служiння Православної 
Церкви України з нагоди 
Свiтлого Христового 
Воскресiння.
3.20 Д/ф «Сходи Якова».
4.30 Д/ф «Бовсунiвськi 
бабусi». (12+).
5.30 Погода.

7.00,6.00 «Життя 
вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
.00,15.05,16.10,17.15
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 Трилер «Гра». 
(16+).
3.35 Х/ф «Щось». (18+).

3.35 «Орел i решка. Чу-
деса свiту».
4.20 М/ф.
5.05 «Телемагазин».
5.35 Х/ф «Фiнiст - Ясний 
Сокiл».
7.00 «Слово Предстоя-
теля».
7.05 М/ф «Принц 
Єгипту».
9.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.00 Х/ф «Королева 
бензоколонки».
12.40 «Сходження Бла-
годатного вогню в Храмi 
Гробу Господнього».
14.20 Х/ф «Операцiя «И» 
та iншi пригоди Шурика».
16.15 Т/с «Джерело», 
1-4 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi».
22.00 «Паломництво на 
Святу землю».
23.00 «Пасхальне бого-
служiння. Пряма тран-
сляцiя».
3.00 «Подробицi» - 
«Час».

6.00,7.00,8.00,9.00,10
.00,11.00,12.00,15.00,
7.00,18.00,20.00,23.0
0,4.00,5.00 Час новин.
6.10,7.10 Д/с «Крила 
вiйни».
7.50,8.50,21.25 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
8.15 Д/с «Неймовiрнi 
винаходи».
8.40 Натхнення.
9.10 Автопiлот.
9.30 Майстри ремонту.
10.15 Форшмак.
10.35 Медекспертиза.
11.10 Гончаренко ру-
лить.
11.30 Бла-бла Таксi.
12.15 Х/ф.

15.15 Концерт.
17.10,23.10 Д/с «Друга 
свiтова вiйна: свiдчення 
вiйни».
18.20 Невигаданi iсторiї.
19.00 Д/с «Майстри 
вiйни».
20.10,5.10 Рандеву.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
21.35,3.00 Вiкно до 
Америки.
22.00 Д/с «Загадки на-
цистських злочинiв».
0.00 Пасхальна утреня i 
Лiтургiя святителя Iвана 
Золотоустого з Михай-
лiвського Золотоверхого 
собору ПЦУ.
3.10 Культ Ура!
4.10 Фiзкульт ура!

5.00 Скарб нацiї.
5.10 Еврика!
5.15 Факти.
5.40 Х/ф «Назад у май-
бутнє».
7.50 Х/ф «Назад у май-
бутнє 2».
9.50 Х/ф «Назад у май-
бутнє 3».
12.00,13.00 Х/ф «Парк 
Юрського перiоду». 
(16+).
12.45 Факти. День.
14.45 Х/ф «Парк Юр-
ського перiоду 2». (16+).
17.00 Х/ф «Парк Юр-
ського перiоду 3». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Свiт юр-
ського перiоду». (16+).
21.35 Х/ф «Рiддiк». 
(16+).
23.40 Х/ф «Альфа». 
(12+).
1.25 Т/с «Розтин по-
каже». (16+).
2.50 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.00,12.05 Т/с «Па-
паньки». (12+).
8.00 Неймовiрна правда 
про зiрок.

10.50 Мiй секрет.
17.00 Хата на тата. 
(12+).
19.00 МастерШеф. Про-
фесiонали. (12+).
21.50 Звана вечеря. 
(12+).
23.45 СуперМама. 
(12+).

5.30,2.00 Вар`яти. 
(12+).
8.05,9.55 Kids` Time.
8.10 Х/ф «Помста пухна-
стих».
10.00 Орел i решка. 
Чудеса свiту.
11.00 Орел i решка.
12.10 У кого бiльше? 
(12+).
14.00 М/ф «Суперсi-
мейка».
16.20 М/ф «Суперсi-
мейка 2».
18.40 Х/ф «Месники». 
(16+).
21.20 Х/ф «Месники: 
Ера Альтрона». (16+).
0.20 Х/ф «Погнали». 
(16+).
2.50 Зона ночi.

7.00,15.00,19.00 Сьо-
годнi.
7.25,3.10 Реальна мiс-
тика.
9.00 Т/с «Чорна квiтка». 
(12+).
13.00 Т/с «Назавжди», 1 
i 2 с.
15.20 Т/с «Назавжди».
17.10 Т/с «Чесна гра», 1 
i 2 с. (16+).
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Чесна гра». 
(16+).
23.00 Т/с «Я нiколи не 
плачу», 1 i 2 с. (12+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Я нiколи не 
плачу». (12+).

9.00 «Щасливе iн-
терв`ю».
10.00,11.00,12.00,13.
00,14.00,15.00,16.00
«Репортер». Новини.

10.10 «Cоцiальний 
статус» з В. Бiрзулом.
10.40 «Перша пере-
дача» з О. Федченко.
11.15,12.15 «Акценти» 
з Н. Фiцич.
13.15 «Запорєбрик 
News» з О. Курбановою.
13.35 «Новини вiд 
Христини» з Х. Чер-
негою.
14.10,15.10,16.10
Д/ф.
17.00 «Не наша Russia» 
з М. Гаєм та I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» 
з П. Рольником та О. 
Близнюком.
20.30 «Вiйна за неза-
лежнiсть».
21.00 «Прямий доказ».
21.30 «Влада хохотала».
22.00 «The Week». Мiж-
народний огляд з Т. Бе-
резовцем та П. Залма-
євим.
23.00 «Вата шоу» з А. 
Полтавою.

6.00 Х/ф «Крими-
нальный талант», 1 с. 
(16+).
7.50 Х/ф «Близ-
нецы-драконы». (Гон-
конг). (16+).
10.00 Х/ф «Тихая га-
вань». (США). (16+).
12.25 Х/ф «Подземка». 
(Франция). (16+).
14.25 Х/ф «Пред-
чувствие». (США). (18+).
16.10 Х/ф «Рекрут». 
(США). (16+).
18.55 Х/ф «Аритмия». 
(18+).
21.20 Х/ф «Хребет 
дьявола». (Испания - 
Мексика). (18+).
23.20 Х/ф «Сенсация». 
(Великобритания - 
США). (16+).
1.05 Х/ф «Кулак ярости». 
(Гонконг). (16+).
3.15 Х/ф «Семьянин». 
(США). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 

Панда».
8.35 «Ух ти show».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.00 Х/ф «Закони при-
вабливостi».
11.35 Х/ф «Нарече-
на-втiкачка». (16+).
13.40 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
0.00 Х/ф «Пiсля 
весiлля». (12+).
2.00 «Бiйцiвський клуб».
2.45 Т/с «Три сестри».
3.35 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 Квартирне питання.
9.30,0.10 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.

5.15 Х/ф «Святi й пра-
ведники ХХ столiття».
5.55 Х/ф «Ярослав Му-
дрий».
8.45 Х/ф «Два капiтани».
12.55,3.05 «Випад-
ковий свiдок».
14.05 Х/ф «Текумзе».
16.05 Х/ф «Бiнго Бонго».
18.05 «Переломнi 80-тi».
19.00,2.35 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Бiлi Роси».
21.15 Х/ф «Закони при-
вабливостi».
23.00 Х/ф «Авраам: 
Хранитель вiри».
3.15 «Святi й правед-
ники ХХ столiття».
4.50 «Top Shop».

6.15 Х/ф «Деревенская 
история».
9.35 Х/ф «Отцы и деды».
11.00,20.00 Вести.
11.30 «Пешком...» Трои-

це-Сергиева лавра.
11.55 «Сто к одному».
12.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!»
14.40 Х/ф «Шоу про 
любовь».
18.05 «Привет, Андрей!»
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Х/ф «Самая лю-
бимая».
23.30 «Пасха Христова». 
Прямая трансляция Пас-
хального богослужения 
из Храма Христа Спаси-
теля.
2.30 Х/ф «Папа для 
Софии».

6.00 Випадковий свiдок.
8.25,2.20 Мiстична 
Україна.
9.10 Правда життя.
10.10 Речовий доказ.
11.20,0.00 Їжа богiв.
12.15 У пошуках iстини.
14.15 Бойовий вiдлiк.
15.10 Ритуали.
19.10 Народження кон-
тинентiв.
21.00 Розгадка таєм-
ниць Бiблiї.
0.55 Справжня гра пре-
столiв.
3.05 Там, де нас нема.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
11.25 Х/ф «Красуня й 
чудовисько».
13.10 Х/ф «Дiм дивних 
дiтей мiс Сапсан». (16+).
15.30 М/ф «Льодови-
ковий перiод».
17.15 М/ф «Льодови-
ковий перiод 2: Гло-
бальне потеплiння».
19.00 М/ф «Льодови-
ковий перiод 5: Курс на 
зiткнення».
20.45,21.45,22.45 Од-
ного разу пiд Полтавою.
21.15,22.15 Танька i 
Володька.
23.15 Iгри приколiв.
0.15 Країна У 2.1.
0.45 Панянка-селянка.
2.35 Теорiя зради.
3.20 Вiталька.

5.50 Кориснi пiдказки.

6.15,13.35 Х/ф «Испан-
ский-английский». 
(США). (16+).
8.25,15.45 Х/ф «Да-
вайте потанцуем». 
(США). (12+).
10.05 Х/ф «Без тор-
мозов». (Франция). 
(16+).
11.35 Х/ф «Правила 
виноделов». (США). 
(16+).
17.25,5.35 Х/ф «Затура: 
космическое приклю-
чение». (США). (12+).
19.05 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: часть 1». 
(США). (12+).
21.00 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: часть 2». 
(США). (12+).
22.50 Х/ф «Три метра 
над уровнем неба». 
(Испания). (16+).
0.50 Х/ф «Секреты 
Лос-Анджелеса». (США). 
(18+).
3.00 Х/ф «Талантливый 
мистер Рипли». (США). 
(16+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.00,8.00 «ДжеДАI».
8.30,0.45 «Загублений 
свiт».
12.30 Х/ф «В iм`я Бен-
Гура». (16+).
14.20 Х/ф «Король 
Артур i лицарi круглого 
столу». (16+).
16.05 Х/ф «Капiтан 
Грiм». (16+).
18.15 Х/ф «Робiн Гуд». 
(16+).
21.00 Х/ф «Соломон 
Кейн». (16+).
22.55 Х/ф «Мега-акула 
проти Крокозавра». 
(16+).
2.30 «Вiдеобiмба 2».
3.15 «Люстратор. Про-
кляття системи».
3.40 «Нишпорки».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини

п'ятниця, 30 квітня

субота, 1 травня
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6.00 Гiмн України.
6.05 Енеїда.
6.30 М/ф «Як козаки 
сiль купували».
6.40 М/ф «Як козаки 
наречених виручали».
,23.55,1.50,3.15,5.35
Новини.
7.10 М/ф «Як козаки у 
футбол грали».
7.30 Великоднi бого-
служiння з Патрiаршого 
собору Недiля Христо-
вого Української Гре-
ко-Католицької Церкви.
11.00 Недiльна Свята 
Меса Римсько-Като-
лицької Церкви в 
Українi.
12.00 Концерт. Пiснi про 
кохання.
14.00 Телепродаж.
14.35 Концерт Р. Скор-
пiона.
15.45 Концерт. Наталiя 
Валевська.
16.35 Д/ф «Бовсунiвськi 
бабусi». (12+).
17.45 Х/ф «Сватання на 
Гончарiвцi».
19.15 Дивнi створiння.
20.20 Д/с «Боротьба за 
виживання».
21.25 Д/с «Дикi тва-
рини».
22.00 Х/ф «Пригоди 
Жуль Верна. Загадковий 
острiв». 
,2.10,3.10,3.35,5.30
Погода.
0.20 «Зупини мене, 
якщо зможеш».
1.15,2.15 #ВУкраїнi.
3.40 Суспiльна студiя. 
Головне.

7.00 «Життя вiдомих 
людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.45 «Свiт навиворiт 12. 
Пакистан».
10.55,3.15 «Свiт нави-
ворiт».
18.15 «Українськi сен-
сацiї».

19.30,5.00 «ТСН-Тиж-
день».
21.00 Х/ф «Лара Крофт 
- розкрадачка гробниць: 
Колиска життя». (16+).
23.15 Бойовик «Тран-
сформери: Помста по-
леглих». (16+).
2.15 «Свiтське життя».

3.30 «Подорожi в часi».
4.00 Х/ф «Шельмен-
ко-денщик».
5.45 М/ф «Астерiкс i 
таємне зiлля».
7.20 М/ф «Кунг-фу 
Панда 3».
9.00 «Готуємо разом».
10.00,11.00,12.00
«Iнше життя».
12.50 Х/ф «Операцiя 
«И» та iншi пригоди Шу-
рика».
14.40 Т/с «Джерело», 
1-4 с.
18.10 Х/ф «Агент Лев». 
(16+).
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Школа хо-
роших дружин».
23.00 Х/ф «Королева 
бензоколонки».
0.30 Х/ф «Приходьте 
завтра...»
2.20 «Подробицi» - 
«Час».
3.05 «Україна вражає».
3.55 «Стосується кож-
ного».

6.00,7.00,12.00,15.00,
17.00,20.00,23.00,0.0
0,2.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.10 Д/с «Крила вiйни».
7.30 Надгробне, Пас-
хальна Утреня та Боже-
ственна Лiтургiя з Па-
трiаршого собору Во-
скресiння Христового 
УГКЦ.
12.15 Х/ф.
15.15 Концерт Оксани 
Бiлозiр «Сповiдь».
17.10 Д/с «Масштабнi 
iнженернi помилки».
18.00,1.00,5.10 Час. 

Пiдсумки тижня з А. 
Мiрошниченко.
19.00 Д/с «Майстри 
вiйни».
20.10,2.15 Машина 
часу.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
21.25 Актуально: Еко-
номiка. Полiтика. Со-
цiум.
21.30 Вечiр з Янiною 
Соколовою.
22.00 Д/с «Загадки 
нацистських злочинiв».
23.10 Д/с «Друга 
свiтова вiйна: свiдчення 
вiйни».
0.10 Д/с «Найбiльшi 
танковi битви».
1.55 Огляд преси.
3.10 Культ Ура!
4.10 Фiзкульт ура!

5.20 Скарб нацiї.
5.30 Еврика!
5.40 Факти.
6.05 Анти-зомбi.
7.00 Х/ф «Воскресiння». 
(12+).
9.00 Х/ф «Мiстер i мiсiс 
Смiт». (16+).
11.10,13.00 Т/с «Пес». 
(16+).
12.45 Факти. День.
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «Тiлоохоро-
нець кiлера». (16+).
23.35 Х/ф «Найманий 
вбивця». (16+).
1.20 Т/с «Розтин по-
каже». (16+).
3.35 Я зняв!

5.05 Х/ф «Оксамитовi 
ручки».
6.55 Х/ф «Приборкання 
норовливого».
8.45 Х/ф «Шалено зако-
ханий».
10.45 МастерШеф. 
Професiонали. (12+).
13.25 Хата на тата. 
(12+).
15.15 СуперМама. 

(12+).
19.00 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
20.00 Один за всiх. 
(16+).
23.10 Таємницi ДНК. 
(16+).

5.45,8.05 Kids` Time.
5.50 М/ф «Суперсi-
мейка».
8.10 М/ф «Суперсi-
мейка 2».
10.20 Х/ф «К-9».
12.20 Х/ф «Месники». 
(16+).
15.10 Х/ф «Месники: 
Ера Альтрона». (16+).
18.00 Х/ф «Месники: 
Вiйна нескiнченностi». 
(12+).
21.00 Х/ф «Месники: 
Фiнал». (12+).
0.40 Improv Live Show. 
(12+).
2.30 Вар`яти. (12+).

5.50 Сьогоднi.
6.50,3.10 Реальна мiс-
тика.
8.45 Т/с «Чужi грiхи». 
17.00 Т/с «Майже вся 
правда», 1 i 2 с. (12+).
19.00 Сьогоднi. Пiд-
сумки з Олегом Пан-
ютою.
21.00 Т/с «Майже вся 
правда». (12+).
23.00 Т/с «Без коли-
вань», 1 i 2 с. (12+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Без коли-
вань». (12+).

9.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,17.00
«Репортер». Новини.
9.15 «Медексперт» з К. 
Трушик.
10.10 «Про особисте» з 
Н. Фiцич.
11.15,12.15 «Акценти» 
з Н. Фiцич.
13.15 «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. 
Близнюком.
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 «Крими-
нальный талант», 2 с. 
7.50 Х/ф «Кулак 
ярости». (Гонконг). 
10.00 Х/ф «Аритмия». 
12.25 Х/ф «Хребет 
дьявола». (Испания - 
Мексика). (18+).
14.25 Х/ф «Сенсация». 
(Великобритания - 
США). (16+).
16.10 Х/ф «Семьянин». 
(США). (16+).
18.55 Х/ф «Поезд на 
Юму». (США). (16+).
21.20 Х/ф «Откройте, 
полиция! 3». (Франция). 
23.20 Х/ф «Тайны 
прошлого». (США). 
1.05 Х/ф «Лорд 
Дракон». (Гонконг). 
(16+).
3.15 Х/ф «Родина». 
(18+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.35 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.30 Х/ф «Лiто. Одно-
класники. Кохання». 
(16+).
11.10 Х/ф «Бунтарка».
13.00 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
0.00 Х/ф «Посилка». 
(16+).
2.00 «Бiйцiвський клуб».
2.50 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 Квадратний метр.
9.20,0.10 Iдеї ремонту.
10.20 Один за 100 
годин.
12.00 Кориснi поради.
13.00 Правила життя.
14.40 Шiсть соток.
18.00 Неймовiрнi iсторiї 
кохання.
20.30,3.20 Зiрковi долi.
21.20 Дачна вiдповiдь.
1.40 Формула кохання.
3.50 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.50 Х/ф «Добрi 
намiри».
7.20 «Слово Предстоя-
теля».
7.30 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
9.15 Х/ф «Текумзе».
11.20 Х/ф «Закони при-
вабливостi».
13.05 Х/ф «Бiлi Роси».
14.50 Х/ф «Старий зна-
йомий».
16.25 Х/ф «Троє в човнi, 
якщо не рахувати со-
баки».
19.00 Х/ф «Бережiть 
жiнок».
21.40 Х/ф «Один шанс 
на двох». (16+).
23.45 Х/ф «Казка про 
жiнку та чоловiка».
1.25 «Речовий доказ».

5.55 Х/ф «Самое 
главное».
7.25 Х/ф «Пряники из 
картошки».
9.20 Местное время. 
Воскресенье.
9.55 «Моя любовь - 
Россия!»
10.15 «Устами мла-
денца».
10.55,4.45 «Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым».
11.40 «Сто к одному».
12.25 «Большая пере-
делка».

13.20 «Аншлаг и Ком-
пания».
14.55,3.25 Х/ф «Од-
нажды двадцать лет 
спустя».
16.25 Х/ф «Идеальный 
брак».
20.00 Вести.
22.00 Х/ф «Герой».
0.10 Х/ф «Берег на-
дежды».

6.00 Випадковий свiдок.
8.45,2.25 Мiстична 
Україна.
9.35 Правда життя.
10.45 Речовий доказ.
11.55,0.00 Їжа богiв.
12.50 У пошуках iстини.
14.20 Бойовий вiдлiк.
15.15 Розгадка таєм-
ниць Бiблiї.
18.15 Мадагаскар.
21.00 Таємницi Iсуса.
1.00 Справжня гра пре-
столiв.
2.50 Там, де нас нема.
3.45 Нашi.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.55 М/ф «Червона 
Шапка проти зла».
11.40 М/ф «Епiк».
13.45 М/ф «Льодови-
ковий перiод 5: Курс на 
зiткнення».
15.30 М/ф «Льодови-
ковий перiод 3: Ера ди-
нозаврiв».
17.15 М/ф «Льодови-
ковий перiод 4: Конти-
нентальний дрейф».
.00,20.00,21.00,22.00
Одного разу пiд Пол-
тавою.
19.30,20.30,21.30
Танька i Володька.
22.30 Країна У 2.1.
23.00 Х/ф «Кохання та 
iншi лiки». (16+).
1.00 Панянка-селянка.
2.45 Щоденники Тем-
ного. (16+).
3.30 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.15 Х/ф «Уцелевшая». 
(США - Великобри-
тания). (16+).
8.50 Х/ф «Остров Ним». 
(США). (12+).
10.20 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: часть 1». 
(США). (12+).
12.15 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: часть 2». 
(США). (12+).
14.10 Х/ф «Питер Пэн». 
(США). (12+).
16.00 Х/ф «Затура: 
космическое приклю-
чение». (США). (12+).
17.35 Х/ф «Неспящие в 
Сиэтле». (США).
19.20 Х/ф «Хорошо 
быть тихоней». (США). 
(16+).
21.00 Х/ф «Бердмэн». 
(США). (18+).
22.55 Х/ф «Дитя чело-
веческое». (Великобри-
тания - США). (16+).
0.40 Х/ф «Последняя 
любовь на Земле». (Ве-
ликобритания - Швеция 
- Дания). (16+).
2.10 Х/ф «Мумия». 
(США). (12+).
4.15 Х/ф «Голодные 
игры». (США). (16+).

6.00 «Шаленi пере-
гони».
7.00,8.00 «ДжеДАI».
9.05 «Загублений свiт».
11.55 Т/с «Перевiзник 
2». (16+).
15.25 Х/ф «Перевiзник». 
(16+).
17.15 Х/ф «Перевiзник 
2». (16+).
19.00 Х/ф «Вихiд: Боги 
та царi». (16+).
21.55 Х/ф «Придо-
рожнiй заклад». (16+).
0.05 Х/ф «Наутiлус: Во-
лодар океану». (16+).
1.50 «Вiдеобiмба 2».
2.15 «Нишпорки».
3.55 «Найкраще».
4.05 «Зброя».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

КРОСВОРД

неділя, 2 травня

Відповіді на кросворд з №14

ПО ГОРИЗОНТАЛI:
1. Бджолиний продукт.
3. Йошкар-...
6. Творець свiту.
9. Англ. одиниця довжини.
11. Гора богiв.
13. Головний убiр.
15. Нотний первiсток.
16. Бог Сонця.
17. ... Лiнней.
19. Центр обертання.
20. М`ясна страва.
21. Представник Iспанiї.
24. Секрет з печiнки.
28. Японська холодна зброя.
29. Нота.
31. С/г рослина.
34. Пасмо волосся.
36. Укр. Радянська енциклопедiя.
37. ...-хау.
38. Префiкс до узбека.
39. Поема Т.Г. Шевченка.

ПО ВЕРТИКАЛI:
1. Портова споруда.
2. Щит бога Зевса.
4. Виклик на дуель.
5. Схiдна цитадель.
6. Хазяїн фiрми.
7. Западина в Тихому океанi.
8. Дикий бик.
10. Житло Карлсона.
12. Томас ...
14. Озеро в Пн. Америцi.
18. Косметика для нiгтiв.
19. Неотруйна змiя.
22. Волелюбний горець.
23. Бобова рослина.
25. Рiчка в Африцi.
26. "Око" будинку.
27. Служба Безпеки України.
30. Антилопа.
32. Клич перемоги.
33. Слово з "Кiн-дза-дза".
34. Укр. письменник.
35. Органiзацiя об`єднаних нацiй

По горизонталi:
1. Iя. 3. Ка. 5. Бард. 7. Ласо. 9. 
Ра. 10. Ленiн. 11. Ва. 13. Валик. 
15. Токар. 17. Лико. 18. Реал. 19. 
Баба. 22. Азор. 25. Парад. 26. 
Ледар. 28. Ак. 29. Терем. 30. Ле. 
31. Улан. 33. Клiо. 35. Ат. 36. Ял.

По вертикалi:
1. Iа. 2. Ярлик. 3. Каное. 4. Ас. 5. 
Баал. 6. Деко. 7. Лiтр. 8. Овал. 9. 
Рв. 12. Ар. 14. Лицар. 16. Катод. 
19. Баку. 20. Батат. 21. Аден. 22. 
Алек. 23. Земля. 24. Рало. 25. 
Па. 27. Ре. 32. Ла. 34. Iл.
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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 зруч-
ності, господарські споруди. 
Все приватизоване. Тел. 
0992858310.

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

	� БУДИНОК, газ, вода, 
зручності, л/кухня, господар-
ські споруди, 2 гаражі. Або 
обміняю на квартиру. Тел. 
0668882925 (Олена)

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

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

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

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

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

	� 1/2	БУДИНКУ,	всі зруч-
ності, 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 договірна. 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, 
газифікований, з/п 70 м.кв. 
Господарські споруди: 
сарай, л/кухня, вхідний 
погріб, колодязь. З/д 50 
соток. Тел. 0992799317 

	� БУДИНОК, з/п 98 м. кв., 5 
кімнат, центр с. Мартинівка. 
Газ, вода, колодязь у дворі. 

З/д 22 сотки, сад, огород. 
Господарські 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

	� БУДИНОК, с. Хитці. Тел. 
0663657400

	� БУДИНОК, с. Сари 
(Крутьки). З/д 40 соток. Гос-
подарські споруди, газ, 
вода. Тел. 0669288635, 
0981210521

	� БУДИНОК,	р-н трактор-
ного. З/д, господарські спо-
руди. Ціна договірна. Тел. 
0665725546

	� БУДИНОК, с. Малі 
Будища. Газ, вода, господар-
ські споруди. З/д 15 соток. 
На низу. Тел. 0509493765, 
0992443497

	� САДИБА, с. Новоселівка. 
Тел. 0502200275

	� БУДИНОК, с. Петрів-
ка-Роменська (р-н городок). 
Терміново, недорого. Газ, 
вода, З/д 8 соток. Тел. 
0501812732

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

	� БУДИНОК,	82,1 м.кв., зі 
зручностями. Присадибні 
будівлі, гараж, л/кухня, 
погріб, сарай, з/д 10 соток, 
сад.  Тел. 0953995098. 

	� БУДИНОК, с. Петрів-
ка-Роменська. Ціна дого-
вірна. Тел. 0666478775.

	� БУДИНОК,	р-н з/д станції. 
Газ, вода, гараж, л/кухня, 
сарай, погріб. Ціна дого-
вірна. Тел. 0506359211. 

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

	� 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, з/п 120 м. кв., 
гараж, л/кухня, господарські 
споруди, з/д 9 соток. Тел. 
0994119445

	� 1/2	БУДИНКУ, р-н Парку. 
Гарне місце. Сарай, погріб, 
л/кухня. З/д. Ціна договірна. 
Тел. 0500622596. 

	� БУДИНОК, газ, з/д, гос-
подарські споруди, сад. Тел. 
0956886216. 

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

	� БУДИНОК, пров. Кіндра-
тенка, 9. Гараж, господарські 
споруди, з/п 82 м.кв., з/д 6,7 
соток. Газ, вода, всі кому-
нікації. Ціна договірна. Тел. 
0667509671, 0500348523

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

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

	� БУДИНОК,	с. Бухалове. 
Тел. 0952482844

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

	� БУДИНОК, вул. Гага-
ріна, 60, з/д 6 с., гараж. Тел. 
0662906663.

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

КВАРТИРИ
Продаж

 

	� 2-КІМН. кв., 30 м. кв., 
одноповерховий будинок, 
центр. Газ, холодна вода, 
лічильники. Без зручностей. 
Сарай, погріб. Ціна дого-
вірна. Тел. 0669129442. 

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

	� 3-КІМН.	кв., 62,3 м. 
кв., 5-й поверх, нові вікна, 
лічильники, централізо-
ване 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 лічиль-
ники. Індивідуальне опа-
лення. Є гараж з погребом, 
жилий стан. Р-н Вовча. Тел. 
0969840969   

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

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

	� 2-КІМН. кв., 3/5 поверх, 
в центрі міста, біля місь-
кого ринку по вул. Гетьман-
ській (над магазином «Пан 
та Пані»). Реальному покуп-
цеві хороший торг. Тел. 
0993563369

	� 1-КІМН. кв., (малосі-

мейка), з/п 24 м.кв., 2/5 
поверх, р-н Сарського. Тел. 
0665189014

	� 2-КІМН. кв., р-н Чере-
мушки, 54 м. кв., кондиці-
онер, бойлер, лічильник на 
тепло (комунальні дешево), 
4-й поверх. Тел. 0982504189. 

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

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

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

	� 2-КІМН. кв., р-н М. 
Круга, 2/2 поверх, з/п 49 
м. кв., індивідуальне опа-
лення, гараж поряд. Тел. 
0957757230. 

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

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

	� 1-КІМН. кв., р-н Чере-
мушки, 5 поверх, 22,4 
м.кв., ціна договірна. Тел. 
0669538113. 

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

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

	� 1-КІМН. кв., р-н Чере-
мушки, 4/5, не кутова, 3/п 
33,5 м.кв., лічильники, не 
закінчений ремонт. Тел. 
0996657244

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

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

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

	� З/Д	10	соток, привати-
зована, є гараж, фундамент, 
комунікації поряд, пров. 
Лохвицький, 6, р-н авто-
станції. Тел. 0953444703, 
0509178530.

	� З/Д	10	соток, с. Малі 
Будища. Будинок, сад, 

погріб, з/д 10 соток. Тел. 
0666478775

 �

ЗДАМ

	� БУДИНОК, подобово, на 
тривалий термін або бри-
гаді у відрядженні, Інтернет, 
кондиціонер. Можливість 
надання відповідних доку-
ментів. Тел. 0508783429. (13) 

	� КВАРТИРА, подобово, на 
тривалий термін або бри-
гаді у відрядженні, Інтернет, 
кондиціонер. Можливість 
надання відповідних доку-
ментів. Тел. 0508783429. (13)

	� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790

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

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

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

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

АВТО
Продаж

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

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

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

	� ВАЗ-2109, 2005 р.в., 
газ/бензин. Терміново. Тел. 
0667068067.

	� УАЗ з причепом, + з/ч. 
Терміново. Недорого. Тел. 
0501812732

	� OPEL	Kadett, 1986 р.в., 
1,3 бензин, находу. Ціна 1200 
у. о. Тел. 0987651028. 

	� ZAZ	Сенс, 2004 р.в., 
бежевий колір, газ/бензин. 
Ціна 27 тис. грн. Тел. 
0501581341. 

	� ВАЗ-21213, 1995 р.в. Тел. 
0503086590

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

	� Т-40	АМ, з передком. Ціна 
при огляді. Тел. 0992488573

	� КАРТОПЛЕКОПАЧ поль-
ського виробництва. Гарний 
стан. Тел. 0663110631

	� СІВАЛКА зернова СЗ-3,6. 
Екскаватор «Борекс» на базі 
ЮМЗ, 1993 р.в., ківші великі 
і малі, грейферні. Рама куль-
тиватора КПШ. З/ч до МТЗ-
80. Тел. 0502879266. 

МОТО
Продаж

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

	� ПЛАНЕТА-5. Тел. 
0992615911

	� СКУТЕР	китайський, 150 
см. куб. Ціна 9600 грн. Тел. 
0992625576.	

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

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

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

	� КРИЛА передні до ВАЗ-
2101-02, нові, зі склово-
локна. Ціна 200 грн. Скло 
заднє до ВАЗ-2106-03, ціна 
100 грн. Тел. 0662683686. 

	� ГАЗ-24: нова динама, 
новий колінвал, двигун після 
капремонту. Ціна договірна. 
Тел. 0502049434

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
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ДОРОГО КУПУЄМО 
свиней, свиноматок.

ЦІЛОДОБОВО

066 1808984066 1808984
068 4839984068 4839984

Те
л

Те
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..

20

КУПЛЮ СВИНЕЙ, 
СВИНОМАТОК

живою вагою

0662183433, 
0671111363Те

л.

15

Куплю свиней 
живою вагою

Тел. 0663451052, 
0506644240

ДОРОГО

16

Куплю корів, биків, 
телят, коней, кіз. 

Дорого. Цілодобово. 
Вимушений доріз.
Тел. 0669669486, 

0672996055
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	� ДОШКА, брус, штахет, 
шалівка. Дрова: сосна, 
береза. Доставка. Тел. 
0509080626. (37)

	� ЩЕБІНЬ, пісок, глина, 
чорнозем, 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, тов-
щина 8 мм., висота 2,5 
м. Ціна 10 грн./кг. Тел. 
0995484823

	� ТРУБИ 2-дюймові, товсто-
стінні, довжина 2,5 м.,7 шт. 
Тел. 0996840353. 

	� СВОЛОКИ оброблені, 
довжина 6,20 м.. ширина 16 
см, висота 18 см. 20 штук. 
Тел. 0955238304

ЕЛЕКТРОНІКА
Продаж

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

РІЗНЕ
Продаж

	� ОВОЧЕДРОБІЛКА елек-
трична. Тел. 0501977731. 

	� ШВЕЙНА	МАШИНКА, 
каструлі, казани, каністри, 
бідончики, ночви, ліжка, 
автоматика, корито, діжки, 
антена, водяні насоси, теле-
візор, ящик для сміття, 
баддя, ел. соковижималка, 
блендер, гардероб, пилосос, 
м’ясорубка, тумба під ТВ, 
ящики. Тел. 0989542346. 

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

	� СЕЙФ, тент на причеп 
«Кременчук». Ліжка 
дерев’яні з матрацом. 
Дошка мебельна 2х0,9м., 
3 шт., ящики меблеві, стіл 
овальний, шифер великий, 
2шт. Тел. 0990549626.

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

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

	� ВЕЛОСИПЕД жіночий. 
Новий. Тел. 0666189903

	� ПЕРЕГНІЙ в мішках. Тел. 
0665740005

	� КУКУРУДЗА. Тел. 
0992256242

	� КОРЕНЕРІЗКА елек-
трична, універсальна. Дере 
коренеплоди, чистить качани 
кукурудзи. Коренерізка 
ручна. Тел. 0506184275

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

	� ГЕНЕРАТОР кисневий, 7 л. 
Тел. 0951943367.

	� РУШНИЦЯ ІЖ-17, к.16. 
Компресор КамАЗ 1-цилін-
дровий, та лобове скло. Тел. 
0996202072

	� СІНО. Тел. 0669341345

	� ПАСІКА. Тел. 0953206773

	� САКВОЯЖ для подоро-
жування, 70х50х20, амери-
канського в-ва, з кодовим 
замком. Два гардероби з 
антресолями. Шафа книж-
кова, сервант, трельяж, 
тумба під ТВ. Три пари 
жіночих  шкіряних чобіт. Одна 
пара – Франція (ексклюзив). 
Дві шуби (хутряні). Тел. 
0993563369

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

	� КАРТОПЛЯ посад-
кова, сорт «Аладін». Тел. 
0969148327

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

	� КУКУРУДЗА, суха. Тел. 
0664284481

	� КАРТОПЛЯ дрібна. Тел. 
0503001454

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

	� ПРИЧІП до легкового 
автомобіля. Кременчуцького 
виробництва. Новий. Тел. 
0987494626

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

	� ТЮТЮН у стеблах 
із листям. На вагу. Тел. 
0667017216

	� МОРКВА, 15 кг. Тел. 
0509779570. 

	� САДЖАНЦІ ПАВЛОВНІЇ 
та корені оптом. Тел. 
0508316358

	� КУКУРУДЗА. Тел. 
0956513876

	� ПРАЛЬНА	МАШИНА 
«Ardo», автомат. Робочий 
стан. Ціна 1000 грн. Тел. 
0993734159. 

	� ПЛИТА	ГАЗОВА, 4-кам-
форна. ДИВАН в гарному 
стані. Тел. 0662671861. 

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

	� БОЧКА, куб, бак ком-
байна, візок, кравчучка, рало, 
пропольник, обгортач, вулик, 
інвентар пасічника, обігрівач 
для курчат, мішки конопляні. 
Тел. 0663346179.

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

	� ВОРОТА металеві з 
хвірткою і стовпами. Тел. 
0503086590.

	� ТРУБА обсадна, пласти-
кова, для свердловини, дов-
жина 3м., діаметр 125 мм., 
товщина стінки 5 мм., 9 шт. 
Тел. 0957145301. 

	� ТЕЛЕВІЗОР на кухню. 
Люстра, різний огородній 
та будівельний інвентар, 
клітка для кімнатних тварин, 
матраци ватні, вікна і двері 
різних розмірів. Пральна 
машина «Indesit». Все в хоро-
шому, робочому стані. Тел. 
0956136209. 

	� ЛІЖЕЧКО дитяче, б/в. 
Банки 1, 2, 3л. Б/в. Тел. 
0678692045.

	� СЕПАРАТОР молочний 
«Мотор січ». Картопля 
дрібна. Двері дерев’яні, нові. 
Тел. 0507070558. 

	� КАНІСТРИ 25л., різні 
бочки, оприскувач, банки 3л., 
труба для вентиляції. Тел. 
0663545705.  

	� БАТАРЕЇ чавунні, б/в. Ціна 
договірна. Тел. 0953067042. 

	� МОРКВА. Тел. 
0505097801. 

	� ПЕРЕГНІЙ. Гній. Тел. 
0500512058

	� ЕЛЕКТРОДВИГУН 1,1 
кВт., 3000 об./хв., 220В. Тара 
для зернових 0,5 та 2 куб. 
Бочка 200л. Тел. 0506184275. 

	� БУРЯК кормовий, недо-
рого. Тел. 0990743620. 

	� КАРТОПЛЯ дрібна. Тел. 
0951619082

	� КАРТОПЛЯ велика. Тел. 
0662863878

	� ХОЛОДИЛЬНИК, 
медогонка, вулики. Тел. 
0952482844

	� ВЕРСТАТ	деревоо-
бробний 3/1: циркулярка, 
фуганок, рейсмус. Ширина 
40 см. В подарунок набір 
пилок та токарний дере-
вообробний верстат. Тел. 
0982546432

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

	� БУРЯК кормовий. Тел. 
0669164795.

	� КЛЕМАТИС,	алоє, 
каланхоє. Тел. 0951626631.  

	� ІНВАЛІДНА коляска, 
слуховий апарат. Тел. 
0992180017, 0964536428.

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

	� ВЕЛОСИПЕДИ: чоло-
вічий ХТЗ та «Салют» для під-
літка. Ємність-бункер для 
зерна, ел.двигун 1,6 кВт. Тел. 
0951626631.  

	� БУРЯК кормовий, недо-
рого. Тел. 0501974679 

	� ВЕРСТАТ	деревоо-
бробний. Тел. 0955238304.

	� ДВЕРІ м/к, віконна рама 
з стеклом, посуд, труба 
азбестова. Все б/в. Недо-
рого. Тел. 0507137896 

	� МЕБЛІ. Сіно. Кані-
стри. Пилосос. Телевізор. 
Велосипед дитячий. М/
радіола «Романтика». DVD, 
відео техніка. Мікрохви-
льова піч. Туфлі, босоніжки 
35-36 р., взуття дитяче. Тел. 
0955711574

ТВАРИНИ

	� ФГ	«ДОБРО-КРАФТ»	
продасть	молодняк	цапів	
зааненської	породи.	Тел.	
0505976790

	� КОТИКИ	ШУКАЮТЬ	
ГОСПОДАРІВ. Дуже симпа-
тичні, грайливі. Білої та сірої 
масті. Тел. 0508539636 

	� ТЕЛИЧКА парувального 
віку. Червоно-ряба. Тел. 
0972502936

	� ПОРОСЯТА маленькі. Тел. 
0666151557

	� ТУШКИ бройлера. Поро-
сята в’єтнамські. Гуси 
«мамути». Качки-шипуни. 
Тел. 0994867747

	� ТЕЛИЧКА. Тел. 
0684324361

	� ПОРОСЯТА маленькі, вік 6 
тижнів. Тел. 0974258685

	� КОЗА молода, з козе-
нятами. Першим окіт. Тел. 
0687469402. 

	� КУРИ молоді. Тел. 
0951384289. 

	� КОЗЕНЯ. Тел. 
0666100366. 

	� ТЕЛЯТА, вік 1 місяць. Тел. 
0668180083. 

	� ТЕЛИЦЯ, вік 1 рік. Тел. 
0500512058. 

	� КОРОВА, вік 8 років, сірої 
масті. Тільна 7,5 місяців. Тел. 
0500111751.

	� КУРЧАТА породи 
«Віандот» 11 штук. Тел. 
0999662279.

	� ГУСЕНЯТА породи 
«Мамут» та «Миргород-
ська». Тел. 0957314016, 
0988310009

	� СВИНЯ, вік 2 роки. Годо-
вана домашніми хар-
чами. Ціна 42 грн/кг. Тел. 
0684801547

КУПЛЮ
 

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

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

	� ЗЕМЕЛЬНІ	ПАЇ.	Тел.	
0505976790

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

	� СІНО	тюковане.	Тел.	Тел.	
0505976790

	� КАРТОПЛЮ їстівну і посад-
кову. Тел. 0681153304

	� ЗАБИРАЄМО	МЕТАЛ	з дому. 
Тел. 0509498855, 0965167370

	� БДЖОЛОСІМ’Ї без 
вуликів за розумну ціну. Тел. 
0995333835

ПОСЛУГИ

	� САНТЕХНІКА.	УСІ	ВИДИ	
РОБІТ: монтаж – демонтаж, 
металопласт – екоп-
ласт, каналізація. Встанов-
лення лічильників, бой-
лерів, насосних станцій. 
Вода, опалення. Ремонт. Тел. 
0662743611. (Олексій)

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

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

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

	� КОПАЄМО, чистимо 
і поглиблюємо коло-
дязі. Копаємо каналізації. 
Б’ємо свердловини. Тел. 
0664865679, 0687844221

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

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	пилососів, холо-
дильників, болгарок, чистка 
бойлерів, дрилів та іншої 
електротехніки. Виїзд май-
стра. Зварювальні роботи, 
пайка. Спилювання дерев 
різної складності. Тел. 
0997199623. (Олександр)

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

	� КОПАЄМО	КАНАЛІ-
ЗАЦІЇ, фундаментні траншеї, 
туалетні 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.(2)

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

	� ВИРОБИ	З	МЕТАЛУ: 
ворота з хвірткою, пар-

кани, огорожки, козирки, 
гаражні ворота та інше. 
Профнастил, металочере-
пиця, корабельна дошка 
та інше. Виробник Україна, 
Італія, Польща. Стовп-
чики 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. Встановлення пар-
канів. Виїзд по району. Тел. 
0669958382, 0960767071

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

	� ОБРОБІТОК	ГРУНТУ 
мотоблоком. Тел. 
0663835075, 0681657014

	� НАДАЄМО		ПОСЛУГИ  
з  монтажу,  ремонту і тех-
нічного обслуговування, 
електропроводки. Тел. 
0958489965

	� ПОСЛУГИ	СПЕЦТЕХ-
НІКОЮ: КамАЗ-5511, 
бульдозер ДТ-75, екска-
ватор 0,5-0,8 куб., трал. Тел. 
0506935578

	� ВИРОБИ	З	МЕТАЛУ.	
Виготовлення	кози-
рків,	навісів,	огорож,	
оградок,	буржуйок	та	
інше.	Виїзд	майстра.	Тел.	
0957733318,	0983950528		

	� ЗЕМЕЛЬНІ	РОБОТИ. 
Фарбування дахів. Послуги 
бетонозмішувачем. Тел. 
0992799273

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

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

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

	� БУДІВЕЛЬНІ	РОБОТИ: 
шпалери, штукатурка, шпа-
клівка, 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. Мож-
ливий виїзд по району. Тел. 
0667724345

	� ПРИВЕЗУ: перегній, 
чорнозем, торф. Тел. 
0506935578

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

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

	� МОНТАЖ	ТА	РЕМОНТ	
внутрішньої	електропро-
водки.	Підключення	бой-
лерів.	Тел.	0667462853

	� ФАРБУВАННЯ	покрівель 
будинків, господарських 
споруд, вікон, воріт, фрон-
тонів та ін. Тел. 0664772848  

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

	� ОРАНКА присадибних 
ділянок мотоблоком. Роз-
копування цілини. Після 
обробки грунт м’який, під-

ходить для сіяння газонної 
трави та висадки огородини. 
Тел. 0960767071 

	� РЕМОНТ	ХОЛОДИЛЬ-
НИКІВ за викликом. 
0990617751

	� НАТЯЖНІ	СТЕЛІ. Всі 
види внутрішніх робіт: гіпсо-
картон, тепла підлога та 
інше. Санвузол під ключ. 
Монтаж/демонтаж дахів. 
Зварювальні роботи. Уте-
плення будинків. Виїзд по 
району. Тел. 0661194638 

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 СПЕЦІА-
ЛІСТІВ	У	СФЕРІ	БУДІВ-
НИЦТВА	ТА	РЕМОНТУ. 
М. Гадяч вул. Героїв Май-
дану, 5/1. Тел. 0669923177 
(Олександр)

 � На роботу потрібні МИЙ-
НИКИ. Тел. 0953344447

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

 � 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 буряко-
господарство» на постійну 
роботу запрошує ЕЛЕК-
ТРИКА. При необхід-
ності надається житло. Тел. 
0996089829

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

	� ШУКАЄМО	МІСЦЕВОГО	
ПРЕДСТАВНИКА для ведення 
профорієнтаційної рекламної 
діяльності серед аграріїв, 
фермерів та ОСГ. Висока з/п. 
Тел. 0508316358

	� ЖІНКА	ШУКАЄ	РОБОТУ. 
Допоможу по господарству. 
Тел. 0507074269. 

	� ШУКАЮ	РОБОТУ	ПІДСОБ-
НИКА, вантажника. Пере-
копаю огород, приберу на 
кладовищі. Виконаю будь-яку 
роботу. Тел. 0952512043.   

 � ТОВ «Агро-Край» на 
постійну роботу потрібен 
ДИСПЕТЧЕР. Вимоги: профе-
сійно- технічна освіта, вільне 
володіння ПК, знання Excel. 
Звертатися за адресою: м. 
Гадяч, вул. Лохвицька, 29. Тел. 
0675369805

 � ТОВ «Агро-Край» на 
постійну роботу потрібен 
АГРОНОМ. Вимоги: вища 
освіта, досвід роботи від 2-х 
років. Звертатися за адресою: 
м. Гадяч, вул. Лохвицька, 29. 
Тел. 0675369805

 � На СТО терміново потрібні: 
СЛЮСАР-МОТОРИСТ, 
СЛЮСАР ПО	РЕМОНТУ	
ХОДОВОЇ частини авто-
мобілів та СЛЮСАР	ПО	
РЕМОНТУ	ДИЗЕЛЬНОЇ	
ПАЛИВНОЇ	АПАРАТУРИ. Тел. 
0509810509

ПРОДАМ	НАСІННЯ 
СОНЯШНИКА 

Mirasol (Іспанія), 
КУКУРУДЗИ 

Mais Dnipro та PSC. 
Можлива доставка. 

Форма оплати будь-яка. 
Склад у смт. 

Липова Долина. 
Тел. 0965156001, 0666936622 

(№17)

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)

	� КУПЛЮ	СОЮ	від 100 кг. 
Биту сою. Самовивіз. Тел. 

0965119459. (№16) 
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Вітання

ВІТАЄМО ВІТАЄМО 
молодих маммолодих мам

15.04. ІННА ФЕНЬКО
(с. Рашівка) дівч., 4148 57 см

16.04. ЛЮДМИЛА РІЗНИЧЕНКО 
(с. Петрівка-Роменська) 

дівч., 3710 53 см
17.04. КАТЕРИНА ЄФРЕМОВА
(с. Лютенька) хл., 2880 51 см

19.04. ЛІЛІЯ БІЛИК
 (м. Гадяч) дівч., 3430 52 см

20.04. ТАМІЛА ХИЖНЯК 
(с. Петрівка-Роменська) 

хл., 3620, 55 см
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Вихованці садочка «Світанок» 
с. Біленченківка, прийняли 
участь в озелененні  і 
посадили берези на території 
сільського стадіону.

Фото Т. Гура

Проводиться щорічно в 
Краснолуцькому ЗЗСО 
І-ІІ ступенів. Тож 13 квітня 
вчителі та технічний 
персонал  вийшли на  
прибирання прибережної 
смуги річки Грунь, що 
протікає за територією 
школи. 

Краснолуцький ЗЗСО

ЕКОЛОГІЧНА 
ТОЛОКА

День 
екологічних 
знань в 
Україні 

Для учнів 4 класу Книшівської 
школи  урок на свіжому повітрі 
видався корисним цікавим та 
веселим. Вчитель С. Ващенко. 

Книшівський ЗЗСО
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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

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)

- 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

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.

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

ПРОДАМ МОЛОДИХ КУРЕЙ

Тел. 0953514339Тел. 0953514339

Курчата м’ясо-
яєчної породи 

та несучки

Підрощені 
каченята 

та муларди
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ПОГОДА

Марка 
пального

Вартість, 
грн 

А-92 27,43

А-95 28,23

ДП 27,32
ГАЗ 15,66

Марка Вартість, 

Ціни на пальне (Полтава), 
станом на 20.04.2021 р.

Курс валют (Полтава) 
станом на 20.04.2021 р.

Купівля Продаж НБУ

USD 27.85 28,07 28,0087

EUR 33,29 33,70 33,7099

10 RUB 3.28 3.81 3.6737

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

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

ТЕЛЕФОН	
редакції:	

0508011885	
3-34-67

15

Посівне насіння 
кукурудзи та 

соняшнику
Засоби захисту 

рослин
Мікро– та 

мінеральні 
добрива.

АГРОПРОЦВІТАННЯ

Тел. 0500315218, 0960105597

Посівне насіння 

КУПЛЮ 
СТАРІ 15

0994174060

холодильники, 
телевізори, 

газові колонки та інше

15

РЕМОНТ
скутерів та мопедів.

Запчастини.
Доставка нерухомих 

мопедів в ремонт.
Тел. 0994174060

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, 22 квітня 
Ясно
мін. +10°, макс. +12°

П’ятниця, 23 квітня 
Хмарно з проясненнями, дощ
мін. +10°, макс. +12°

Субота, 24 квітня
Невелика хмарність
мін. +8°, макс. +11°

Неділя,  25 квітня
Мінлива хмарність
мін. +9°, макс. +11°

Понеділок, 26 квітня
Невелика хмарність
мін. +9°, макс. +11°

Вівторок, 27 квітня
Мінлива хмарність
мін. +9°, макс. +11°

Середа, 28 квітня
Хмарно з проясненнми
мін. +10°, макс. +12°

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

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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Сумуємо, пам'ятаємо

На його рахунку кілька збірок оповідань та на-
рисів, повісті та романи. 

Очолював Національну спілку письменників 
України з 2001 по 2011 рік.

Став Лауреатом Державної премії України іме-
ні Тараса Шевченка за повість «Вічні Кортеліси» 
(1984 рік). За життя написав кілька збірок опо-
відань, повістей (за його повісті «Варвара серед 
варварів» було створено телефільм «Прощання з 
Каїром» (2002 рік). Останні його роботи вийшли 
в 2019 році - історичний роман «У мене вечеряв 
Ісус. Княгиня Ольга - велика грішниця, яка стала 
святою», і в 2020 році - історичний роман «Іван 
Окаянний: найстрашніші дні гетьмана Мазепи».

Також Володимир Олександрович був народ-
ним депутатом України з 1990 до 1998 року та з 
2002 до 2012. Являвся одним із засновників На-

родного Руху України.
Голова підкомітету у зв›язках зі співвітчизни-

ками, що мешкають за межами України, Коміте-
ту з прав людини, національних меншин і міжна-
ціональних відносин.

Протягом 2017 року виходила авторська про-
грама Володимира Олександровича «Що ж ми 
за народ такий?..». Транслювали її в ефірі «Цен-
трального каналу».

Упродовж багатьох років Яворівський вів 
на Першому каналі Українського радіо ав-
торську передачу «20 хвилин з Володимиром 
Яворівським».

Трансляція останнього випуску авторської пу-
бліцистичної передачі відбулася на «Українсько-
му радіо» об 11:40, 18 квітня 2021 року.
Похований 19 квітня на Байковому кладовищі в Києві

ВІДІЙШОВ У ВІЧНІСТЬ ВІДОМИЙ 
ПИСЬМЕННИЙ, ПОЛІТИК, ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ

Народився 11 жовтня 1942 року в селі 
Теклівка, Вінницької області. У 1964 році 
закінчив Одеський державний університет 
імені Іллі Мечникова за спеціальністю 
«Українська мова та література». Працював 
редактором Одеського радіо, кореспондентом 
газети «Запорізька правда», «Прапор 
юності», «Літературна Україна», редактором 
запорізького радіо, кіносценаристом 
львівського телебачення, літконсультантом, 
референтом Спілки письменників, завідувачем 
відділу прози, заступником головного 
редактора журналу «Вітчизна». Член Спілки 
письменників України з 1971 року та Спілки 
журналістів України з 1969 року.

ВОЛОДИМИР ЯВОРІВСЬКИЙ
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ОВЕН	(21.03	-	20.04).
Цей тиждень обiцяє пода-
рувати успiх в справах, хо-
рошi можливостi i вiдмiнне 
самопочуття. У понедiлок 

вас можуть порадувати цiкавi нови-
ни, в цей день ви будете спiлкуватися 
з оточуючими бiльше, нiж зазвичай. 
У вiвторок буде не зайве продемон-
струвати впевненiсть у власних силах, 
ви легко завоюєте авторитет лiдера, 
з вашою думкою будуть рахуватися. У 
четвер постарайтеся не вiдволiкатися 
на дрiбнi, другоряднi завдання.

ТЕЛЕЦЬ	
(21.04	-	21.05).
Незважаючи на всю при-
наднiсть iдей i пропозицiй 
цього тижня, брати їх на 

озброєння поки не слiд. Згадайте 
про обiцянку, дану деякий час на-
зад, прийшов час його виконувати. 
Якщо хтось iз вашого оточення вiд-
далився вiд вас, поставтеся до цього 
фiлософськи, просто вашi життєвi 
дороги розiйшлися. Постарайтеся 
бути пунктуальним i не спiзнюватися, 
щоб уникнути дурних непорозумiнь. 
У вихiднi вам, схоже, загрожує тим-
часове вiдлюдництво, але воно по-
зитивно позначиться на вашому на-
строї.

БЛИЗНЮКИ	
(22.05	-	21.06).
Сприятливий час для 
втiлення в життя навiть 
найоригiнальнiших i фан-

тастичних iдей. Вас зрозумiють i вам 
допоможуть. Здається, вашi найза-
повiтнiшi мрiї виконуються самi со-
бою. Ваш улюблений чоловiк оточить 
вас турботою i увагою, що не буде 
скупитися на нiжнi визнання i дорогi 
подарунки. Будьте уважнi i ввiчливi 
до оточуючих, не забувайте про тих, 
хто знаходиться поруч, i не нехтуйте їх 
радами. У фiнансовiй сферi вас також 
чекає успiх.

РАК	(22.06	-	23.07).
На початку тижня краще 
не звалювати на себе за-
йве навантаження на ро-
ботi. Не форсуйте подiї i 

не намагайтеся робити десять справ 
одночасно. Можуть виникнути якiсь 
обставини, якi будуть сковувати вас 
i змушувати контролювати свої дiї i 
вчинки. У середу вас можуть пораду-
вати сприятливi подiї у вашому осо-
бистому життi. У п`ятницю ви вийдете 
переможцем з будь-якого спору. У 
цей день ви знайдете нового друга. 
Вихiднi вiдпочиньте разом з сiм`єю.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
В першу половину тижня 
вам доведеться сумлiнно 
попрацювати, виконуючи 
поставленi вами ж перед 

собою завдання. У понедiлок з`яв-
ляться хорошi перспективи, якi змi-
нять вашi плани i дозволять добитися 
прихильностi начальства. Вiвторок 
буде досить напруженим i складним 
днем. Вихiднi присвятiть вiдпочинку 
i накопичення сил. Друзi порадують 
вас хорошими новинами.

ДIВА	(24.08	-	23.09).
На цьому тижнi у вас 
з`явиться шанс для 
успiшної самореалiзацiї 
на роботi. Щоб досягти 

поставленої мети, має сенс об`єд-
нати зусилля з колегами. Прийшов 
час для кар`єрного зростання. Повне 
взаєморозумiння буде панувати у вас 
у вiдносинах з близькими людьми. 
Середовище надасть не найкращим 
днем для тих, хто буде знаходитися 
в дальнiй поїздцi або вiдрядженнi. 
Вихiднi проведiть за мiстом.

ТЕРЕЗИ	(24.09	-	23.10).
На цьому тижнi створiть собi мiцний 

i надiйний фундамент для 
позитивних змiн в життi. 
Занурення в роботу по-
винно бути комфортним 
i не загрожувати вам ду-

шевними потрясiннями. Якщо щось 
не вдається так само добре, як завж-
ди, не переживайте, скоро ви зможе-
те вiдпочити. До п`ятницi закiнчаться 
труднощi i переживання, а ви зможе-
те насолодитися товариством друзiв. 
Субота - вiдмiнний день для вiдвiду-
вання театру.

СКОРПIОН	
(24.10	-	22.11).
Ви зрозумiєте, як важли-
ва в вашому життi любов. 
Вона вас надихає i вiдкри-

ває новi можливостi. Так що цiнуєте 
кохану людину i прислухайтеся до 
його порад, вони виявляться дуже ко-
рисними. Разом ви здатнi гори пере-
вернути. Пам`ятайте, що для плiдної 
роботи також потрiбен надiйний тил. 
У справах вас чекає успiх i солiдна 
прибуток.

СТРIЛЕЦЬ	
(23.11	-	21.12).
На цьому тижнi будьте 
готовi проявити прони-
кливiсть i аналiтичнi здiб-

ностi. Вам доведеться працювати, не 
покладаючи рук, зате ви швидко по-
бачите результат. У вiвторок не варто 
дiлитися своїми iдеями i задумами, 
якщо не хочете, щоб хтось реалiзував 
їх без вашого вiдома i участi. У середу 
може послiдувати одночасно кiлька 
пропозицiй, буде спокуса взятися за 
все вiдразу. Одним iз значущих подiй 
стане щось, пов`язане з вашою роди-
ною.

КОЗЕРIГ	(22.12	-	20.01).
Не пiддавайтеся емоцiям, 
їх сила на цьому тижнi 
загрожує затьмарити ро-
зум i нашкодити справах. 

Спокiй i розважливiсть - ось складовi 
вашої удачi. Будьте тактовнiше, не 
варто нi командувати близькими, нi 
з`ясовувати стосункiв з ким би то не 
було. Краще самому прислухатися 
до поради того, хто старший i досвiд-
ченiший вас. Сконцентруйтеся на 
найважливiшому, не вiдволiкайтеся 
на дрiбницi. До кiнця тижня зросте 
фiзична активнiсть.

ВОДОЛIЙ	
(21.01	-	19.02).
Цей тиждень буде вiдрiз-
нятися пiдвищеною про-
фесiйною активнiстю. Не 

виключено, що вона круто змiнить 
ваше життя. Для вас триває сприят-
лива смуга, ви зможете насолодити-
ся плодами своєї дiяльностi. Однак 
важливо не метушитися, ви i так все 
встигнете. Будьте обережнi, вислов-
люючи критичнi зауваження на адре-
су колег. У середу краще не експери-
ментувати, якщо ви хочете уникнути 
неприємних сюрпризiв. 

РИБИ	(20.02	-	20.03).
Вам буде важко займатися тим, що 

ви запланували на цей 
тиждень. Багато пунктiв у 
розкладi краще перегля-
нути. Не виключено, що 
вам доведеться багато 

часу витратити на вирiшення чужих 
проблем. Особливого ентузiазму це 
заняття не викличе, зате дасть досвiд 
терпiння i вiдмови вiд особистих до-
магань. Втiм, все це стосується пер-
шої половини тижня, а вже в п`ятницю 
ви можете отримати приємну звiстку i 
в вихiднi вiдмiнно вiдпочинете.

� е

Астрологічний гороскоп
26 квітня - 2 травня 2021 року

� е

У вільну хвилинку

історії з життя

Коли Ліза вступила до вишу, її батько – керів-
ник однієї з фірм у їхньому райцентрі – заздалегідь 
винайняв їй квартиру. Дівчині хотілося чимшвид-
ше спізнати самостійне життя, тому прибула сюди 
за кілька днів до початку навчання. Щоб роздиви-
тися, адаптуватися. Батько порадив Лізі підсели-
ти до себе якусь дівчину, аби їм із матір’ю спокійні-
ше було.  Уже вкотре Єлизавета приходить до вишу, 
придивляється до дівчат, які шукають помешкання, 
але жодна їй не підійшла, бо надто яскраві й самов-
певнені трапляються. Їй би знайти просту сільську 
дівчину, сором’язливу, несміливу, поруч з якою Єли-
завета виглядала б королевою, притягуючи до себе 
захоплені погляди чоловіків.

Ось і знову кілька студенток зупинилося біля до-
шки оголошень, як раптом до них під’єдналася не-
величка худенька дівчина з важкою сумкою в руках. 
«Квартиру шукаєте?» – спитала її Ліза.

Дівчина кивнула, і ще не встигла щось сказати, як 
Ліза схопила її за руку:

«Он бачиш, такий красивий, новий дім? Близень-
ко до вишу, правда? Хочеш зі мною жити? Квартира 
– комфортна, не роздумуй довго!» – торохтіла Єли-
завета так, наче вони давно знайомі з Наталею, так 
звали незнайомку. Вони несли велику сумку Ната-
лі, а Лізі на душі було легко, бо знайшла те, що хоті-
ла: Наталя зі села, отже, кухнею і порядком у кімна-
ті буде займатися вона. Ліза ж не звикла до такого. 
Відколи мати захворіла, у їх домі з’явилася служ-
ниця, котра бездоганно виконувала свої обов’язки. 
Щоправда, матір не раз сперечалася з батьком, що 
слід і Єлизавету підключати до праці, але він обож-
нював своє чадо і ніби не чув її.

У перший день навчання Наталя вдягнула скром-
ний костюмчик, який пошила своїми руками. Ліза 
від ранку крутилася біля дзеркала, підбираючи гар-
дероб, доки не зупинилася на вишуканому черво-
ному платті з відкритим декольте. В тон йому на-
фарбувала помадою губи, поначіпляла прикрас, 
вдоволено прицмокнула: «Що ж, можемо йти!». 
Потім, хвильку подумавши, дістала зі шкатулки 
брошку: «Візьми. Я люблю робити подарунки», 
– мовила. І, загледівши подив в очах Наталі, сама 
пришпилила брошку до костюмчика. Хоч Наталя 
була із незаможної багатодітної сім’ї, а Єлизавета – 
багата одиначка, все ж вони якось відразу зійшлися 
між собою. Ліза справді заходила в кухню хіба що 
поїсти, готувала лише Наталя. Але це приносило їй 
задоволення, адже ще у третьому класі вже ліпила 
з мамою вареники, начиняла рулетики сиром, сма-
жила млинці на сніданок. Це було найшвидше, чим 
матір могла нагодувати п’ятеро дітей. А ще, окрім 
уроків, Наталя мала свої обов’язки: годувала мале-
чу, вчила говорити, заколисувала, змінювала підгуз-
ки. Сусіди піджартовували: дитина дитину бавить.

Тепер Наталя дуже скучала за своїми братиками 
і сестричками. Коли їхала додому на вихідні, купу-
вала їм за стипендію подаруночки. Потім розповіда-
ла Лізі, як вони раділи, розціловуючи її, а матір про-
сила не витрачати грошей на дрібниці, а ліпше щось 
придбати для себе. Наталя, пригорнувшись до ма-
тері, казала: «Але ж із таких дрібниць складається 
наше життя, так, мамочко?».

Якось Ліза спитала: «Можливо, це добре, коли 
маєш братів і сестер. Але скажи, Наталко, як батьки 
твої хату між усіма ділити будуть?». Наталя зніяко-
віла, вона не чекала такого запитання і, якщо чесно, 
не задумувалась над цим. «Якось доля сама розста-
вить усе по місцях. Голосне, аби всі здорові були», 
– відповіла. Ліза зловтішно зареготала: «Ти що, ві-
риш у долю? По-моєму, це не вона, а ми маємо до-
лею керувати», – мовила Ліза, витираючи сльози 
від сміху. «Ти знаєш, а я чомусь вірю у долю. Буває, 
плануєш одне, а станеться так, як має статися», – за-
перечила їй Наталя.

Вона помітила, що Ліза часто щось пише в товсто-
му зошиті оранжевого кольору. Знала точно – це не 
був студентський зошит. «Мабуть, Єлизавета веде 
щоденник», – якось визріла в неї здогадка. Ліза саме 
вийшла на вулицю, і Наталі чомусь так закортіло за-
глянути в зошит. Кожен рядок у ньому дивував дів-
чину. Виявляється, не на прогулянку виходить Ліза, 
а на побачення. Її хлопця звали Роман. Чорнявий, 
високий, з мушкою на правій щоці, він теж робить 
пробіжку неподалік їх дому. Носить чорний спор-
тивний костюм фірми «Адідас» і білі кросівки. Ма-
буть, Єлизавета сильно закохана у нього, бо навіть 
почала писати ліричні поезії. Щоденник зацікавив 
Наталю, вона стала крадькома заглядати у нього, не 
відаючи, що насправді в Лізи нікого не було, а Ро-
ман – вигаданий персонаж, про якого вона мріяла. 
Якось Єлизавета знову вийшла з дому. Наталці ста-
ло сумно, і вона вирішила піти у студентську біблі-
отеку. Назустріч їй ішов стрункий високий юнак з 

великим букетом троянд. Наталю пересмикнуло: 
звідки вона знає його? І вмить збагнула: це ж Ро-
ман, хлопець Лізи. Мабуть, спішить до неї на поба-
чення. Але чому в очах його якийсь жаль і розпука?

«Здрастуйте», – несподівано вихопилося в 
Наталі.

Хлопець зупинився. Здивовано глянув на неї. 
«Ось, візьміть», – простягнув їй букет. – «Не ви-
кидати ж у смітник таку красу. А та, для кого при-
дбав ці квіти, зрадила мені», – на одній ноті про-
строчив юнак.

Наталка, завжди така скромна і нерішуча, пере-
городила хлопцеві шлях. Була упевнена, це – кава-
лер Лізи. Подруга настільки детально його описала, 
що Наталі здалося, що вже знайома з ним. Кучеряве 
волосся, з мушкою на правій щоці, у спортивному 
костюмі фірми «Адідас» – усе так і є. Вона сказала: 
«Це непорозуміння якесь. Ліза вже вийшла з дому 
і, мабуть, зачекалася вас».

Гірка усмішка вималювалася на обличчі хлопця. 
«У неї інше ім’я. Щось ви наплутали, дівчино. Утім, 
це вже не має значення. Запрошую вас на каву. Як 
вас звати, таку жалісливу?», – спитав. «Наталя, – 
розгублено відповіла дівчина. – А вас?». «А я – Ро-
ман». Наталка, мов заворожена, дивилася на незна-
йомця. Уже й забула, що зібралася йти в бібліотеку. 
Несміливо прийняла його долоню.

… Легка лірична мелодія в барі трішки розвіяла 
Романа. Він розговорився. Став розповідати про 
себе. Сам із села, що неподалік Тернополя, із багато-
дітної сім’ї. Працює на фірмі. Хотів створити сім’ю 
з коханою дівчиною, та, на жаль, вона зрадила йому 
з його найкращим другом.

«Що ж, Наталочко, життя на цьому не закінчуєть-
ся. Така приємна музика, коли не хочеться говори-
ти про сумне. Давай потанцюємо», – сказав Роман 
з миловидною усмішкою.

… Ліза вже зачекалася Наталю. Де вона так дов-
го? Коли Наталка перекрутила ключ у дверях, суво-
рим тоном спитала: «Де ти була?». Наталя лукаво 
усміхнулася: «На випадковому побаченні. З врод-
ливим хлопцем у костюмі фірми «Адідас» і муш-
кою на правій щоці. Романом його звати». Ліза по-
червоніла, у неї затремтіли губи. «Ти що, глузуєш з 
мене? Щоденник мій читаєш? Скажи». Вона стала 
тормосити Наталю за худенькі плечі. Наталка не хо-
тіла зізнаватися, що читала щоденник Лізи. Вреш-
ті, при чім тут це? Вони й сама ошелешена від си-
туації, що склалася. Однак, Роман їй сподобався. І 
хоч упевнена, він ще не забув ту, іншу, все ж погоди-
лася зустрічатися з ним. Згодом Наталя розповість 
Романові, чому тоді перестріла його. Поначитува-
ла фантазій подруги і повірила в них, а коли поба-
чила Романа – здалося, наче знає його. Роман весе-
ло сміявся: «Кумедна ти, Наталочко, і якась така… 
Ну, не така, як усі», – якось сказав він і поцілував її.

Єлизавета не раділа за подругу. Навпаки, її зли-
ла Наталчина сяюча усмішка, коли вона повертала-
ся з побачення. Одного разу Наталка застала Лізу в 
сльозах. «Що сталося, подруго?», – спитала. «Яка я 
тобі подруга? Що ти собі таке вбила в голову? Глянь 
на себе – селючка нещасна! Кому ти така потрібна? 
Думаєш, я повірила, що у тебе є той Роман? І наві-
що я притягнула тебе сюди? Бачити тебе не хочу!» 
– забилась в істериці Єлизавета. Наталя заклякла. 
Їй би нагадати, що за квартиру вона теж оплачує, 
прибирає, їсти варить, то в чім вона винна? Але з’я-
совувати Наталя нічого не стала і через кілька днів 
перебралася на іншу квартиру, яку підшукав їй Ро-
ман. Своїм чистим коханням, простотою і добротою 
дівчина запалила іскру в його серці. Коли Наталя 
закінчила виш, він одружився з нею. Тим паче, що 
створив свій власний бізнес і йому потрібен надій-
ний і мудрий бухгалтер, як його кохана.

Нещодавно у скверику, де пустотливо виграє фон-
тан, Наталя зустріла Єлизавету. Вишукано одягне-
на, на високих підборах, з бездоганним макіяжем – 
а в очах порожнеча і сум.

«Прости, що обізвала тебе селючкою. Коли ти 
пішла, я сумувала за тобою. Плакала. Згадувала твої 
вареники, борщ і деруни. Бачу, ти щаслива з Рома-
ном, поповнення чекаєте. А я, на жаль, і досі одна. 
Ніби і маю усе, а насправді нічого не маю», – сказа-
ла Ліза ледь чутно. Наталі в цю мить чомусь стало 
жаль цю красиву пані. В голові визріла ідея: «Будеш 
хрещеною нашій дівчинці? Єлизаветою її назвемо». 
Тепла усмішка викраялась на обличчі Лізи, з очей 
мимоволі скотилася сльоза: «Звісно, я буду. Спаси-
бі тобі, Наталочко».

А фонтан вигравав кольорами веселки під тепли-
ми промінчиками весняного сонечка…

Марія Маліцька

«БУДЕШ ХРЕЩЕНОЮ НАШІЙ ДІВЧИНЦІ?»
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Господарюємо

Таким способом нерідко 
користуються досвідчені 
городники. Він не вимагає багато 
часу і зусиль, та й годиться при 
будь-якому виді ґрунту.

У цього методу є кілька переваг в по-
рівнянні з вирощуванням розсади. При 
ньому рослини більш стійкі до холодів, 
спеки і посухи. Крім того, на 14 днів ра-
ніше можна збирати урожай. А качани 
виростають набагато твердіші, з висо-
ким вмістом вітаміну С.

Однак є і недоліки. Насіння витра-
чається в півтора-два рази більше, ніж 
при розсадному. Як виростити капусту 
без розсади

При підготовці грядки навесні по-
трібно додати в землю перегній і комп-
лексні мінеральні добрива. Також необ-
хідно знезаразити ґрунт від збудників 
хвороб, очистити від бур›янів і ретель-
но полити. Насіння на посів береться 
найбільше і міцне. Його слід продезін-
фікувати марганцівкою і залишити в 
холодильнику на 10 — 12 годин, щоб 
загартувалося.

Наступним важливим етапом є точне 
дотримання термінів посадки. В остан-
ній декаді квітня (з 20-го по 30-е число) 
треба сіяти пізні сорти. Середньопізні 
добре б посадити з 5 по 10 травня, а се-

редньодозріваючі — з 10 по 15 травня. 
Для посіву робляться лунки або негли-
бокі борозенки. У кожну ямку опуска-
ють 3-5 насінин. У траншейки їх викла-
дають по одному на відстані 10 см, на 
глибину у 2 — 3 сантиметри. Між ря-
дами має бути простір 50 — 60 санти-
метрів. Посіяне необхідно присипати 
вологою сумішшю торфу і перегною. 
Землю потрібно злегка ущільнити. 
Зверху грядку поливати не варто, щоб 
насіння не вимилося.

 Потім посіви слід накрити подвій-
ним шаром плівки або нетканого мате-
ріалу, поробивши кілька дірочок. А при 
посадках в лунки на кожну зверху ста-
виться зрізана нижня частина пласти-
кової пляшки теж з дірочками. Це ство-
рить необхідний майбутнім паросткам 
мікроклімат. Коли з›являться перші 
паростки, весь покривний матеріал по-
трібно прибрати.

«На березі листок, як копійка — 
саджай картоплю швиденько, 
а як стане з п›ятачок — садить 
тільки дурачок».

Вирощуючи картоплю, варто до-
тримуватися певних прикмет.

Досвідчені городники стверджу-
ють, що картопля полюбляє три де-
сятки. Перша — це глибина посадки 
у 10 см, друга — температура ґрунту 
на цій глибині у 10° C, третя — серед-
ньодобова температура під час посад-
ки має бути не нижчою за 10° C, ін-
формує Ukr.Media.

Вважається, що картоплю не мож-
на висаджувати у Вербний тиждень і 
у «жіночі дні» (середу, п›ятницю і су-
боту). Зібраний урожай буде швидко 
псуватися і довго не пролежить.

Монети у позаминулому столітті 
були трохи іншого розміру, але голов-
ний сенс прикмети полягав у тому, що 
картопля, посаджена у холодну зем-
лю, не зростатиме. Тому час посадки 
визначали за листям берези, квітками 
бузини і черемхи. До речі, вважалося, 
що коли черемха завершує квітнення, 
садити картоплю вже пізно.

Є ще один народний спосіб ви-
значити час посадки «на око»: взяти 
жменю землі з глибини приблизно у 
30 см і стиснути у кулаці. Якщо зем-
ля не розсипається, то вона як слід не 
прогрілася і садити рано, а якщо роз-
сипається на великі грудочки, то саме 
час це зробити. Головне, не проґави-
ти вологу, тому що пізніше вона йде з 
верхніх шарів ґрунту, і рослини дове-
деться поливати щодня. 

Всім городникам добре відомо, 
що огірки — вологолюбні 
рослини, що вимагають 
активного поливу влітку. А що, 
якщо цього року ви зробите 
одну грядку на перевірку за 
способом, вказаним нижче? 
Завдяки йому, вам не потрібно 
буде поливати грядку весь 
сезон! 

Щоб приготувати «самостійну» гряд-
ку для огірків, знадобиться викопати 
траншею, інформує Ukr.Media. Ряс-
но залити її водою так, щоб вона сто-
яла там, а зверху пролийте відро окро-
пу, щоб знезаразити ґрунт. Це перший і 
останній раз, коли ця грядка поливаєть-
ся. Далі вам знадобиться щільна чорна 

плівка, що не пропускає світло. Саме 
вона і є фішкою грядки для огірків, яка 
не потребує поливу: конденсат, що на-
копичується під плівкою, і буде «поли-
вати» огірки весь сезон.

Краї плівки потрібно прикопати в 
землю. У такому вигляді грядку зали-
шити на 3 доби. Лише після цього зро-
бити надрізи в шаховому порядку в 
плівці, приблизно 20 см між кожним 
надрізом, і висадити насіння або вже 
готову підрослу розсаду. Все, що вам 
потрібно зробити — це допомогти в по-
дальшому огіркам «виповзти» назовні, 
діставши молоді листочки і поклавши 
їх поверх плівки. Вони не вимагають 
опори, бо будуть рости лежачи на плів-
ці. Урожай виходить відмінний. 

Сода бореться з підвищеною 
кислотністю ґрунту, 
допомагаючи поліпшити 
розвиток рослин. Відомо, що 
кислий ґрунт перешкоджає 
нормальному розвитку 
кореневої системи рослин. 
Для того, щоб цей недолік 
усунути і отримати гарний 
врожай у підсумку, садівники 
рекомендують залужувати 
ґрунт для посадки не дорогими 
засобами — а розчином соди.

Перед замочуванням цибулини по-
трібно злегка звільнити її від луски. 
Але повністю очищати від верхньо-
го лушпиння можна. Для того, щоб 
весняна розсада насіння цибулі добре 
набралася до літа, потрібно замочи-
ти цибулинки в розчині соди. Для 
замочування підходить такий роз-
чин: 1 чайна ложка соди на літр га-
рячої води (температура 45-60 С), в 

ній слід замочити цибулю на півго-
дини. Щоб розчин швидко не охолов, 
ємність накрийте кришкою і укутай-
те в стару ковдру. Весь секрет відмін-
них результатів даного способу по-
лягає в антисептичних властивостях 
соди, а також в температурі розчину. 
Замочування цибульки в соді сприяє 
збільшенню врожаю і перешкоджає 
стрілкуванню.

Також соду використовують для 
розкислення ґрунту. Її можна вико-
ристовувати під час посадки цибулі 
замість попелу або доломітового бо-
рошна. Лунки злегка посипають хар-
човою содою і відразу висаджують 
цибулю.

Обробка цибулі в содовому роз-
чині перед посадкою це перевірений 
надійний засіб, який допоможе зни-
зити ймовірність ураження хвороба-
ми і шкідниками, а також розкисли-
ти ґрунт.

ЧАС ПОСАДКИ КАРТОПЛІ 
ВИЗНАЧАЛИ ЗА БЕРЕЗОЮ

ХАРЧОВА СОДА І ЦИБУЛЯДИВО ГРЯДКА ДЛЯ ОГІРКІВ 
— ПОСАДИВ І НЕ ПОЛИВАЙ 
ВЕСЬ СЕЗОН

ЯК ВИРОСТИТИ 
КАПУСТУ БЕЗ РОЗСАДИ



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. 0955790116


