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НАВЕДЕМО ЛАД РАЗОМ 
Місто живе

р

В Україні до акції доєдналися май-
же всі великі міста, а з ініціативи Групи 
АГРОТРЕЙД понад 1200 дерев були 
висаджені у невеличких населених 
пунктах та селах на Харківщині, Сум-
щині, Чернігівщині та Полтавщині — у 
регіонах роботи Групи АГРОТРЕЙД. 
Тут місцеві громади спільно з представ-
никами 17 підприємств компанії висад-
жували цілі алеї фруктових та декора-
тивних дерев.

Група АГРОТРЕЙД завжди підтри-
мує соціальні ініціативи громад, у яких 
працюють підприємства компанії, бере 
участь у толоках та суботниках. А цьо-
го разу Група запропонувала місцевим 
мешканцям долучитись до глобально-
го екологічного проєкту «Озеленення 
Планети»/Greening of the Planet.

«Один з наших принципів: «хто, як 
не ми?» — каже директорка з фінан-
сової та операційної діяльності Гру-
пи АГРОТРЕЙД Олена Ворона. — Ми 
ініціювали висаджування дерев у рам-
ках ініціативи «Озеленення планети» в 
населених пунктах, де працюють наші 
підприємства».

За її словами, екологія та охорона 
навколишнього середовища — це одні 
з пріоритетних напрямків діяльності 
АГРОТРЕЙДу.

Співробітники Кластера №2, що 

об’єднує підприємства в Гадяцькому 
районі, Полтавської області та Липо-
водолинському районі, Сумської облас-
ті, разом з жителями громад висадили 
майже 500 дерев, серед яких — яблуні, 
груші, персики, вишні, сливи, туї, ка-
лини, каштани, саджанці чорного горі-
ху та жасмину.   

Нові дерева з’явились в селах Поділь-
ки, Русанівка, Саї, Коровинці, Лисівка, 
Розбишівка. «Сьогодні ми започатку-
вали сади в багатьох селах, де працює 
Група АГРОТРЕЙД. Було дуже приєм-
но долучитися до всесвітньої акції і від-
чувати, що висаджуючи дерева, ми не 
тільки робимо добру справу для села, 
але й допомагаємо планеті. Це надзви-
чайно об’єднує та мотивує й надалі до-
помагати громаді», — зазначила заступ-
ниця директора з соціальних питань 
Групи АГРОТРЕЙД Наталя Яцун.  

У Групі закупили саджанці та підго-
тували увесь необхідний інвентар. Рі-
шення, які саме дерева саджатимуть, 
приймали спільно з громадами: «Хтось 
хотів яблуневий сад, а хтось — алею 
каштанів, — розповідають організато-
ри. — Орієнтувались на те, аби дерева 
принесли користь та радість місцевим 
мешканцям». 

Вікторія Шевченко

Анатолій у 2009 році став офіцером 
запасу – закінчив військову кафедру 
Полтавського військового інституту 
зв’язку. Через кілька років вирішив ста-
ти професійним резервістом. Контракт 
на проходження служби у військово-
му резерві підписав понад чотири роки 
тому, мотивація була проста – «я при-
хильник того, щоб була сильна тери-
торіальна оборона», - каже Анатолій. 
За цей час встиг побувати на двох ве-
ликих навчаннях та взяти участь у де-
кількох єдиних стрілецьких днях. «Там 
не тільки стрільби», - зазначає воїн те-
риторіальної оборони. Загалом власний 
рівень підготовки вважає непоганим, 
але ще не достатнім – хоче відвідува-
ти якомога більше зборів, але не завж-
ди виходить.

Анатолій Винник має своє бачення, 
якою має бути територіальна оборона 
України. Найкращою вважає систему 

європейських країн, зокрема – Швей-
царії. Крім гідного рівня забезпечення, 
переконаний офіцер, повинні бути і ви-
моги до резервістів – явка на збори по-
винна бути обов’язковою, а самі збори 
– регулярними. Службу у резерві по-
винні проходити за контрактом. У той 
же час відзначає, що у його підрозділі 
досить багато резервістів за контрак-
том. Це добре, адже чим більше профе-
сійних резервістів, тим вища злагодже-
ність підрозділу, оскільки резервіст за 
контрактом, під час кожних зборів, ви-
конує свої завдання – постійно, на од-
ній посаді, в своєму підрозділі, а зна-
чить – краще опанує обов’язки, які буде 
виконувати у випадку мобілізації.

Пресслужба Полтавського  
обласного ТЦК та СП.

На фото: Анатолій Винник

ГРОМАДИ СПІЛЬНО З АГРОТРЕЙДОМ 
ВИСАДИЛИ АЛЕЇ НА 1200 ДЕРЕВ

наші захисники

ДВІ ПОСАДИ – 
ОДНА ЛЮДИНА

Начальник юридичного відділу 
виконавчого комітету Лохвицької 
міської ради і заступник командира з 
мобілізаційної роботи – це одна особа – 
лейтенант Винник Анатолій Васильович.

Мільйон дерев за добу. У сотні країнах всього світу та 
Україні відбулася акція «Озеленення планети», мета якої — 
привернути увагу суспільства до глобальних змін клімату. 
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Проект рішення про роботу за 2020 рік опублікува-
ли на сайті Гадяцької міської ради 22 квітня. 

Протягом звітного періоду на розгляд адміністра-
тивної комісії надано 14 протоколів про адміністра-
тивне правопорушення.

Із них:
3 за ч. 1 ст. 154 КУпАП (порушення правил утри-

мання тварин) ;
9 за ст. 152 КУпАП (порушення норм і правил у 

сфері благоустрою населених пунктів);
1 за ч.2 ст. 156 КУпАП  (порушення правил торгів-

лі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоя-
ми і тютюновими виробами);

1 за ст. 186 КУпАП (самоуправство) .
За 2020 рік у добровільному порядку виконано 

7 постанов адміністративної комісії про накладен-
ня адміністративного стягнення у вигляді штрафу, 
на загальну суму 1513 грн. У зв’язку із закінченням 
терміну накладення адміністративного стягнення 
прийнято 7 постанов про закриття. Не виконані пра-
вопорушниками постанови відсутні.

«БМ»

Громада 15 квітня провела аукціон із продажу пра-
ва оренди на земельні ділянки сільськогосподарсько-
го призначення, терміном на 7 років. Було виставле-
но 3 земельні ділянки площами: 31,2847 га, 45,9686 
га, 34,4080 га. Учасниками аукціону були 19 пред-
ставників аграрних підприємств. 

У результаті торгів переможці підписали угоди: ді-
лянка 31,2847 га – 95,04% від нормативно-грошової 
оцінки, що становить 798020,10 грн. річної орендної 
плати. Ділянка 45,9686 га – 112,26% від норматив-
но-грошової оцінки, що складає 1379170,30 грн. річ-
ної орендної плати. Ділянка 34,4080 га – 111,42% від 
нормативно-грошової оцінки, що складає 1011575,51 
грн. річної орендної плати.

Переможці відповідно до законодавства, в триден-
ний термін перерахували кошти на рахунки громади.

«БМ»

Працівники Гадяцького історико-краєзнавчо-
го музею разом з рятувальниками підготували бу-
дівлю садиби, що належала сестрі Панаса Мирного 
Олександрі Рудченко (Борисенко) до тимчасового 
консервування. 

Нагадаємо, що будівлю передали на баланс Гадяць-
кої громади у 2020 році.  Там планують створити му-
зей-садибу «Просвітителі XIX століття».

«БМ»

Запросили команду представників з Київського 
ТОВ «Лабораторія неруйнівних методів досліджен-
ня». Спеціалісти займаються багатоцільовим, апарат-
ним обстеженням територій, об›єктів та підземних 
споруд. В роботі використовують методи георадар-
ного дослідження, геомагнітної, металодетекторної і 
батиметричної зйомки.

Дослідження залишків давньоруської фортикацій-
ної споруди в перспективі дасть можливість виявити 
більш точну дату заснування нашого міста.

Нагадаємо, на пошукові геофізичні дослідження із 
бюджету міської ради виділили 100 тисяч гривень.

Гадяцька міська рада

Із таким питанням звернулись до редакції 
гадячани. Справа в тому, що минулого тижня 
у Гадячі несподівано для всіх пролунав сигнал 
системи оповіщення цивільного захисту. 
Це викликало неабияке занепокоєння 
містян - багато із них не зрозуміли чи це 
була перевірка, чи справжня тривога?
Ми переглянули усі офіційні ресурси міської ради 

і не знайшли повідомлення про перевірку системи 
оповіщення. Натомість, побачили проект рішення 
«Про міську комісію із питань евакуації», датова-
ний 22 квітня. Виявляється, виконком тільки утво-
рив вказану комісію, затвердив її посадовий та пер-
сональний склад і положення про комісію. Голова 
вказаної комісії - Геннадій Дроботя, перший заступ-
ник міського голови. Згідно положення, саме голова 
відповідає за організацію інформаційного забезпе-
чення та контролює організацію забезпечення опо-
віщення та інформування населення про загрозу та 
виникнення надзвичайних ситуацій. Прохання до 
комісії – більш відповідально поставитись до своїх 
обов’язків і заздалегідь попереджати населення про 
увімкнення системи оповіщення. 

Оксана Кириченко

САДИБУ СЕСТРИ 
ПАНАСА МИРНОГО 
«ЗАКОНСЕРВУВАЛИ»

ЧОМУ «ВИЛА» 
СИРЕНА?

РОЗПОЧАЛИ 
ДОСЛІДЖУВАТИ 
ПІДЗЕМЕЛЛЯ

У СЕРГІЇВЦІ ВІДБУВСЯ 
ЗЕМЕЛЬНИЙ АУКЦІОН

ЩО РОЗГЛЯДАЛА 
АДМІНКОМІСІЯ? 

Про це повідомила Служба автомобільних доріг у 
Полтавській області. Це перший масштабний ремонт 
за майже 50 років. Поки триває холодне фрезеру-
вання пошкоджених шарів дорожнього одягу. Після 
цього проведуть підсилення основи шляхом влаш-
тування шару регенерації та укладуть два шари ас-
фальтобетонного покриття, встановлять нові дорож-
ні знаки, нанесуть розмітку. На даній ділянці працює 
компанія «Альтком».

Автомобільна дорога Т-17-05 Лохвиця – Гадяч спо-
руджена в 1962-1965 роках. З 1971 по 1973 рр. про-
водили її реконструкцію, в процесі якої виконували 
розширення земляного полотна і проїзної частини. 

Здебільшого по автошляху Лохвиця – Гадяч – 
Охтирка – КПП «Велика Писарівка»  здійснюють-
ся перевезення сільськогосподарських вантажів, 
продукції та техніки нафтогазового комплексу, бу-
дівельних матеріалів. Інтенсивність руху сягає до 
3000 транспортних засобів на добу. 

Загальна протяжність – 164,3 км, в межах Полтав-
ської області – понад 73 км.

«БМ»

У селі Червоний Кут, Гадяцької міської територі-
альної громади, у 2015 році з метою популяризації 
підписання Гадяцького договору відкрили пам’ятний 
знак. Відтоді, на цьому місці щороку відбуваються 
урочистості і масові гуляння та частування.  

Днями стало відомо, що «дбайливі господарі» ви-
крали плитку, якою був вимощений підхід. У ході 
обговорень цієї події у соцмережах повідомили, що 
минулому році хтось «забрав» собі додому один 
із козацьких куренів разом із столами і лавками, 
який споруджували працівники дитячої мистець-
кої школи. 

«БМ»

Рішенням виконавчого комітету Гадяцької міської 
ради від 22 квітня «Про призначення управителя ба-
гатоквартирних будинків на території міста Гадяча» 
за результатами проведеного конкурсу призначено 
таких управителів багатоквартирних будинків:

1.ТОВ «Будсантехпроект» ( вул. Гетьманська, 45-
а,) для 36 багатоквартирних будинків:

Терешкова 1, Терешкова 2, Терешкова 5, Гагаріна 2, 
Героїв Майдану 2, Героїв Майдану 3, Героїв Майда-
ну 27, Героїв Майдану 7, Героїв Майдану 1, пл. Миру 
2, пл. Миру 4, пл. Миру 11, пл. Миру 11-а, пл. Миру 
12, пл. Миру 19, Полтавська 13, Полтавська 17, Пол-
тавська 44, Полтавська 23, Полтавська 39,  Полтав-
ська 35, Гетьманська 62, Гетьманська 58, Гетьманська 
49, Гетьманська 47, Гетьманська 45, Драгоманова 22, 
Драгоманова 10, Шевченка 44, Шевченка 9, Шев-
ченка 11, Шевченка 32, Шевченка 34, Шевченка 36, 
Шевченка 38, Воровського 9.

2.КП «Гадяч-житло» (вул. Драгоманова, 22) для 36 
багатоквартирних будинків:

Гагаріна 41, Гагаріна 43, Гагаріна 45, Гагаріна 51, 
Тельмана 12, Тельмана 12-а, Тельмана 14-б, Тельма-
на 22, Тельмана 20, Тельмана 24, Тельмана 24-а, Тель-
мана 27, Тельмана 20-б, 

Тельмана 14-а, Тельмана 16-а, Тельмана 18-а, Кін-
дратенка 2, Лохвицька 7, Лохвицька 8, 

Лохвицька 12, Лохвицька 14, Лохвицька 38-а, Гага-
ріна 72-а, Гагаріна 74-а, Гагаріна 76, 

Гагаріна 84, Гагаріна 88, Швидкого 3, Швидкого 5, 
Швидкого 7, Швидкого 9, Швидкого 11, Дзержин-
ського 50, Вокзальна 21, Маркса 31, А.Павлова 5.

3. КП «Гадяч-житло» (вул. Драгоманова, 22  код 
ЄДРПОУ 34401486) для 17 багатоквартирних 
будинків: 

Полтавська 45,  Полтавська 43,  Полтавська 41, 
Полтавська 69, Полтавська 98, Полтавська 100, Пол-
тавська 130, Полтавська 132, Полтавська 134, Пол-
тавська 136, Полтавська 138, 

Полтавська 140, Полтавська 142, Першотравне-
ва 144, пл. Піонерська 13, пл. Соборна 31, Полтав-
ська 56.

Договір про надання послуги з управління бага-
токвартирним будинком від імені співвласників 
будинку укладе міський голова на кожен будинок 
окремо.

У разі прийняття співвласниками рішення про 
зміну форми управління будинку (створення 
ОСББ, тощо) договір припиняється через 2 міся-
ці з дати отримання управителем повідомлення від 
співвласників.

За інформацією міської ради

БІЛЯ ПАМ’ЯТНОГО 
ЗНАКУ ПОЦУПИЛИ 
ПЛИТКУ І…КУРІНЬ

РЕМОНТУЮТЬ 
АВТОДОРОГУ 
ЛОХВИЦЯ-ГАДЯЧ

ХТО СТАВ 
УПРАВИТЕЛЕМ 
БАГАТОКВАРТИРНИХ 
БУДИНКІВ?
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Минулого тижня
в Гадячі
зареєстровано
8 немовлят

19 осіб
пішли
з життя

3 пари 
одружилися

4 пари 
розлучилися

До Лубенського районного відділу поліції Пол-
тавщини на початку листопада 2020 року надійш-
ло повідомлення від волонтерів, що житель одного 
з багатоповерхових будинків міста Лубни система-
тично знущається з тварини. Поліція правопоруш-
ника встановила. Матеріали з обвинувальним актом 
направлені до суду.

Отримавши повідомлення про жорстоке пово-
дження з твариною, поліцейські одразу розпочали 
розслідування інциденту.

«У ході проведення дізнання з’ясувалось, що до 
кримінального проступку причетний 31-річний міс-
цевий мешканець, який раніше потрапляв у поле 
зору правоохоронців. Також встановлено, що фігу-
рант у своїй квартирі утримував кошеня, над яким 
систематично знущався. Він обмотував мотузкою 
шию тварини та підвішував її з вікна свого помеш-
кання. Унаслідок жорстокого поводження кішка за-
знала численних тілесних ушкоджень, серед яких і 
втрата зору на одне око. Наразі тварину передано на 
утримання волонтерам, де про неї добре піклують-
ся», — повідомив начальник Лубенського відділу по-
ліції Полтавщини Дмитро Майборода.

За даним фактом проводилось дізнання за ознака-
ми кримінального проступку, передбаченого части-
ною 1 статті 299 (Жорстоке поводження з твари-
нами) Кримінального кодексу України. Зібрані 
матеріали досудового розслідування скеровані до 
суду з обвинувальним актом відносно фігуранта. У 
разі доведення вини судом чоловіку загрожує штраф 
або арешт на строк до шести місяців.

Лубенський районний відділ поліції

13 квітня, у с. Сергіївка, о 15:22, на відкритій те-
риторії виникла пожежа. Вогнем знищено 1 га сухої 
рослинності. Про це повідомили повідомили у ГУ 
ДСНС у Полтавсьій області

Причина пожежі встановлюється. Пожежа лікві-
дована Петрівсько – Роменською  МПО.

 24 квітня, о 17:05 сталася пожежа в с. Броварки на 
відкритій території. Вогнем знищено 4 га сухої рос-
линності. Причина пожежі встановлюється. Поже-
жа ліквідована МПК с. Книшівка.

24 квітня, о 18:30 у с. Вельбівка, на відкритій тери-
торії виявлено мінометну міну, часів минулих війн. 
Співробітниками відділу Національної поліції орга-
нізовано охорону місця виявлення. 

25 квітня, о 18.55 у с. Плішивець, на відкритій 
території виявлено предмет схожий на мінометну 
міну часів минулих війн. Організовано охорону міс-
ця знахідки.  

Знешкодження боєприпасів провели 27 квітня гру-
пою піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС Украї-
ни у Полтавській області.

 Управління ЦЗ у Полтавській області

Слідчі поліції Полтавщини повідомили 
про підозру у замаху на розбещення 
малолітніх 31-річному полтавцю. У квартирі 
чоловіка під час обшуку поліцейські 
вилучили власноруч написані ним 
листівки з пропозицією винагороди за 
участь в інтимній фотосесії для одного з 
порносайтів, а також інші речові докази.

Зловмисника, який поширював непристойні про-
позиції серед учнів молодших класів полтавських 
загальноосвітніх навчальних закладів, викрили пра-
цівники управління міграційної поліції Полтавської 
області.

Інформацію про невідомого чоловіка, який при-
наджує маленьких хлопчиків, до Полтавського рай-
управління на початку лютого повідомила директор-
ка однієї з міських шкіл.

Андрій Полонський, тимчасовий виконувач 
обов’язків заступника начальника управління мі-
граційної поліції Полтавщини, повідомив: 

«Керівниця навчального закладу передала до ра-
йонного управління поліції записку наступного змі-
сту: «Шукаю хлопчика від 8-12 років для порно фо-
тосесії для сайту …. Таємницю гарантую. Сплачую 
100 гривень на годину…» Таку пропозицію невідо-
мий чоловік вручив 10-річному школяру. На щастя, 
кмітливий хлопчик вчасно передав папірець вчите-
лю, а той поінформував директора.

Працівники управління міграційної поліції негай-
но відреагували на звернення адміністрації, проана-
лізували зібрану інформацію та незабаром вирахува-
ли чоловіка, імовірно причетного до розпусних дій. 
Під час санкціонованого обшуку за адресою прожи-
вання 31-річного полтавця слідчі поліції спільно з 
нашими оперативниками виявили записки анало-
гічного змісту, фотоапарат, комп’ютерну техніку, а 
також ряд інших речових доказів».

Фігуранту вже повідомлено про підозру у замаху 
на розбещення малолітніх. Вирішується питання про 
обрання йому запобіжного заходу.

Слідчі здійснюють розслідування за ст. 15, ч. 2 ст. 
156 Кримінального кодексу України – замах на вчи-
нення розпусних дій щодо малолітньої особи. Санк-
ція статті передбачає від 5 до 8 років ув’язнення.

 Відділ комунікації поліції Полтавщини

події пожежі

ПРОПОНУВАВ 
ІНТИМНУ ФОТОСЕСІЮ 
МАЛОЛІТНІМ 
ХЛОПЧИКАМ  

СУДИТИМУТЬ 
ЗА ЖОРСТОКЕ 
ПОВОДЖЕННЯ 
З ТВАРИНОЮ

Подія сталася у одному із сіл Кременчуцької те-
риторіальної громади.  На місце події одразу прибу-
ла слідчо-оперативна група поліції. За попередньою 
версією слідства, жінка, 1988 року народження, бу-
дучи у власному гаражі, впала на працюючий мотоб-
лок та отримала скальповану травму голови. За цим 
фактом слідчий розпочав кримінальне проваджен-
ня за частиною 1 статті 128 (Необережне тяжке або 
середньої  тяжкості тілесне ушкодження)  Кримі-
нального кодексу України. Тривають слідчі дії, у ході 
яких встановлюються обставини та причини трав-
мування жінки.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

Йдеться про 34-річного утриманця СІЗО, який 
має статус так званого «смотрящого» - підсудний у 
справі про скоєння вбивства на замовлення та вима-
гання коштів. Користуючись власним авторитетом у 
кримінальному середовищі, чоловік організував ви-
магання коштів з інших засуджених для поповнен-
ня так званого «общака».

Оперативники управління стратегічних розслі-
дувань в Полтавській області Нацполіції спільно зі 
слідчими ГУНП в Полтавській області встановили, 
що зловмисник надавав вказівки своїм спільникам – 
іншим утриманцям установи, координував їхні дії та 
підбурював продовжувати порушувати закон.

Жертвами вимагання переважно ставали ново-
прибулі утриманці СІЗО. У разі відмови сплачува-
ти кошти до них застосувався психологічний тиск 
або фізичне насильство.

Відомо, що серед спільників так званого «смотря-
щого» був і 30-річний «авторитет», який також утри-
мується в установі. Він виконував вказівки щодо до-
тримання злодійських традицій і продовжував їх 
поширювати.

26 квітня поліцейські за участі працівників уста-
нови виконання покарань провели санкціоновані 
обшуки в камерах організатора та його спільників 
і вилучили заборонені речовини. Зокрема, банків-
ські картки, мобільні телефони, наркотичні та пси-
хотропні речовини, а також «чорнові» записи.

На підставі отриманих у ході досудового розсліду-
вання доказів так званому «смотрящому» за СІЗО та 
«авторитетові» слідчі обласного управління поліції 
за процесуального керівництва Полтавської облас-
ної прокуратури повідомили про підозри:

-    «смотрящому» - за ч. 2 ст. 255-1 (встановлен-
ня або поширення злочинного впливу) та ч. 2 ст. 189 
(вимагання) Кримінального кодексу України;

-    його спільнику - за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кри-
мінального кодексу України.

ДСР Національної поліції України 

Про це повідомив Департамент з питань оборон-
ної роботи та цивільного захисту Полтавської ОДА.

Близько 11-ї години, 26 квітня, до КНП «Гадяць-
ка МЦЛ» із попереднім діагнозом травматичні мно-
жинні рани правої верхньої кінцівки, госпіталізова-
ний громадянин 1974 року народження, мешканець 
с. Лютенька.

За попередніми даними, чоловік травмувався під 
час виконання трудових обов’язків верстатника на 
ДП «Гадяцьке лісове господарство». Стан здоров’я 
потерпілого – середньої тяжкості.

«БМ»
Фото ілюстративне

«ВИБИВАЛИ» 
КОШТИ У «ОБЩАК» 

ЖІНКА ВПАЛА 
НА ПРАЦЮЮЧИЙ 
МОТОБЛОК  

ВЕРСТАТНИК 
ЛІСГОСПУ 
ТРАВМУВАВ РУКУ
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За період часу, що минув з моменту 
публікації зазначеної статті, з’явилися 
такі три  суттєві факти.

1.Отримав листа-відповідь від 
21.01.2021 за  №34/2-714 вих-21 за-
ступника керівника Миргородської міс-
цевої прокуратури Полтавської області 
С. П. Шикунова.

Дізнався, що допитана слідчим по-
ліції (у кримінальному провадженні 
№ 42020171260000093) в якості свід-
ка колишній секретар Березоволуцької 
сільської ради Литвиненко О.М. під-
твердила свої слова, записані мною на 
аудіозапис (що заповіт Ганні Максимів-
ні Соколенко читала не заповідач, а се-
кретар сільради; тобто сама О.М. Лит-
виненко зачитувала текст заповіту). 
О.М. Литвиненко підтвердила слідчо-
му Я.О. Паю свої слова (записані мною 
на аудіозапис), а значить підтвердила, 
що мало місце зачитування нею запо-
віту заповідачці, а не заповідачкою (як 
це викривлено зазначено в тексті ко-
пії заповіту). У заповіті зазначено, що 
Г.М. Соколенко сама зачитала вголос 
заповіт!

2. На підставі мого клопотання до 
поліції – заступником начальника СВ 
відділення поліції №1 Миргородсько-
го РВП ГУНП в Полтавській області 
Яною Паю були допитані в якості свід-
ків депутати Березоволуцького старо-
стинського округу Петрівсько-Ромен-
ської сільської ради Андрій Довгаль, 
Наталія Гиренко, які підтвердили факт 
неграмотності заповідачки Г.М. Соко-
ленко та навели деякі інші системні 
факти  зловживання службовим ста-
новищем з боку колишнього секрета-
ря Березоволуцької сільської ради О. 
М. Литвиненко, старости села Березо-
ва Лука Івана Кудінова. 

3. 08.04.2021 року на свою електро-
нну пошту, а 13.04.2021 – в паперовому 
варіанті я отримав копію висновку екс-
перта Полтавського науково-дослідно-
го експертно-криміналістичного цен-
тру МВС України Тетяни Дейнеки від 
01.02.2021 №134 (додаток 2). Експерти-
за була проведена на підставі постанови 
від 13.01.2021, винесеної заступником 
начальника СВ відділення поліції №1 
Миргородського РВП ГУНП в Пол-
тавській області Яною Паю, за матері-
алами досудового розслідування, вне-
сеного до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за № 42020171260000093 
від 02.11.2020 року. 

Суть висновку судового експерта 
Т.М. Дейнеки полягає в тому, що під-
пис у заповіті від імені Ганни Макси-
мівни Соколенко від 14.12.2016 та по-
свідченого в Березоволуцькій сільській 
раді за № 79 секретарем О.М. Литви-
ненко, виконаний не Ганною Максимів-
ною Соколенко,  а іншою особою. 

Тобто в результаті експертизи вста-
новлена обставина не підписання запо-
віту заповідачем (підписання заповіту 
не заповідачем).

ТАКИМ ЧИНОМ, колишній секре-
тар Березоволуцької сільської ради 
Ольга Литвиненко як мінімум двічі по-
рушила закон:    

за фактом внесення до офіційних до-
кументів (заповіту) завідомо неправди-
вих відомостей (щодо прочитання не-
грамотною Г.М. Соколенко заповіту; з 
правовою кваліфікацією ч.1 ст. 366 КК 
України) та за фактом підробки підпи-
су заповідача ( ч.1 ст. 358 КК України).

Судове засідання в Гадяцькому ра-
йонному суді по справі № 526/1161/20 
призначено на 13.05.2021 року о 10.00.

М.І. Петренко, 25. 04. 2021 р.

14 квітня 2021 року Гадяцький 
районний суд розглянув 
кримінальне провадження, 
відносно громадянина України, 
раніше не судимого, у вчиненні 
кримінального правопорушення, 
передбаченого ч.2 ст. 286 КК 
України.

Встановлений епізод
30 листопада 2020 року о 16:04, у 

темний час доби, по вул. Лохвиць-
кій, в м. Гадяч,  обвинувачений керу-
вав транспортним засобом - легковим 
автомобілем марки «WARTBURG», 
рухаючись у напрямку від вулиці 
Дзержинського до вулиці Тельмана, 
напроти магазину «Все для Вас від 
Шиловича» по вул. Лохвицькій, 30-В 
не помітив пішохода, який рухався по 
нерегульованому пішохідному пере-
ходу, позначеного відповідними зна-
ками та дорожньою розміткою, зліва 
направо відносно руху автомобіля, не 
надав йому дорогу та негайно не вжив 
заходів для зменшення швидкості аж 
до зупинки транспортного засобу та, 
не впоравшись з керуванням, допу-
стив наїзд на потерпілого.

У результаті дорожньо-транспорт-
ної пригоди пішохід, згідно висновку 
експерта, отримав тілесні ушкоджен-
ня, які кваліфікуються як тяжкі.

Суд визнає винним водія у вчинен-
ні кримінального правопорушення, 
передбаченого ч.2 ст. 286 КК Украї-
ни і кваліфікує його дії як порушення 
п.18.1 Правил дорожнього руху осо-
бою, яка керує транспортним засобом, 
що заподіяло потерпілому тяжкі ті-
лесні ушкодження.

В судовому засіданні обвинуваче-
ний свою вину у вчиненні криміналь-
ного правопорушення визнав повні-
стю, пояснив, що дійсно через складні 
погодні умови не помітив пішохода на 
переході та не відчув, що травмував 
його. На лікування надав потерпіло-
му 15 тис. грн.

Призначаючи покарання обвинува-
чений суд враховує, що вчинене ним 
кримінальне правопорушення відпо-
відно до ст. 12 КК України є необе-
режним, проте тяжким злочином та 
особу обвинуваченого, який до кри-
мінальної відповідальності притягу-
ється вперше, є пенсіонером за віком, 
за місцем проживання та роботи ха-
рактеризується позитивно, на облі-
ку у лікаря нарколога та психіатра не 
перебуває, добровільно відшкодував 
потерпілому спричинену шкоду та з 
урахуванням безпосередніх обставин 
справи і пом`якшуючих обставин вва-
жає можливим призначити покарання 
в межах санкції статті, яке буде необ-
хідним і достатнім для його виправ-
лення і попередження нових злочи-
нів. Враховуючи наведені обставини 
та позицію потерпілого, який не на-
полягав на суворій мірі покарання, 
суд приходить до висновку про мож-
ливість виправлення обвинувачено-
го без ізоляції від суспільства та вва-
жає можливим встановити іспитовий 
строк з метою випробування.

Питання речових доказів суд вирі-
шує у відповідності до ст. 100 КПК 
України.

Суд також вважає, що з обвину-
ваченого слід стягти на користь 
держави процесуальні витрати 
за проведену експертизу.

Керуючись ст. ст. 368, 370, 374 КПК 
України, суд засудив обвинуваченого 
визнати винним у вчиненні злочину, 
передбаченого ч.2 ст. 286 КК Украї-
ни та призначити покарання у вигляді 
3 років позбавлення волі без позбав-
ленням права керування транспорт-
ними засобами.

На підставі ст. 75 КК України звіль-
нити обвинуваченого від відбування 
покарання з випробуванням, встано-
вивши іспитовий строк 1 рік.

Стягти з обвинуваченого на користь 
державивитра ти запроведення екс-
пертизи 653 грн. 80 коп.

14 квітня 2021 року Гадяцький 
районний суд розглянув кримінальне 
провадження відносно уродженки 
м. Гадяч, освіта середня, розлучена, 
не працює, раніше не судима, у 
вчиненні кримінального проступку, 
передбаченого ч.2 ст. 125 КК 
України.

Встановлений епізод
5 березня 2021 року, близько 21:20, по 

вул. Лохвицькій, 33-А в м. Гадяч, де роз-
ташоване кафе «У Петровича», між об-
винуваченою та потерпілою виник кон-
флікт на ґрунті тривалих неприязних 
відносин, в ході якого у першої виник 
умисел на спричинення тілесних уш-
коджень потерпілій. Підійшовши до по-
терпілої, обвинувачена умисно нанесла 

п`ять ударів кулаком в обличчя потер-
пілої, а потім, застосувавши фізич-
ну силу, повалила її на землю. Внаслі-
док вказаних протиправних дій, згідно 
висновку експерта, потерпіла отримала 
легкі тілесні ушкодження.

У судовому засіданні обвинуваче-
на вину у вчиненні кримінального про-
ступку визнала, підтвердила фактич-
ні обставини справи, вказавши, що між 
нею та потерпілою тривалий час три-
ває конфлікт. Потерпіла постійно її 
принижує і ображає, що сталося і того 
дня. Потерпіла спровокувала черго-
вий конфлікт, на який вона агресивно 
відреагувала та спричинила їй тілесні 
ушкодження.

Потерпіла, в свою чергу, показала 

суду, що вона перебувала в одній ком-
панії з обвинуваченою в кафе «У Пе-
тровича», але не розмовляла з нею. 
Коли вона вийшла на вулицю, щоб за-
телефонувати, обвиинувачена наки-
нулась на неї та спричинила їй тілесні 
ушкодження.

На підставі ч.3 ст.349 КПК Украї-
ни докази не досліджувались, так як 
фактичні обставини справи ніким із 
учасників кримінального проваджен-
ня не оспорюються.

Обставиною, яка пом`якшує покаран-
ня обвинуваченої, згідно ст.66 КК Укра-
їни, суд визнає щире каяття та активне 
сприяння розкриттю злочину.

Цивільний позов по справі не заяв-
лено. Питання речових доказів суд ви-

рішує у відповідності до ст.100 КПК 
України.

Керуючись ст. ст. 368, 370, 374 КПК 
України, суд засудив обвинувачену ви-
знати винною у вчиненні кримінально-
го проступку, передбаченого ч.2 ст. 125 
КК України та призначити покарання 
у вигляді штрафу на користь в держа-
ви в розмірі 50 неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян, що становить 
850 грн.

Речові докази: диск DVD-R з відео-
записом камери відеоспостереження 
кафе «У Петровича» за 05.03.2021 - за-
лишити в матеріалах кримінального 
провадження.

За матеріалами відкритих даних Єдиного 
державного реєстру судових рішень

ЗБИВ ПІШОХОДАНА МОЮ ДУМКУ 
СКОЄНО 

ПОДВІЙНИЙ ЗЛОЧИН

ПОБИЛА ЗНАЙОМУ БІЛЯ КАФЕ

28 листопада 2020 року у газеті «Базар Медіа в 
Україні» була опублікована стаття «Як тітка, яка 
не знала абетки, прочитала власний заповіт». 
Закінчувалася вона такими словами: «Ми 
обов’язково прослідкуємо за продовженням цієї 
історії і розповімо про це на сторінках тижневика».  
Надаю конкретний матеріал щодо продовження 
цієї історії.
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Продовжуємо аналізувати декларації 
про доходи. Цього разу ми обрали 
депутатів Гадяцької міської ради. 
До речі, вперше за кілька років, 
інформацію про свої статки 
оприлюднили усі обранці. Далі – за 
списком. 

Алла Саченко 
У власності має земельну ділянку 

площею 26506 м2 і автомобіль ВАЗ 
211540 (2011 р.в.). На іншому пра-
ві користування вказала будинок 201 
м2 та земельну ділянку 600 м2 (влас-
ник - мати декларанта). У корпоратив-
них правах зазначено 9 % від загально-
го капіталу ТОВ «Діола-Д». В доходах 
– пенсія  30600 грн. 

Сергій Романюк 
У спільній власності (33,34 % ) вказав 

квартиру 78,1 м2, також володіє з/д 26 
м2 і 1000 м2. Окрім цього володіє авто 
TOYOTA Venza (2014 р.в.) і будує гараж 
площею 26 м2.  

Дружина володіє будинком 57,8 м2, 
з/д 40834 м2, 16306 м2. 

Протягом року заробив 119925 грн. 
зарплати  (+29175 грн. за сумісни-
цтвом), отримав 27394 грн. пенсії, 
11097 грн. від надання майна в лізинг і 
500 грн. від профспілки. Також має за-
ощадження : 25000 доларів і 150000 грн. 
готівкою, а його дружина 10000 доларів 
і 50000 грн. 

Василь Мовчан 
Володіє житловим будинком 92,6 

м2, з/д 530 м2, 12689 м2. Їздить на 
RENAULT KANGO 1.9 D (2000 р.в.). 
Протягом звітного періоду отримав 
28860 грн. пенсії і 8782 грн. від надан-
ня майна в оренду. 

Олег Боцула 
Володіє квартирою 36,8 м2 у Харкові, 

житловими будинками 107 м2, 309,9 м2 
у Гадячі та 63,8 м2 у с. Рудиків, з/д 2043 
м2, 1700 м2, 3385 м2, 95693 м2,  . Також 
у власності має магазин площею 217,2 
м2, офіс 288,8 м2, овочесховище 623,9 
м2, склад 397 м2. 

У власності також транспортні за-
соби: CHEVROLET NIVA 212300 
(2008 р.в.),  ЗАЗ 110307 (2004 р.в.), 
ВАЗ 21213 (1998 р.в.), ЗАЗ 110308 
(2010 р.в.), УАЗ 31512-01 (1986 р.в.), 
УАЗ 31512 (2009 р.в.), TOYOTA LAND 
CRUISER 150 (2014 р.в.).

У корпоративних правах вказано 
50 % від загального капіталу ПВКП 
«АСК», 100 % ПП «Будівельник» і 
100% ФГ «Горизонт 2020». 

Протягом звітного періоду заробив: 
72045 грн. зарплати, 950150 грн. від за-
йняття підприємницькою діяльністю і 
5149 грн. від надання майна в оренду. 
Окрім цього зберігає кошти готівкою – 
1318000 грн., 51000 доларів, 31000 євро, 
800600 грн. 

Лариса Окаянченко 
У власності має будинки 374.5 м2 у Га-

дячі та 51,1 м2 та 55,9 м2 у Соснівці,  50,1 
м2 у Римарівці, з/д 1470 м2, 1500 м2, 4173 
м2, 2290 м2, 6811 м2, 9613 м2, 2275 м2, 
14095 м2.

Її чоловік володіє з/д 818 м2,  6319 м2, 
2500 м2 , 5319 м2, 1568 м2, 4758 м2, 7450 
м2, 2990 м2; квартирами 54 м2 і 47,7 м2 у 
Гадячі, 47,7 м2 у Києві;  житловими бу-
динками 47,7 м2 у Гадячі,  36,4 м2, 58,1 
м2, 43,5 м2 у Соснівці, 59,9 м2 у Вельбівці

У власності Лариси Окаянчен-
ко є і транспортні засоби: RANGE 
ROVER 4.6HSE (1998 р.в)

Її чоловік володіє MERCEDES-
B E N Z   G L 5 5 0  ( 2 0 0 8  р . в . ) ,  
VQLSWAGEN CADDY KOMBI (2007 
р.в.), MERCEDES-BENZ 814D (1984 
р.в.).

У корпоративних правах декларанта 
вказано 0,03 % від загального капіталу 
ПП «Автодормаркет», її чоловіка – 100 
% власність ТОВ «Бадо Трейд».

За рік декларант отримала 20400 грн. 
соцвиплат, а її чоловік – 57800 грн. 
зарплати і 11000 грн. дивідендів. Готів-
кою зберігає 800000 грн., 60000 доларів, 
а її чоловік – 65000 доларів, 30000 євро, 
900000 грн. 

Валерій Нижник 
Володіє будинком 63,3 м2 у Красній 

Луці, орендує з/д 30 м2. Протягом звіт-
ного періоду став власником будинку 
площею 94 м2 у Оснягах.

Його дружина має у власності буди-
нок 56 м2, з/д 2500 м2,  2345 м2 у Крас-
ній Луці. 

У ТЗ вказано -  PEUGEOT 206 (2002 
р.в.) і NISSAN MAXIMA (2002 р.в.).

У доходах вказана зарплата дружини 
декларанта – 213816 грн. Проте у де-
кларанта є заощадження: 980000 грн. 
готівкою і 4000 доларів, позичені тре-
тій особі. 

Володимир Гунько 
На іншому праві користування зазна-

чив будинок 70 м2,  володіє з/д 31638 
м2 і 30993 м2.

Їздить депутат на мотоциклі BMW R 
1200RT (2005 р.в.).

За рік отримав: 2350 грн. доходу від 
зайняття підприємницькою діяльніс-
тю, 4866 грн. соціальної виплати, 29257 
грн. доходу від надання майна в оренду. 
Його дружина отримала 10320 грн. що-
місячної допомоги на дитину.

Роман Юхименко 
У власності має квартири 100,04 м2 

у Гадячі,  42,10 м2 у Розсошенцях; з/д 
20000 м2, 5037 м2, 20000 м2. У Тран-
спортних засобах вказано: с/г техніку 
МТЗ Беларус-892 ( 2014 р.в.) і МТЗ Бе-
ларус-892 (2016 р.в.). декларант є влас-
ником ФГ «Юхименко Агро». 

У доходах: 1489700 грн. від зайнят-
тя підприємницькою діяльністю, 75951 
грн. зарплати, 13000 грн. від надання 
майна в оренду, 1700000 грн. дивіден-
дів. У банківській скриньці зберігає 
40000 доларів, готівкою має 250000 гри-
вень, 45000 доларів, 30000 євро. 

Катерина Кулик 
У власності має з/д 25419 м2, а її чо-

ловік володіє будинком  97,3 м2, гара-
жем 36 м2 та мікроавтобусом Citroen 
Jumper (2001 р.в). У доходах декла-
ранта: 160481 грн. зарплати (+956 грн. 
зарплати за сумісництвом), 12227 грн 
від надання майна в оренду і 18222 грн. 
пенсії. 

Тетяна Верещака 
Винаймає квартиру, площею 75,2 м2 

у Гадяцького ВПАУ, у її чоловіка - квар-
тира із господарськими спорудами, пло-
щею 60.3 м2, на іншому праві користу-
вання. Окрім цього, чоловік декларанта 
має авто ЗАЗ-DAEWOO SENS (2005 
р.в.), HYUNDAI TUCSON (2007 р.в.). 
За рік Тетяна Верещака отримала 
354991 грн. зарплати, її чоловік 174746 
грн. зарплати, 365 грн. (вартість пода-
рунків від профспілки), 50000 грн. до-
хід від відчуження рухомого майна. 

Дмитро Шестерненко 
У власності є дві квартири 46.12 м2  і  

44.9 м2 у Києві, авто BMW 528 седан-В 
(2012 р.в.). по довіреності користуєть-
ся авто AUDI A6 (2011 р.в.). Зарплати 
за рік отримав 721103 грн. На банків-
ських рахунках декларанта: 937 гривень 
і 2 долари,  готівкою має 38500 доларів 
і 261000 гривень. 

Ян Власенко 
У корпоративних правах вказав 50 

% загального капіталу 
СТОВ «Агро-флагман», 
50 % ТОВ «АГРОТОРГ 
ТРЕЙД». За рік заробив 
10284 грн. зарплати.

Сергій Дрига 
Володіє будинком 97,1 

м2 і земельною ділянкою 
600 м2. Ані доходів, ані 
транспортних засобів не 
вказано. Протягом звітно-
го періоду його дружина 
взяла кредит – 52000 грн. 

Олена Савченко 
У спільній сумісній власності чолові-

ка є квартира 48 м2. Зарплати отримала 
88179 грн., 25800 грн. пенсії, 140 грн. ін-
шого додаткового блага. 

Сергій Литвиновський 
Володіє з/д 234 м2, 452 м2, 430 м2, 

квартирами 45,8 м2, 40,5 м2, 99,1 м2 
у Гадячі та 39 м2 у Розсошенцях. Його 
дружина має будинок 184,3 м2, з/д 
1000 м2.

У власності декларанта кілька ТЗ: 
FORD TRANSIT T350 (2016 р.в.), 
FORD TRANSIT (2017 р.в.), CITROEN 
BERLINGO (2007 р.в.), ЗИЛ 131 (1989 
р.в.), причеп, RENAULT LOGAN (2016 
р.в.), MERCEDES-BENZ ATEGO 815 
(1999 р.в.). Дружина декларанта їздить 
на NISSAN QASHQAI (2014 р.в.).

Сергій Литвиновський є власником 
ТОВ «Гадячбудмонтаж». За рік заробив 
15065 грн. зарплати, має 4803447 грн. 
доходу від зайняття підприємницькою 
діяльністю, отримав 21872 грн. Його 
дружина отримала 1469170 грн. від за-
йняття підприємницькою діяльністю. 

Григорій Сафонов 
Володіє з/д 1000 м2, 600 м2, не-

добудованим гаражем 28 м2, а та-
кож у спільній власності із дружи-
ною має квартиру 61.80 м2. Дружина 
має з/д 600 м2. Їздить декларант на 
HYUNDAI ELANTRA (2019 р.в.) і ще 
має причеп. Протягом звітного періо-
ду отримав 175213 грн. пенсії, 388911 
грн зарплати, 12577 грн. відшкодування 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
а його дружина 32988 грн. пенсії. 

Іван Доля 
У власності має будинок 99,9 м2, з/д 

1278 м2, 4269 м2, а у його дружини з/д 
46 м2, 19308 м2. Володіє автомобілем 
DAF XF 105.460 (2008 р.в.) і приче-
пом. Є власником ТОВ «ДІОЛА – Д» 
і має 67,726 % від загального капіталу 
ТОВ «Гадяцький завод залізобетон-
них виробів». За минулий рік заробив 
122670 грн. пенсії, 135188 грн зарплати 
(+102966 грн. за сумісництвом), 14100 
грн. процентів, 324589 грн. дивідендів. 
Його дружина отримала 6128 грн. від 
надання майна в оренду і 39195 грн. 
пенсії. 

Юрій Гаврилко 
Має у власності з/д 20537 м2 і авто 

DAEWOO LANOS (2007 р.к.),  а його 
дружина володіє квартирою 38.5 м2 у 
Гадячі. За рік отримав 48380 грн. зарп-
лати, 9284 грн. від надання майна в 
оренду і 4657 грн. допомоги по безро-
біттю, а його дружина 80000 грн. від за-
йняття підприємницькою діяльністю і 
3501 грн. допомоги по безробіттю.

Анатолій Артеменко 
У власності декларанта є квартира 

69.6 м2 у Полтаві, будинок 301.7 м2 у 
Гадячі, з/д 1000 м2  і 593 м2. Їздить на 
авто  Nissan Murano (2011 р.в), а його 
дружина на Mazda 6 (2020 р.в.). За рік 
отримав 256472 грн. зарплати, 34076 
грн. пенсії, 380 грн. (вартість дарунка), 

248 грн. доходу у вигляді неустойки. 
Дружина отримала 183740 грн. зарпла-
ти і взяла споживчий кредит для при-
дбання транспортного засобу 201185 
грн. 

Віра Шаповал 
У спільній власності чоловіка декла-

ранта є житловий будинок 56,3 м2, з/д 
3500 м2,

Володіє з/д 32 м2, на якій будує га-
раж і має авто KIA Sportage (2008 р. в.). 
На іншому праві користування (ордер 
на житлову площу в гуртожитку) має 
кімнату 8,4 м2. 

У доходах вказала: 67688 грн. соцви-
плати,  411834 грн. зарплати (+60039 
грн. зарплати за сумісництвом), 10892 
грн. процентів, 1800 грн. відшкодуван-
ня витрат, 

Чоловік отримав 2334 грн. процен-
тів, 213694 грн. зарплати, а також 48090 
соцвиплат.

На банківських рахунках зберігає 
248662 грн. і 1062 доларів. 

Микола Власенко 
Володіє житловим будинком 65,1 

м2, з/д 1000 м2, 383 м2, 24 м2. У влас-
ності зазначив автомобіль Toyota 
Camry (2007 р.в.), а також протягом 
2020-го року придбав Renault Master 
(2014 р.в.). Декларант є власником  
ТОВ «Будсантехпроект». За рік заро-
бив 73018 грн. зарплати і мав 2966488 
грн. доходу від зайняття підприєм-
ницькою діяльністю. Готівкою зберігає 
298700 грн., 650 доларів і 2000 євро. 

Лариса Труш
У власності має квартиру 32.5 м2. 

Протягом року отримала 162682 грн. 
зарплати. 

Вячеслав Шкаревський 
У власності має гараж 27.7 м2 та 

склад площею 103,4 м2. Їздить на Шев-
роле Нива (2005 р.в.). протягом звітно-
го періоду мав дохід від зайняття під-
приємницькою діяльністю 812974 грн.

Вадим Обломей 
Володіє нежитловою будівлею  

138,1 м2. 

Ліана Кавун 
Чоловік декларанта має у власності 

дві квартири по 63,4 м2, будинок 44 
м2, гараж 21,8 м2, з/д 19783 м2 і авто 
NISSAN Pathfinder (2014 р.в.). Сама де-
кларант має з/д 19783 м2. 

За рік отримала 483610 грн. від за-
йняття підприємницькою діяльністю, 
а її чоловік 64000 грн. зарплати. 

Віктор Оробей 
Володіє житловими будинками 152.1 

м2 і 58,4 м, гаражем 49,4 м2,  з/д 1600 
м2, 46 м2, 32080 м2, автомобілем Skoda 
Yeti elegance (2011 р.в.) і Mazda 6 (2015 
р.в.). За рік отримав 67524 грн. пенсії, 
26581 грн. доходу від зайняття підпри-
ємницькою діяльністю, 141300 грн. до-
ходу від відчуження нерухомого май-
на, 1803 грн. винагороди присяжного.

Далі буде.

Підготувала Оксана Кириченко

ЩО У ВЛАСНОСТІ ДЕПУТАТІВ МІСЬКОЇ РАДИ?
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Сучасне місто – це комфортний 
простір, створений для 
максимальної зручності 
мешканців. Це стосується не 
тільки благоустрою вулиць, доріг, 
або, наприклад, облаштованих 
парків, але й безперешкодного 
доступу до найнеобхіднішого – 
ліків, банкоматів чи терміналів, 
які іноді потрібні цілодобово.
Але, на жаль, далеко не всі 
міста нашої країни можуть 
вважатися дійсно комфортними 
та сучасними, через відсутність 
доступу до цих, елементарних 
«благ». Здебільшого це 
стосується невеликих міст, 
де сфера послуг найчастіше 
зосереджена у центрах. Таким 
є і наш Гадяч, оскільки, як 
виявилось, саме це питання 
стало досить обговорюваним 
серед місцевих жителів у 
соцмережах.

Ображені та покинуті
Нещодавно, гадячанка Алла Рома-

нець, у приватні повідомлення Інста-
грам, поскаржилася на відсутність ап-
теки на Заярі:

«Доброго дня! Крик душі! З почат-
ку березня, у нас не працює аптека. В 
той же час в центрі міста їх на кожно-
му кроці. Часто чую скарги літніх лю-
дей, куди йти по ліки, коли людині по-
гано?.. Адже навіть не всі мали змогу 
і до цієї аптеки дійти, не кажучи вже 
про центр. Так це лише Заяр. А люди, 
що живуть в районі РЕСу, чи питомни-
ка? Як бути їм? А якщо захворіє дити-
на? Тим більше з нинішньою епідеміо-
логічною ситуацією…»

Після публікації цієї скарги, значна 
кількість громадян підтримала Аллу і 
в коментарях висловила подібні нарі-
кання, кожен з приводу свого мікрора-

йону. Як виявилось, майже в кожному 
віддаленому куточку міста ця пробле-
ма актуальна.

Ось тільки невелика 
частина коментарів:
Вікторія Акованцева-Білан: «В райо-

ні малого кругу також немає ні аптек, ні 
банкоматів чи терміналів - нічого з того, 
що може бути терміново потрібно лю-
дям у будь-який час.»

Ксенія Боклаг: «Банкомат на Заярі 
також не завадив, а то вже зробили з 
Заяру погане село.. Квіти в горшках на 
стовпи вішають тільки до Заяру, а далі 
напевно місто закінчується...»

Людмила Филь: «По селах теж не по-
гано б було відкрити аптеки, бо спро-
буй дістатися наразі до міста... Та й 
банкомати вже можна починати вста-
новлювати, бо в пенсіонерів з вересня 
почнеться «солодке» життя, коли біль-
шості пенсії переведуть на картки…»

Лариса Супрун: «Як були вибори - у 
Веприк обіцяли повернути аптеку. Та, 
нажаль, вибори скінчилися і про обі-
цянки ЗАБУЛИ.»

Дійсно, якщо звернути увагу на інф-
раструктуру Гадяча - стає зрозуміло, що 
всі послуги у нас зосереджені в центрі, 
оскільки в інших районах розгортати 
діяльність більшість підприємців, ма-
буть, вважають не вигідною справою.

Тож давайте розберемося, чому 
взагалі виникла така ситуація?
Стосовно аптек – відповідь проста. 

Ті ж пенсіонери, та й не тільки, завж-
ди намагаються придбати ліки дешев-
ше, тому і направляються до соціаль-
них аптек, бо є можливість зекономити. 
Також нерідко зустрічаються випадки, 
коли громадяни приїжджають з ближ-
ніх сіл, щоб дешевше купити той чи ін-
ший препарат. 

У зв’язку з цим, аптеки що зна-
ходяться на околицях міста та у се-
лах, стають збитковими і як наслідок 
– зачиняються.

Це досить поширена проблема, адже 
власники аптек бажають розташовува-
ти свої відділи там, де зазвичай зосере-
джений потік покупців.

От і виходить, що в центрі Гадяча, зо-
крема у районі великого кругу, як то ка-
жуть, «аптека на аптеці». 

Стосовно банкоматів та терміналів – 
їхнє місце розташування вирішує суто 
банк. 

І їх встановлення має бути економіч-
но вигідним з точки зору геолокації. Та, 
наприклад, у селах чи тому ж віддале-
ному мікрорайоні міста, наразі банко-
мат  - це не забаганка, а необхідність, 
оскільки з 1 вересня більшість пенсіо-
нерів отримуватимуть пенсії та соціаль-
ні виплати на банківські картки. 

Звісно, громадяни мають право звер-
нутися до банку особисто чи написати 
звернення з проханням щодо встанов-
лення банківського приладдя на тери-
торії мікрорайону чи села. Або ж звер-
нутися через канали зв›язку з банком.

Цілодобова підтримка клієнтів При-
ватбанку: 3700 – для дзвінків (без-
коштовно для дзвінків по Україні з 
міських номерів), або чат «Допомо-
га Онлайн» (з Приват24 або з сайта 
банку);

Контакт-центр Ощадбанку: 0-800-
210-800 та +38 (044)-363-01-33 (безко-
штовно зі стаціонарних та мобільних 
телефонів по території України). За 
цими контактами ви можете залишити 
скарги чи побажання стосовно підви-
щення рівня обслуговування клієнтів.

Ніхто не винен
Дехто з громадян звинувачував у цій 

ситуації місцеву владу, мовляв, тільки 
про центр міста дбають. Але насправ-
ді міськрада не має на це ніякого впли-
ву, оскільки згідно статті 1 Закону про 
підприємницьку діяльність, підприєм-
ництво - це безпосередня самостійна, 
систематична, на власний ризик діяль-
ність по виробництву продукції, вико-
нанню робіт, наданню послуг з метою 
отримання прибутку, яка здійснюється 
фізичними та юридичними особами, за-
реєстрованими як суб›єкти підприєм-
ницької діяльності у порядку, встанов-
леному законодавством.

А згідно статті 3, підприємці мають 
право без обмежень приймати рішен-
ня і здійснювати самостійно будь-яку 
діяльність, якщо це не суперечить чин-
ному законодавству.

Гарний приклад
Що стосується інших міст, таких як  

Полтава, Кременчук, Миргород - там у 
віддалених районах підприємницька ді-
яльність та сфера послуг розвинені на-
багато краще. І навіть на виїздах з міста, 
розташовані банкомати, аптеки, автоза-
правки, кафе та магазини – все, що по-
трібно для комфорту населення. 

Тож добре, що громадяни повідоми-
ли про проблему і завдяки розголо-
су, підприємці та банківські установи, 
можливо, візьмуть до уваги потреби 
споживачів. 

Анжела Замотаєва

ВІДСУТНІСТЬ АПТЕК ТА БАНКОМАТІВ 
МІСТО БЕЗ ОКОЛИЦЬ: 

Проблема ця делікатна і вже 
дуже давня в Гадячі. Нещодавно 
про неї заговорили знову. 
Зокрема у мережі фейсбук, але 
питання більше стосувалося 
відсутності вказівників. 

Тож де сходити в туалет, коли вини-
кає потреба ? Добре, коли ти місцевий 
і швидко можеш зорієнтуватися. Та, 
якщо ти приїжджий і дуже швидко тре-
ба?  Для цього є туалет у парку Перемо-
ги - скажете ви. Але він і єдиний, якщо 
говорити про громадський.

Інший варіант - попроситися в 
кав›ярню «На Гетьманській» або якусь 
організацію чи установу. Ще можна 
знайти потрібну будівлю: на великому 
кругу, на ринку, біля першої школи, на 
автостанції, у лікарні теж можна схо-
дити за потреби, але це вбиральні, які 
знаходяться на території установ і ор-
ганізацій і відкриті вони, доки працює 
заклад. Та в цілому варіантів не дуже 
багато. А якщо «припече», коли заклад 
зачинений? «Потерпіти» для людей 
літнього віку чи для батьків із малень-
кими дітьми може стати справжньою 
катастрофою. І що ж виходить - на те-
риторії Гадяцької територіальної грома-
ди площею 7248 га лише один громад-
ський туалет?

У одній з груп у Фейсбук, місцеві 
жителі висловили свої думки з цього 
приводу: 

Анфиса Величко: «Немає вказівни-
ків, тому, що немає туалетів. Якщо до-
рослий може потерпіти, то що робити з 
дітьми? Ця проблема для нашого міста 
не зможе вирішитися, мабуть, ніколи»

Лилиана Лопа: «На автостанції ще 
можна сходити в туалет, якщо відкри-
то. Але це не центр міста. Раніше на 
дитячому майданчику біля Центру за-

йнятості був платний. 
Чому так важко по-
ставити хоча б пароч-
ку платних туалетів?»

Надежда Бондарен-
ко: «Туалету немає. Це 
питання вже обгово-
рювалося владою, але 
не знайшли місця де б 
«приткнути» туалет».

Дійсно, проблема 
давня, але від цього не 
менш актуальна. І ви-
рішити її в змозі лише 
органи місцевого само-

врядування або ж, наприклад, підприє-
мець, для якого встановлення громад-
ських туалетів на комерційній основі 
буде вигідним. До речі, відома комп›-
ютерна компанія вирішила заробити 
на громадських туалетах, обладнавши 
їх доступом до Інтренету. У цих кабін-
ках пропонується плазмовий дисплей, 
п›ять динаміків (забезпечує об›ємне 
звучання), водонепроникна бездрото-
ва клавіатура і широкий доступ в ме-
режу. Ще один термінал встановлено 
зовні для, хто чекає своєї черги. У да-
них умовах можна не тільки перевірити 

свою пошту, а й здійснювати будь-які 
покупки прямо з громадського туалету. 

У США придумали «оригінальний» 
спосіб поширення інформації - в ту-
алетах розміщують невеликий факс 
- апарат, який друкує останні нови-
ни, прогноз погоди та навіть біржові 
котирування.

Існують норми, які регулюють кіль-
кість громадських туалетів на душу 
населення. 

Застарілі радянські містобудівні нор-
ми визначали, що на тисячу осіб має 
припадати одна вбиральня. Нині, згід-
но наказу Міністерства охорони здо-
ров’я України від 17 березня 2011 року 
«Про затвердження Державних сані-
тарних норм та правил утримання тери-
торій населених пунктів» — один гро-
мадський туалет на 500 громадян.

Населення Гадяцької громади 24 622 
особи. Тож рахуємо, що за нормою має 
бути 49 туалетів. Але по факту місто, 
поки що, може запропонувати своїм 
мешканцям та гостям лише - один гро-
мадський туалет.

Все ж, сподіваємося, що влада нареш-
ті відреагує і у найближчі строки вирі-
шить це питання.

Вікторія Цимбал

НА 7248 ГА ОДНА ВБИРАЛЬНЯ
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Із 1 серпня 2020 року 
кожен споживач отримав 
можливість самостійно обирати 
постачальника природного газу. 
На той час ТОВ «Кременчукгаз-
постачання» залишалося 
діючим постачальником, маючи 
укладені договори зі всіма 
споживачами, але бажаючих 
скористатися своїм правом на 
зміну постачальника, виявилось 
зовсім небагато.

У березні ТОВ «Кременчукгаз-поста-
чання» остаточно припинило постача-
ти газ своїм клієнтам на території Пол-
тавської області. Споживачі Гадяцької, 
Петрівсько-Роменської, Сергіївської, 
Краснолуцької, Великобудищанської 
та Лютенської територіальних громад, 
які до цього не обрали собі іншого по-
стачальника, автоматично почали отри-
мувати газ від постачальника останньої 
надії.  Але, кожному із них все одно не-
обхідно було протягом 60 календарних 
днів обрати собі постачальника і укла-
сти з ним договір на постачання при-
родного газу.

Цей термін спливає 30 квітня. Про 
необхідність провести цю нескладну 
процедуру ми регулярно повідомляли 
на сторінках тижневика, на сайті і ін-
ших цифрових ресурсах ще у кінці ми-
нулого року. Щоразу намагалися зрозу-
міло пояснити, пропонували варіанти. 

Обрати діючого та найбільш вигідно-
го постачальника можна було не вихо-
дячи із дому – на усім відомих і неодно-
разово озвучених сайтах, де є перелік 

50 газопостачальних 
компаній, які мають 
ліцензію, та вартість  
газу для населення. 
Там же закликали 
просто заповнити за-
явку онлайн.     

Банківські устано-
ви також пропонува-
ли свою допомогу – 
в умовах пандемії та 
задля економії часу 
це взагалі оптималь-
не рішення. Укласти 
договір на постачання 
газу можна було всьо-
го за декілька кліків 
через мобільний за-
стосунок та підписати 
договір прямо із дому 
своїм електронним 
підписом. Займала 
ця процедура не біль-
ше 15 хвилин. Нада-
лі контролювати по-
ставки можна онлайн 
і оплачувати послуги 
через той же банків-
ський застосунок. 

А для тих, хто не до-
віряє інтернет-мережі 
та вважає, що йому зручніше оформи-
ти заявку із допомогою консультантів, 
кілька банківських установ, відділен-
ня яких є і у Гадячі, також запрошува-
ли для укладання договорів. Щоправда, 
підключали вони тільки до однієї газо-
постачальної компанії і паралельно із 

цим наполегливо пропонували свої по-
слуги – кредитку і страхування із щомі-
сячним обов’язковим платежем… 

Проте, як виявилось, ніякі роз’яснен-
ня не ефективні, коли їх не бажають 
сприймати. Люди займали чергу від 

шостої ранку, у 15-градусний 
мороз, відстоювали під стінами 
газопостачальної компанії і на-
віть не намагались підняти очі і 
прочитати, що написано в ого-
лошеннях розміщених на вході. 
Вони не зважали на карантин-
ні обмеження, на те, що праців-
ники хворіють  на COVID-19 і 
навіть на оголошення, що ком-
панія припинила приймати до-
кументи і не займається укла-
данням договорів на постачання 
газу! І досі під стінами збира-
ється черга обурених громадян 
із питанням «що робити, бо ми 
нічого не знали?!»…

Вкотре повідомляємо, що 
згідно офіційного повідомлен-
ня ПрАТ «Гадячгаз» (яке до 
речі, також було розміщене на 
сторінках тижневика),  усі спо-
живачі, які протягом 60 кален-
дарних днів не встигли обрати 
постачальника природного газу, 
від 1 травня вважаються таки-
ми споживачами, які не санкці-
оновано відбирають природний 
газ із газорозподільної системи 
ПрАТ «Гадячгаз».

Відповідно вони, повинні сплатити 
ПрАТ «Гадячгаз» обсяги використано-
го природного газу, за ціною, вищою у 
1,5 рази. 

Оксана Кириченко.
Фото використане як ілюстрація

Із 15 квітня Полтавська 
область перебуває у «червоній» 
епідемічній зоні. У Податковій 
підтвердили, що прийом заявок 
на отримання допомоги від 
держави, в період карантину, 
розміром у 8 тис. грн стартував 
19 квітня. Механізм, нібито, 
залишається простим та зручним 
– через портал чи застосунок 
«Дія». Якщо процедуру 
оформлення людина пройшла 
правильно, то максимум через 
10 днів вона отримає свої гроші. 
Проте, від місцевих підприємців 
стало відомо про проблеми 
під час реєстрації заявки. Ми 
вирішили розібратись у цьому 
питанні. 

Нагадаємо, 30 березня Верховна 
рада підтримала в цілому законопро-
ект №5300 про допомогу ФОПам і най-
маним працівникам через локдаун в 
областях, які увійшли до «червоного» 
рівня карантину. Документ повернув 
виплати, які були під час жорстких об-
межень у січні. Президент підписав За-
кон і 9 квітня він набув чинності.

За перший день заявки на отриман-
ня допомоги подали понад 116 тисяч 
українців. Відповідно, портал та засто-
сунок перезавантажили великою кіль-
кістю запитів.

Тому частина тих, хто намагав-
ся зареєструватись, зіштовхнулася із 
проблемами: 

Лідія Шашель:
«При подачі заявки, отримую від-

повідь: «ви не можете отримати допо-
могу, ваша організація не проводить 
діяльність в обраному вами населено-
му пункті»… Хоча обирали все вірно -  
Полтавська обл., м. Гадяч.»

Олена Марченко: 
«Я найманий працівник. Заявку на-

магались подати одночасно із іншими. 
Двоє моїх колег змогли це зробити без 
проблем, а решті (і мені у тому числі) 
пише «не сплачено ЄСВ». Ми працю-
ємо усі разом, оформлені офіційно, на 
одного ФОПа. »

Діана Шуйська:
«Я також оформила заявку, а дівчата, 

які працюють зі мною, намагалися зро-
бити це того ж дня, що і я, але не змог-
ли. У застосунку пише: «Область, в якій 
ви проводите діяльність, не перебуває в 
«червоній» зоні або увійшла до неї біль-
ше 30 днів тому. На жаль, ви не можете 
отримати послугу.» 

Згодом, спеціалісти Міністерства 
цифрової трансформації розповіли про 
найпоширеніші проблеми, які виника-
ють у ФОПів та працівників під час по-
дання заявки і як їх уникнути: 

1. Потрібно оновити застосунок «Дія» 
до останньої версії. Якщо це не допомо-
гло – видаліть застосунок із мобільного 
пристрою і завантажте його знову.  

2. У застосунку «Дія» на iOS нара-
зі послуга працює не коректно і треба 
почекати оновлення версії застосунку.

3. Зверніть увагу, що для роботи із 
порталом «Дія» потрібен електронний 
ключ, а для мобільного застосунку 
він не потрібен. До речі, на цифровий 
портал краще заходити із стаціонар-
ного комп’ютера, а не з мобільного 
пристрою.

4. Треба уважно перевіряти який ста-
тус особи в реєстрі застрахованих осіб 
- потрібно аби вказувалося за основним 
місцем роботи. Досить часто роботодав-
ці вказують у звітності працівників, як 
сумісників. Тоді вони не можуть пре-
тендувати на виплату допомоги.

5. Держоргани не перевіряють, чи 
працює ФОП або роботодавець у пе-
ріод карантинних обмежень. Допомогу 
призначать автоматично, якщо ФОП 
або роботодавець мають КВЕД, який 
внесений у Перелік, а регіон перебу-
ває або перебував із лютого 2021 року 
у «червоній» зоні карантину.

6. ФОП можуть претендувати на до-
помогу по місцю реєстрації діяльності, 
а не фактичної роботи. Тому важливо 
аби регіон реєстрації ФОП перебував 
у «червоній» зоні карантину.

7. Допомогу працівникам, які звіль-
нилися, а значить уже не є застрахова-
ними особами, не призначають.

Якщо ж вам не вдається подати за-
явку, радимо звертатись на телефонну 
Урядову лінію 1545 або до контакт-цен-
тру Головного Управління Державної 
фіскальної служби у Полтавській об-
ласті – 0800 501 007.

«БМ»

ХТО НЕ ВСТИГ, ТОЙ ПЛАТИТЬ ДОРОЖЧЕ

ФОПи І «КАРАНТИННІ» ВИПЛАТИ  
або ЧОМУ «ДІЯ» НЕ ДІЄ
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Аналіз захворюваності за період 
з 19.04.2021 року  
по 26.04.2021 року. 

У Полтавській області станом на 
25.04.2021 (за 16-й тиждень 2021 року) 
захворюваність на гострі респіратор-
ні інфекції знижується, стабілізувалась 
захворюваність на коронавірусне захво-
рювання COVID-19, показник захворю-
ваності на ГРІ на неепідемічному рівні 
(нижче базового рівня), базовий рівень 
перевищений в окремих містах та ра-
йонах (в 5-ти). За тиждень в області на 
гострі респіраторні інфекції захворіло 
5484 осіб, на 20% менше попередньо-
го тижня (на попередньому тижні зни-
ження на 11%), показник захворювано-
сті – 397,6 на 100 тисяч населення, що 
нижче базового рівня (епідемічного по-
рогу) на 21%. Дітей захворіло 1796, що 

складає 33% від усіх захворілих. Найви-
щі показники захворюваності в Полтав-
ському районі, м. Миргороді, м. Лубни 
(середній рівень). Госпіталізований 51 
хворий, що складає 1,4% від кількості 
захворілих. При вірусологічних дослі-
дженнях віруси грипу невизначені. Ще-
плено проти грипу в області 7809 осіб, 
за тиждень щеплення не проводились.

У Гадяцькому районі за попередній 
тиждень на ГРІ захворіло 154 особи з 
них дітей 50 (32,5%). Випадків грипу 
не зареєстровано. Показник захворю-
ваності на ГРІ серед населення району 
цього тижня (на 100тис. населення) по 
м. Гадяч 305,1; по сільських населених 
пунктах 304,2.

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

« Полтавський ОЛЦ МОЗ України»

Про це повідомив директор Депар-
таменту охорони здоров’я Полтав-
ської ОДА Віктор Лисак. За його сло-
вами, кількість таких випадків зросла 
під час карантину, коли діти навча-
ються дистанційно і не задіяні в по-
зашкільних гуртках і секціях.

«Хотів би звернути увагу голів те-
риторіальних громад. Щоденно от-

римую зведення від медиків бригад 
екстреної допомоги. Зараз, коли діти 
знаходяться вдома через карантин, 
щоденно, 5-6 підлітків потрапляють 
у поле зору поліції та направлені до 
лікарень із алкогольним отруєнням. 
Тому нам потрібно особливо звернути 
увагу на цих дітей віком 13-18 років».

«БМ»

Їх можна отримати, якщо людина 
має довідку з лікарні про те, що вона 
хворіє або перехворіла на коронаві-
рус, каже директор благодійного фон-
ду «HELPGROUP» Давид Джалаго-
нія. Такі концентратори дають на три 
тижні, за потреби строк користуван-
ня збільшують.

«Концентратор 10-літровий, ва-
жить 30-35 кілограмів, працює від 
електроенергії, звичайна розетка на 
220. Заливаємо до цієї колби дисти-
льовану воду, вставляємо у розетку, 
вмикаємо. Потім людина бере трубоч-
ку, вставляє її сюди, на інший бік ма-
ску і кисень вже пішов», — говорить 
директор благодійного фонду Давид 
Джалагонія.

«До нас дуже багато людей звер-
таються, в усіх ситуація одна: від-
мовлено у госпіталізації, низька са-
турація, тобто, це 86,88, буває 70. Є 
ті люди, які залишаються вдома з та-
кою сатурацією, вони нам телефону-
ють, кажуть, що їх батьки та бабусі 

не можуть себе обслуговувати, тому 
вони перебувають вдома», — розпові-
дає директор благодійного фонду Да-
вид Джалагонія.

«Коли 93, 92, 91 - тут уже повин-
на бути потреба в кисні. У нас вико-
ристовується за добу в області близь-
ко 12 тон або 12 тисяч кілограмів 
рідкого кисню і десятки тисяч – га-
зоподібного. Ми забезпечені киснем 
практично на 80 відсотків», — пові-
домляє заступник директора облас-
ного департаменту охорони здоров’я 
Юрій Курилко.

Із тими, хто отримує концентрато-
ри додому, благодійники укладають 
договір на безоплатне користування 
до трьох тижнів. Якщо людині такий 
пристрій потрібен довше, його про-
довжують. Видавати ж їх благодійний 
фонд почав у жовтні минулого року. 
За цей час послугою скористувалися 
близько 30 людей.

Суспільне. Полтава.

Кабмін затвердив розмір 
виплати за шкоду після 
вакцинації проти коронавірусу. 

Відтепер в Україні виплачуватимуть 
грошову компенсацію в разі шкоди здо-
ров›ю або смерті після щеплення анти-
коронавірусною вакциною. Мовиться 
про виплату від 681 тисячі до понад 1,7 
мільйона гривень. Відповідну постано-
ву Кабінет Міністрів ухвалив 23 квітня. 
Документ передбачає, зокрема, порядок 
здійснення державної компенсації. Та-
кож затвердили порядок використання 
коштів, виділених для цієї компенсації.

У разі смерті родичам померлого дер-
жава здійснить виплату в 750-кратно-
му розмірі прожиткового мінімуму. Це 
понад 1,7 мільйона гривень. Якщо лю-
дина після вакцинації отримає інвалід-
ність I групи, їй виплатять прожитко-

вий мінімум у 400-кратному розмірі. Це 
908 тисяч гривень. Якщо ж інвалідність 
буде II групи, виплатять у 350-кратно-
му розмірі. Мовиться про 794,5 тисяч 
гривень. для осіб. А для осіб з інвалід-
ністю III групи виплати здійснювати-
муть у 300-кратному розмірі. Це дорів-
нює 681 тисячі гривень.

Загалом на ці виплати МОЗ виділили 
55 мільйонів 920 тисяч гривень. 

Важливий момент
Чи інвалідність є пов’язаною з 

ускладненнями після вакцинації, бу-
дуть встановлювати на підставі прото-
колу розслідування. Його проводитиме 
група оперативного реагування на не-
сприятливі події після імунізації.

Урядовий портал

ВИПАДКИ ВЖИВАННЯ 
АЛКОГОЛЮ ДІТЬМИ 
ФІКСУЮТЬ ЩОДНЯ 

У ПОЛТАВІ БЕЗКОШТОВНО 
НАДАЮТЬ У КОРИСТУВАННЯ 
КИСНЕВІ КОНЦЕНТРАТОРИ

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ 
НА ГРИП ТА ГРІ

СМЕРТЬ АБО ІНВАЛІДНІСТЬ 
ПІСЛЯ COVID-ВАКЦИНАЦІЇ: ХТО 
ТА ЯКУ КОМПЕНСАЦІЮ ОТРИМАЄ

Продовжуємо вас інформувати 
про ситуацію із COVID-19.

На 27 квітня, у Полтавській облас-
ті лабораторно підтвердили 651 нових 
випадків захворювання на коронавірус. 

Згідно інформації директора КНП 
«Гадяцька МЦЛ» Олександра Шапо-
вала, у стаціонарі інфекційного госпі-
талю перебуває 62 пацієнти (53 із під-
твердженим діагнозом і 9 із підозрою). 

У палаті інтенсивної терапії – 5 паці-
єнтів. Із них на апараті штучної венти-
ляції легень 3 пацієнтів. На підтримці 
дихання кисневими генераторами 17 
хворих. Підтримують дихання кисне-
вими балонами 6 пацієнтам. 

Кількість летальних випадків за весь 
період карантину – 55.

Оксана Кириченко

НОВИНИ КАРАНТИНУ
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У звичайному житті вони 
працюють у Яблунівському 
ЦВНГК, що входить до Групи 
Нафтогаз. Валентин – машиніст. 
Михайло – слюсар-сантехнік. І 
мешкають у Великобудищанський 
ТГ. Тож про потреби громади 
знають з власного досвіду. 

На вибори йшли зі спільною 
програмою: відремонтувати місцеві 
дороги, забезпечити безперебійне 
централізоване водопостачання, 
встановити освітлення на 
вулицях територіальної громади, 
розбудувати її інфраструктуру.  Чи 
вдається їм втілювати це у життя?

Валентин Жартовський:
«Завдання, як ми поставили самі пе-

ред собою та зобов’язання, які взяли пе-
ред людьми – почали виконувати. 

Їх вирішення – питання не одного 
року. Часто вони впираються у вічну 
проблему – брак коштів. Зараз у нашій 
бюджетній комісії ми докладаємо ве-
ликих зусиль, щоб бюджет був прозо-
рим та зрозумілим. І щоб кожну копій-
ку громади було витрачено за її прямим 
призначенням». 

Михайло Репало: 
 «Є й інші результати, не помітні для 

стороннього ока та необхідні для ефек-
тивної роботи нашого місцевого органу 
самоврядування: створили  всі власні 
відділи виконавчого органу. Чим звели 
до мінімуму залежність  нашої громади 
від Гадяцької ради.  

А з помітного – розуміємо, у який не-
простий момент нині живе весь світ. За-
хотілося емоційно підтримати наших 
сусідів та товаришів. Тож, провели  свя-
то Масляної. Всі були дуже задоволе-
ні. І ми – у першу чергу. Та всім нам 
потрібно активніше працювати над за-
лученням додаткових коштів до місце-
вого бюджету». 

Грошей ніколи не буває вдосталь. 
Саме тому влада часто долучає до 
співпраці бізнес, який веде діяльність 
на  місцевій території. У Великобуди-
щанській ТГ  це  – державна компанія 
Групи Нафтогаз.

До речі, за минулий рік компанія 
сплатила до місцевого бюджету понад 
6 млн 643 тис. грн ренти. Крім того, по-
стійно сплачуються і податки.

А у межах корпоративної соціаль-
ної відповідальності (це коли підпри-

ємство веде добросусідську політику 
співіснування із громадами та допома-
гає їм розбудовувати навколишній про-
стір) для  Великобудищанської громади 
силами Нафтогазу з 2017 року втілені 
такі проєкти: 

- с. Великі Будища: оплатили від-
новлення спортивного майданчику, ре-
монт доріг на території сільради та ма-
теріальне оснащення класу фізики для 
школи;  

- с. Плішивець: надали кошти на ре-
конструкцію водопровідної мережі та 
ремонту доріг на території сільради, 
відремонтували 1 км  під’їзної дороги 
асфальтобетонного покриття до уста-
новки комплексної підготовки газу 
«Новотроїцьк» (між с. Плішивець та с. 
Кам’яне), купили аналізатор крові для 
фельдшерсько-акушерського пунк-
ту  та форму для місцевої футбольної 
команди;

- с. Книшівка: надали кошти на поточ-
ний ремонт доріг на території сільради. 
Але депутати зацікавленні не лише у 
дарунках, а й у корисних знаннях. От-
римують їх, у т. ч. й у межах започатко-
ваного Нафтогазом конкурсу грантів 
"Енергія Розвитку". Він  практично під-
тримує соціальні ініціативи, спрямова-
ні на сталий розвиток громад. У фіна-
лі 50 переможців отримають кошти на 
реалізацію запропонованих проєктів. 

Та головним завданням місцевих де-
путатів є адресна допомога своїм вибор-
цям: сусідам та односельцям. 

Валентин Жартовський:«Дуже бага-
то звернень з буденних питань: комусь 
допомогти з дровами, кому в лікарню у 
райцентр дістатися. Намагаємось реа-
гувати оперативно на кожне».   

Михайло Репало: : «Але найнагаль-
нішою проблемою залишається  питна 
вода. Тримаємо її на контролі».  

А ще депутати кажуть, що їм бракує 
розуміння односельців у ставленні до 
депутатської діяльності, яка на місце-
вому рівні – неоплачувана і виконують 
її місцеві обранці у вільний від сво-
єї основної роботи час. Говорять: як би 
кожен член громади так само докладав 
частинку своїх зусиль для її розвитку 
–  комфортне та безпечне життя у Ве-
ликобудищанській громаді настане на-
багато швидше.  

Автор: Анастасія Гикало

ПРАЦЮЄМО НА СВОЮ ГРОМАДУ
Добігають кінця перші півроку роботи нових складів органів місцевого самоврядування. 

Для багатьох новообраних депутатів Великобудищанської територіальної громади це новий 
досвід. Тож ми поцікавилися, як для них відбувається цей процес. Першими на розмову 

погодились Валентин Жартовський (він депутат вже другого скликання, член бюджетної комісії) 
та Михайло Репало (депутат-новачок, член комунальної комісії).

Сьогодні, 27 квітня Гадяцьку громаду відвідали  
голова Миргородської РДА Віктор Іваненко та го-
лова Миргородської районної ради Наталія Гирка. 

Районне керівництво завітало у міськраду, де від-
булася робоча нарада. Далі гості побували у міській 
лікарні, оглянули відремонтоване приймальне від-
ділення, нову апаратуру, обговорили актуальні пи-
тання у сфері охорони здоров’я . 

Про всі деталі візиту читайте у наступному ви-
пуску тижневика в ексклюзивному інтерв’ю голови 
Миргородської РДА для нашого видання. 

«БМ»

ГОЛОВА МИРГОРОДСЬКОЇ РДА 
У ГАДЯЧІ З РОБОЧИМ ВІЗИТОМ

Нагадуємо Віктор Іваненко призначений на 
посаду 7 квітня. Посадовець має кілька вищих 
освіт - у 2017 році закінчив Національний 
юридичний університет ім. Ярослава 
Мудрого, а у 2020 році Національну академію 
державного управління при Президентові 
України.
Віктор Іваненко на останніх місцевих виборах 
балотувався до Полтавської облради від 
«Слуги народу». З квітня 2016-го до кінця січня 
2020-го він був головою Шишацької РДА.
У 2015-му році Віктор Іваненко був обраний 
до Шишацької райради від «Блоку Петра 
Порошенка «Солідарність» і був членом цієї 
партії. На той час мав посаду заступника 
гендиректора СТОВ «Воскобійники». У грудні 
2020-го був обраний секретарем Шишацької 
селищної ради.
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Питання розподілу майна 
подружжя на сьогодні є 
складним та суперечливим. Це 
пояснюється неоднозначністю 
судової практики, так як 
вона в нашій країні є вкрай 
різноманітною, а інколи такою, 
що суперечить сама собі. 
Звичайно, що дійти згоди 
чоловік та дружина можуть 
мирним шляхом, але, як показує 
практика, позиція кожного 
із подружжя не дозволяє 
урегулювати питання поділу 
майна без втручання суду.
Прояснимо деякі моменти 
розподілу майна подружжя, 
що найбільше турбують і з 
якими стикаються до та під час 
розлучення.

Що входить до об›єктів 
поділу майна?
Спільною сумісною власністю, що 

підлягає поділу можуть бути будь-які 
види майна, за винятком тих, які згідно 
із законом не можуть їм належати (ви-
ключені із цивільного обороту) неза-
лежно від того, на ім›я кого з подружжя 
вони були придбані чи внесені грошо-
вими коштами, якщо інше не встанов-
лено шлюбним договором чи законом.

Нижче наводимо перелік майна, що 
входить до об›єктів поділу майна: квар-
тири, жилі й садові будинки; земельні 
ділянки та насадження на них, продук-
тивна і робоча худоба, засоби вироб-
ництва, транспортні засоби; грошові 
кошти, акції та інші цінні папери, па-
єнакопичення в житлово-будівельно-
му, дачно-будівельному, гаражно-буді-
вельному кооперативі; грошові суми 
та майно, належні подружжю за інши-
ми зобов›язальними правовідносина-
ми, тощо.

Також законодавством України пе-
редбачено, що до складу майна, що під-
лягає поділу може бути віднесене май-
но, яке належало одному із подружжя з 
тих підстав, що за час шлюбу його цін-
ність істотно збільшилася внаслідок 
трудових або грошових затрат другого 
з подружжя чи їх обох. До складу май-
на, що підлягає поділу включається за-
гальне майно подружжя, наявне у нього 
на час розгляду справи та те, що знахо-
диться у третіх осіб.

При поділі майна враховуються та-
кож борги подружжя та правовідноси-
ни за зобов›язаннями, що виникли в ін-
тересах сім'ї.

Поділ майна до розлучення
Сімейним кодексом України передба-

чено, що дружина та чоловік мають рів-
ні права на володіння, користування і 
розпоряджання майном, що належить 
їм на праві спільної сумісної власності, 
якщо інше не встановлено домовлені-
стю між ними. Незалежно від розірван-
ня шлюбу, дружина та чоловік мають 
право на поділ майна, що належить їм 
на праві спільної сумісної власності.

З цією метою, вони можуть укла-
сти договір про поділ майна (житлово-
го будинку, квартири, іншого нерухо-
мого майна), а також договір про виділ 
нерухомого майна дружині, чоловікові 
зі складу усього майна подружжя, при 
цьому посвідчивши його нотаріально. 
Варто звернути увагу на те, що під час 
укладення таких договорів необхід-
но встановити обсяг спільно нажитого 
майна, джерела його придбання та вар-
тість. В такому договорі повинно бути 

передбачено, яке майно переходить в 
особисту приватну власність, до кож-
ного із подружжя, яким чином та в які 
терміни це майно буде передаватися.

На сьогодні також стає популярним 
укладення шлюбного договору, яким 
також регулюються майнові відноси-
ни між подружжям, визначаються їхні 
майнові права та обов›язки. Знову ж 
таки, укладений шлюбний договір може 
містити домовленість про режим май-
на подружжя: або режим спільної част-
кової власності, або особиста приватна 
власність кожного з них.

Також чоловік та дружина, уклада-
ючи шлюбний договір, можуть домо-
витися про можливий порядок поділу 
майна, у тому числі і в разі розірвання 
шлюбу. Безумовна перевага такого до-
говору в тому, що він може бути укла-
дений як до шлюбу (з метою урегулю-
вання, наприклад, проведення весільної 
церемонії) так і під час шлюбу. Перева-
гою зазначеного договору також є те, 
що він може стосуватися майна, яке 
вже існує у подружжя, так і того майна, 
яке може бути придбане в майбутньому.

Поділ майна після розлучення
Цивільним кодексом України перед-

бачено, що спільна сумісна власність 
визначається як спільна власність двох 
або більше осіб без визначення часток 
кожного з них у праві власності. Сімей-
ний кодекс України надає своє визна-
чення цього поняття.

Зокрема, зазначається наступне: май-
но, набуте подружжям за час шлюбу, 

належить дружині та чоловікові на пра-
ві спільної сумісної власності незалеж-
но від того, що один з них не мав з по-
важної причини (навчання, ведення 
домашнього господарства, догляд за 
дітьми, хвороба тощо) самостійного за-
робітку (доходу).

Вважається, що кожна річ, набута за 
час шлюбу, крім речей індивідуального 
користування, є об›єктом права спіль-
ної сумісної власності подружжя.

Статтею 368 Цивільного кодексу 
України передбачено, що майно, на-
буте подружжям за час шлюбу, є їх-
ньою спільною сумісною власністю, 
якщо інше не встановлено договором 
або законом.

Проте, статистика розлучень в Укра-
їні, яка ведеться Міністерством юсти-
ції України та Державним комітетом 
статистики, свідчить про невтішні ви-
сновки – кількість розлучень з кож-
ним роком зростає, як і зростають ви-
падки поділу спільно нажитого майна 
подружжя.

За загальним правилом, розірвання 
шлюбу автоматично не припиняє пра-
ва спільної сумісної власності на май-
но, набуте за час шлюбу. Розпоряд-
жання майном, що є об›єктом права 
спільної сумісної власності, після ро-
зірвання шлюбу здійснюється колиш-
нім подружжям виключно за взаємною 
згодою.

Існує численна кількість випадків, 
коли подружжя розлучилося, проте не 
бажає разом розпоряджатися спільним 

сумісним майном, а прагне поділити 
його. Якщо дружина та чоловік не до-
мовилися про порядок поділу майна, 
спір може бути вирішений судом.

У такому випадку, у разі поділу май-
на, що є об›єктом права спільної суміс-
ної власності подружжя, частки майна 
дружини та чоловіка є рівними, якщо 
інше не визначено домовленістю між 
ними або шлюбним договором. Зазна-
чаємо, що майно, що є об›єктом права 
спільної сумісної власності подружжя, 
ділиться між ними в натурі. Неподільні 
речі присуджуються одному з подруж-
жя, якщо інше не визначено домовлені-
стю між ними, а речі для професійних 
занять присуджуються тому з подруж-
жя, хто використовував їх у своїй про-
фесійній діяльності. 

Особливу увагу звертаємо на те, що 
вирішуючи питання про поділ майна, 
зокрема неподільної речі, один із по-
дружжя повинен обов›язково надати 
згоду на отримання грошової компен-
сації від другого із подружжя, у якого 
така неподільна річ залишається.

Поділ пасивних зобов›язань 
подружжя
Сімейним кодексом України перед-

бачено, що за зобов›язаннями одного з 
подружжя стягнення може бути накла-
дено лише на його особисте майно і на 
частку у праві спільної сумісної влас-
ності подружжя, яка виділена йому в 
натурі.

Проте, якщо суд встановить, що дого-
вір, за яким звертається стягнення, був 
укладений одним із подружжя в інтер-
есах сім›ї і те, що було одержане за до-
говором, використано на її потреби, то 
стягнення може бути накладене на май-
но, яке є спільною сумісною власністю.

Отже, існують так звані боргові зо-
бов›язання подружжя, за якими по-
дружжя виступає як боржник і зобов›я-
зані повернути борг або передати річ.

У випадку, якщо чоловік або дружи-
на отримує у власність майно (грошо-
ві кошти) внаслідок укладення догово-
ру позики, кредитного договору тощо, 
у другого з подружжя може виникнути 
зобов›язання щодо солідарного повер-
нення таких коштів разом із чоловіком.

Так, у п. 24 постанови Пленуму Вер-
ховного Суду України від 27.12.2007 
року №11 роз›яснено, що при поділі 
майна враховуються також борги по-
дружжя та правовідносини за зобов›я-
заннями, що виникли в інтересах сім›ї. 
Якщо наявність боргових зобов`язань 
підтверджується відповідними засоба-
ми доказування, такі боргові зобов`я-
зання повинні враховуватись при поді-
лі майна подружжя.

Як заключення, варто зазначити, що 
питання розподілу майна завжди буде 
делікатним та складним для обох із по-
дружжя, проте, завчасно потурбував-
шись про власне майно і його правовий 
статус, дійшовши згоди або примирен-
ня, можна зберегти стосунки між по-
дружжям та власний час, не вдаючись 
до судових «поневірянь», що тримають 
роками по інстанціях судової системи.

Окремо звертаємо увагу на те, що 
кошти, розміщені на депозитному ра-
хунку в банку одним із подружжя у 
період дії шлюбу, незалежно від того, 
чиї це кошти, також підлягають поді-
лу між подружжям. Такого висновку 
дійшов Верховний Суд у постанові № 
264/2232/19 від 22.02.2021 р.

«Зміст». Владислав Братешко,  адвокат
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6.00	Гiмн	України.
6.05	Енеїда.
7.00,8.00,9.00,21.00,23.
35,1.25,2.50,5.35	Но-
вини.
7.10	М/ф	«Уроки	тiтоньки	
Сови».
7.30	М/ф	«Як	козаки	кулiш	
варили».
7.40	М/ф	«Як	козаки	наре-
чених	виручали».
8.05,9.05	Д/с	«Дикуни.	
Дикi	забави	в	зоопарку	
Сан-Дiєго».
9.30	Т/с	«Дiвчата	вiйни».	
11.05	Солодка	дача.
11.25	Телепродаж.
12.00	Т/с	«Нашi	матерi	-	
нашi	батьки».	
14.50	Вiдтiнки	України.
15.20	Концерт.	Нiна	Матвi-
єнко	та	Дмитро	Андрiєць.
16.30	Т/с	«Гордiсть».	
17.25	Мiста	та	мiстечка.
17.50	«Сто	рокiв	iзоляцiї».	
Що	приховує	українська	
психiатрiя?»
18.55,22.00	Д/с	«Дикi	
зграї».
19.55	Д/с	«Свiт	дикої	при-
роди».
21.25	Д/с	«Дикi	тварини».
23.00,0.50,1.50	#ВУ-
країнi.
0.00	«Сто	рокiв	iзоляцiї».	
Що	приховує	українська	
психiатрiя?
1.20,5.30	Погода.
3.15	Суспiльна	студiя.	
Головне.
5.00	Перша	шпальта.

7.30,19.30,4.30	«ТСН».
8.30,9.30,10.30,5.35
«Життя	вiдомих	людей».
11.30	Драма	«Вiдьма	та	
Осман».
13.20	Мелодрама	«Ан-
желiка	i	король».
15.40	Мелодрама	«Невга-
мовна	Анжелiка».
17.30	Мелодрама	«Ан-
желiка	i	Султан».
20.15,21.25	Т/с	«Свати».
22.30,23.30	Т/с	
«Слов`яни».
0.30	Драма	«П`ятдесят	
вiдтiнкiв	сiрого».
2.40	Мелодрама	«Чудова	
Анжелiка».

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	«Школа	хороших	
дружин».
14.35,15.30	«Речдок».
16.25	«Речдок.	Особливий	
випадок.	По	той	бiк	
фронту».
18.00,3.50	«Стосується	
кожного».
20.00	«Подробицi».
21.00	«Речдок.	Вiдлуння	
вiйни».
23.55	Т/с	«Любов	згiдно	iз	
законом».	
1.35	Т/с	«Гречанка».
5.00	«Телемагазин».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.0
0,15.00,16.00,17.00,18.0
0,19.00,0.00,1.00,2.00,3.
00,4.00,5.00	Час	новин.
6.25	Вечiр	з	Янiною	Соко-
ловою.
7.10,20.55	Актуально:	
Економiка.	Полiтика.	Со-
цiум.
7.15,13.10	Д/с	«Бойовий	
вiдлiк».
8.10	Д/с	«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».
15.30,16.10	Час	«Ч».
17.10,2.10	Д/с	«Таємнича	
свiтова	вiйна».
19.30	«Дiйовi	особи».
21.00	Час	новин.	Пiдсумки	
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	Обережно,	дiти!
4.10	Фiзкульт	ура!

4.00	Скарб	нацiї.
4.10	Еврика!
4.15	Факти.
4.40	Т/с	«Таємнi	дверi».	
6.30	Ранок	у	великому	
мiстi.
8.45	Факти.	Ранок.
9.00,2.35	Я	зняв!

10.05	Х/ф	«Назад	у	май-
бутнє».
12.25,13.00	Х/ф	«Назад	у	
майбутнє	2».
12.45	Факти.	День.
14.40	Х/ф	«Назад	у	май-
бутнє	3».
16.50	Х/ф	«Форсаж	4».	
18.45	Факти.	Вечiр.
19.10	Х/ф	«Форсаж	5:	
Шалена	п`ятiрка».	
21.35	Х/ф	«Форсаж	6».	
23.55	Х/ф	«Глибоководний	
горизонт».	
1.50	Громадянська	обо-
рона.

5.30	Т/с	«Лист	очiкування».	
6.35	Х/ф	«Солдат	Iван	
Бровкiн».
8.10	Х/ф	«Iван	Бровкiн	на	
цiлинi».
10.00	Х/ф	«Баламут».
11.45	Х/ф	«Максим	Пере-
пелиця».
13.20,14.50	Т/с	«Слiпа».	
14.30,17.30,22.00	Вiк-
на-Новини.
15.45	Т/с	«Слiд».	
18.05	СуперМама.	
19.05	Таємницi	ДНК.	
20.15,22.45	Т/с	«Снiг	
посеред	лiта».
0.50	Т/с	«Навчаю	грi	на	
гiтарi».

6.00,7.30	Kids`	Time.
6.05	М/ф.
7.35	Орел	i	решка.
8.30	Т/с	«Надприродне».	
9.30	Х/ф	«11	друзiв	Оу-
шена».
12.00	Х/ф	«12	друзiв	Оу-
шена».
14.20	Х/ф	«13	друзiв	Оу-
шена».
17.00	Х/ф	«8	подруг	Оу-
шена».	
19.00	Де	логiка?	
20.00	Improv	Live	Show.	
21.00	Х/ф	«Механiк».	
23.00	Х/ф	«Пiдпiльна	
арена».	(18+).
0.40	Х/ф	«Кiлер-псих».	
2.30	Зона	ночi.

6.30,7.10,8.15	Ранок	з	
Україною.
8.00,15.00,19.00,3.00
Сьогоднi.
9.00	Зоряний	шлях.
9.50	Мiсiя:	краса.
10.50	Мисливцi	за	чуде-
сами.
11.45,3.50	Реальна	мiс-
тика.

13.50,15.30,4.40	Т/с	
«Жiночий	лiкар	4».	
17.10	Т/с	«Виклик	2».	
20.10	«Говорить	Україна».
21.00	Т/с	«Теорiя	зла»,	3	i	4	
с.	
23.00	Т/с	«Майже	вся	
правда»,	1	i	2	с.	
1.30	Телемагазин.
2.00	Т/с	«Майже	вся	
правда».	

9.00,10.00,11.00,12.00,1
3.00,14.00,15.00,16.00,1
7.00,18.00,19.45	«Ре-
портер».	Новини.
9.10,10.10,11.10,12.10
«Новини	країни»	з	К.	Ашiон,	
П.	Рольником,	О.	Близ-
нюком,	Д.	Щасливою,	М.	
Стецюк	та	А.	Мiщенко.
13.10,14.15	«Великий	
день»	з	А.	Сайчуком,	Ю.	
Шпачинською	i	В.	Попович.
15.10	«Дзвiнок»	з	В.	Воло-
шиним.
16.10	«Година	пiк»	з	О.	
Курбановою.
17.10	«Ситуацiя»	з	М.	Лео-
нчук.
18.15	«Ехо	України»	з	М.	
Ганапольським.
20.00	«Прямий	ефiр»	з	В.	
Калнишем	та	О.	Курба-
новою.
22.00	«Прямий»	контакт»	з	
Т.	Березовцем.
23.00	«Вiйна	за	незалеж-
нiсть».

6.00	Х/ф	«Приключения	
принца	Флоризеля»,	2	с.	
7.50	Х/ф	«Пришельцы».	
(Франция).	
10.00	Х/ф	«Она».	(США).	
12.25	Х/ф	«Пенелопа».	
(Великобритания	-	США).	
14.25	Х/ф	«В	поисках	при-
ключений».	(Канада).	
16.10	Х/ф	«Дом	летающих	
кинжалов».	(Гонконг).	
18.55	Х/ф	«Солдат	
Джейн».	(США	-	Велико-
британия).	
21.20	Х/ф	«Ветреная	
река».	(Великобритания	
-	Канада	-	США).	(18+).
23.20	Х/ф	«Жандарм	же-
нится».	(Франция	-	
Италия).	
1.05	Х/ф	«Ягуар».	
(Франция).	
3.15	Х/ф	«Матч-Пойнт».	
(США	-	Великобритания).	

6.30	«Top	Shop».

8.00	М/с	«Юху	та	його	
друзi».
8.40	«Орел	i	решка.	
Шопiнг».
10.20	«Орел	i	решка.	
Навколо	свiту».
12.10	Х/ф	«Бунтарка».
14.00	Х/ф	«Одружуся	з	
першою	зустрiчною».	
15.35	«Орел	i	решка.	Мор-
ський	сезон».
19.10	«Орел	i	решка.	Пере-
завантаження.	Америка».
0.00	Т/с	«Грань».	
3.25	«Нiчне	життя».

6.30,8.00	Телемагазин.
7.30	Просто	їжа.
7.40	Смузi-меню.
7.50	Магiя	солодощiв.
8.20	Квартирне	питання.
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	Сенсацiї	екрану.
20.30,3.20	Зiрковi	долi.
21.20	Дачна	вiдповiдь.
1.40	Формула	кохання.
3.50	Арт-простiр.
4.10	М/ф.

4.55	«Top	Shop».
5.55	М/ф	«Таємниця	тре-
тьої	планети».
7.55	М/ф	«Як	козаки	на	
весiллi	гуляли».
8.35,16.40,2.40	«Випад-
ковий	свiдок».
9.10	Х/ф	«Дiвчина	без	
адреси».
10.55	Х/ф	«Оцеола».
13.00	Х/ф	«Жандарм	iз	
Сен-Тропе».
14.55	Х/ф	«Порушуючи	
правила».	
17.50	«Будьте	здоровi».
18.30	«Акцент».
19.00,2.10	«Свiдок».
19.30	Т/с	«Коломбо».	
23.10	Х/ф	«Повернення	
немає».
1.05	«Реальнi	злочинцi».
3.05	«Речовий	доказ».
3.55	«Правда	життя».

6.00	«Утро	России».
9.30	«Пятеро	на	одного».
10.10	«Сто	к	одному».
11.00,20.00	Вести.
11.30,4.25	«Судьба	чело-
века	с	Борисом	Корчевни-
ковым».
12.30	«Аншлаг	и	Ком-
пания».

14.35	Х/ф	«Соседи».
18.10	«Привет,	Андрей!»
21.05	Вести.	Местное	
время.
21.20	Т/с	«Паромщица».
0.10	Т/с	«Точки	опоры».
1.55	Вести	-	Санкт-Петер-
бург.
2.10	«Острова».	Давид	
Самойлов.
2.50	Т/с	«Сердце	матери».

6.00	Випадковий	свiдок.
8.10,5.35	Мiстична	
Україна.
9.00	Правда	життя.
10.10,4.35	Речовий	доказ.
11.20,23.55	Їжа	богiв.
12.15	У	пошуках	iстини.
14.05	Бойовий	вiдлiк.
15.00	Таємницi	Iсуса.
18.00,0.50	Особливий	
загiн.
20.00	Дива	нашого	життя.
21.00	Таємницi	Кремнiєвої	
долини.
23.00	Паломництво	на	
Святу	землю.
1.35	Брама	часу.

6.00	ТЕТ	Мультиранок.
8.15	М/ф	«Льодовиковий	
перiод	2:	Глобальне	поте-
плiння».
10.00	М/ф	«Льодовиковий	
перiод	3:	Ера	динозаврiв».
11.45	Х/ф	«Бетховен	4».
13.30	Х/ф	«Бетховен	5».
15.15	Зiрки,	чутки	та	Гал-
лiвуд.
16.15	4	весiлля.
17.15	Богиня	шопiнгу.	
Екстремальний	сезон.
18.15,19.15,20.15	Од-
ного	разу	пiд	Полтавою.
18.45,20.45	Танька	i	Во-
лодька.
19.45	Країна	У	2.1.
21.15	М/ф	«Нiкчемний	я».
23.00	Країна	У	2.0.
23.30	Сiмейка	У.
0.00	Країна	У.
1.00	Казки	У	Кiно.
1.45	Панянка-селянка.
2.45	Щоденники	Темного.	
4.15	Вiталька.
5.50	Кориснi	пiдказки.

6.05,13.50	Х/ф	«Инопла-
нетное	вторжение:	Битва	
за	Лос-Анджелес».	(США).	
8.00,15.40	Х/ф	«Забытое».	
9.30	Х/ф	«Лучше	не	
бывает».	(США).	
11.45	Х/ф	«Мумия	возвра-
щается».	(США).	

17.10	Х/ф	«Смурфики	2».	
18.55	Х/ф	«Легенда	
Зорро».	(США).	
21.00	Х/ф	«Выбор	капи-
тана	Корелли».	(США	-	Ве-
ликобритания	-	Франция).	
23.10	Х/ф	«Гонка»
1.10	Х/ф	«Невидимый	
гость».	(Испания).	
2.55	Х/ф	«Элизиум:	Рай	не	
на	Земле».	(США).	
4.45	Х/ф	«Большие	глаза».	
(США	-	Канада).	

6.00	«ДжеДАI».
6.15	Х/ф	«Вихiд:	Боги	та	
царi».	
9.10	«Загублений	свiт».
15.30	Х/ф	«Спiльна	по-
дорож».	
17.25	Х/ф	«Мiсiя	у	Маямi».	
19.25	Т/с	«Опер	за	ви-
кликом».	
20.20	Т/с	«Одинак».	
22.30,0.05	Т/с	«CSI:	Мiсце	
злочину».	
1.55	«Вiдеобiмба	2».
3.40	«Люстратор.	Про-
кляття	системи».
4.05	«Зброя».
4.55	«Зловмисники».
5.45	Телемагазини.

06:00	Гімн	України
06:00	«Додолики».Вип.	12
06:10	«Марійчин	першо-
світ»
06:15	«Піщана	казка»
06:25	«Українська	абетка	
всесвіт	першосвіт»
06:30	«Ранок	на	Суспіль-
ному»	(сурдопереклад)
07:00	Національні	новини	
UA:	Перший(сурдопере-
клад)
07:05	«Ранок	на	Суспіль-
ному»	(сурдопереклад)
08:00	Національні	новини	
UA:	Перший(сурдопере-
клад)
08:05	«Ранок	на	Суспіль-
ному»	(сурдопереклад)
09:00	Національні	новини	
UA:	Перший(сурдопере-
клад)
09:15	«Крутий	заміс».	1	
сезон
09:40	«Буковинські	за-
гадки»
09:45	«Древо.	Писанка»
10:15	Телепродаж	на	ко-
мерційній	основі
10:30	Х/ф	«Обличчя	ко-
хання»	(12+)
12:10	«Шукачі	пригод».	
Вип.	1,	2
12:35	«Еко-люди»

12:40	«Артефакти»
13:05	«Міста	і	містечка»
13:20	«Буковинські	за-
гадки»
13:30	«Лайфхак	україн-
ською»
13:40	«Ок,	я	тобі	поясню».	
Вип.	1
13:45	«Уроки	тітоньки	
Сови»
14:10	М/ф	«Повертайся,	
Капітошко»
14:15	М/ф	«День,	коли	
щастить»
14:25	«Марійчин	першо-
світ»
14:30	«Додолики»
14:40	«Піщана	казка»
15:05	«Міста	і	містечка»
15:50	«Буковинські	за-
гадки»
16:00	«Шерифи	для	нових	
громад»
16:05	«Задача	з	зірочкою»
16:10	«#ВУкраїні»
16:40	Х/ф	«Опівнічний	
жеребець»	(12+)
18:10	«Древо.	Писанка»
18:40	«Буковинські	за-
гадки»
18:45	«Край	пригод».	
19:00	«Пліч-о-пліч».	4	
сезон
19:15	«Відтінки	України»
19:45	«Задача	з	зірочкою»
19:55	«Шерифи	для	нових	
громад»
20:05	«#ВУкраїні».	7	сезон
20:40	«Крутий	заміс».	1	
сезон
21:00	Т/с	«Гордість»,	11с.	
21:50	«Шерифи	для	нових	
громад»
22:05	«Помилка	83»
23:00	Т/с	«Віра»,	8с.	(16+)
00:30	«Буковинські	за-
гадки»
00:40	Х/ф	«Сватання	на	
Гончарівці»	(12+)
02:00	Національні	новини	
UA:	Перший	
02:30	«Люди	Є»
02:40	«#ВУкраїні».	6	сезон
02:50	«Шерифи	для	нових	
громад»
03:05	Д/с	«Неймовірні	
винаходи»,	15с.
03:30	«Я	вдома».	Вип.	7
04:00	«Шукачі	пригод».	
Вип.	4
04:15	«ЗаАрхівоване»
04:25	«Недалечко».	Вип.	5
04:50	Кулінарне	шоу	
«Енеїда».	1	сезон
05:15	«Візуальний	код».	
Вип.	4
05:45	«Лайфхак	україн-
ською»

6.00	Гiмн	України.
6.05	Енеїда.
7.00,8.00,9.00,21.00,23.
35,1.25,2.50,5.35	Но-
вини.
7.10	М/ф	«Уроки	тiтоньки	
Сови».
7.30	М/ф	«Як	козак	щастя	
шукав».
7.40	М/ф	«Як	козаки	на	
весiллi	гуляли».
8.05,9.05	Д/с	«Дикуни.	
Дикi	забави	в	зоопарку	
Сан-Дiєго».
9.30	Т/с	«Дiвчата	вiйни».	
11.05	Солодка	дача.
11.25	Телепродаж.
12.00	Т/с	«Нашi	матерi	-	
нашi	батьки».	
14.50	Вiдтiнки	України.
15.20	Концерт.	Дмитро	та	
Назарiй	Яремчуки.
16.30	Т/с	«Гордiсть».	
17.25	Мiста	та	мiстечка.
17.50,0.00	«Помилка	83».	
Чому	платять	за	встанов-
лення	iнвалiдностi?
18.55	Д/с	«Дивнi	
створiння».
19.55	Д/с	«Свiт	дикої	при-
роди».
21.25	Д/с	«Дикi	тварини».
22.00	Д/с	«Дикi	зграї».
23.00	Перша	шпальта.
0.50,1.50	#ВУкраїнi.
1.20,5.30	Погода.
3.15	«Зворотнiй	вiдлiк».
5.00	Схеми.	Корупцiя	в	
деталях.

6.50,7.50	«Життя	вiдомих	
людей».
8.50	«ТСН-Тиждень».
10.20,3.00	Х/ф	«Ерагон».
12.40,4.35	Мелодрама	
«Анжелiка	-	маркiза	ян-
голiв».
15.00	Мелодрама	«Чудова	
Анжелiка».
17.10	Мелодрама	«Ан-
желiка	i	король».
19.30	«ТСН».
20.15,21.25	Т/с	«Свати».
22.30,23.30	Т/с	
«Слов`яни».
0.30	«Лiга	смiху».

3.05	«Україна	вражає».
3.55,18.00,3.50	«Стосу-
ється	кожного».
5.25,22.05	«Слiдство	
вели...»	з	Л.	Каневським».

7.00,15.15	«Речдок».
8.55	Х/ф	«Iграшка».
10.40	«Позаочi».
11.35	Х/ф	«Татусi	без	
шкiдливих	звичок».	
13.35	Х/ф	«Агент	Лев».	
20.00	«Подробицi».
21.00	«Речдок.	Вiдлуння	
вiйни».
23.55	Т/с	«Любов	згiдно	iз	
законом».	
1.35	Т/с	«Гречанка».
4.55	«Телемагазин».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.0
0,11.00,12.00,15.00,17.
00,18.00,19.00,0.00,1.0
0,2.00,3.00,4.00,5.00
Час	новин.
6.25	На	власнi	очi.
7.10,20.55	Актуально:	
Економiка.	Полiтика.	Со-
цiум.
7.15	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».
12.15	Х/ф.
15.15	Концерт.
17.10,2.10	Д/с	«Таємнича	
свiтова	вiйна».
19.30	«Кондратюк	у	по-
недiлок».
20.30	Вечiр	з	Янiною	Со-
коловою.
21.00	Час	новин.	Пiдсумки	
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	Обережно,	дiти!
4.10	Фiзкульт	ура!

5.35	Скарб	нацiї.
5.45	Еврика!
5.50	Служба	розшуку	
дiтей.
5.55	Громадянська	обо-
рона.
7.50	Факти	тижня.
10.20	Х/ф	«Альфа».	
12.05,13.00	Х/ф	«Свiт	
юрського	перiоду».	
12.45	Факти.	День.
14.45	Х/ф	«Рiддiк».	
16.45	Х/ф	«Форсаж».	
18.45	Факти.	Вечiр.
19.10	Х/ф	«Подвiйний	

форсаж».	
21.05	Х/ф	«Потрiйний	
форсаж:	Токiйський	
дрифт».	
23.00	Х/ф	«Легион».	(18+).
0.50	Х/ф	«Важка	мiшень».	
2.30	Я	зняв!

4.50	Невiдома	версiя.	Бiле	
сонце	пустелi.	
5.50	Невiдома	версiя.	
Вiрнi	друзi.	
6.25	Невiдома	версiя.	
Висота.	
7.10	Невiдома	версiя.	
Весiлля	у	Малинiвцi.	
8.15	Х/ф	«Максим	Пере-
пелиця».
9.55	Х/ф	«Солдат	Iван	
Бровкiн».
11.45	Х/ф	«Iван	Бровкiн	на	
цiлинi».
13.30,14.50	Т/с	«Слiпа».	
14.30,17.30,22.00	Вiк-
на-Новини.
15.45	Т/с	«Слiд».	
18.05	СуперМама.	
19.05	Детектор	брехнi.	
20.15,22.45	Т/с	«Па-
паньки».	
0.55	Т/с	«Навчаю	грi	на	
гiтарi».

6.00,7.30	Kids`	Time.
6.05	М/ф.
7.35	Орел	i	решка.
8.30	Т/с	«Надприродне».	
10.30	Х/ф	«К-9».
12.40	Х/ф	«Месники:	
Вiйна	нескiнченностi».	
15.40	Х/ф	«Месники:	
Фiнал».	
19.00	Вiд	пацанки	до	па-
нянки.	
21.00	Х/ф	«Ной».	
23.50	Х/ф	«Мама!»	
2.15	Служба	розшуку	
дiтей.
2.20	Зона	ночi.

6.30,7.10,8.15	Ранок	з	
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
9.00	Зоряний	шлях.
11.00	Х/ф	«Нульовий	
цикл».	
12.50	Т/с	«Бать-
ко-одинак»,	1	i	2	с.	
15.30	Т/с	«Бать-
ко-одинак».	
17.10	Т/с	«Виклик».	
20.10	«Говорить	Україна».

21.00	Т/с	«Теорiя	зла»,	
23.00	Т/с	«Чесна	гра»
1.30	Телемагазин.
2.00	Т/с	«Чесна	гра».	
3.00	Т/с	«Назавжди».

9.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00,16.00
,17.00,18.00,19.45	«Ре-
портер».	Новини.
9.10,10.10,11.10,12.10
«Новини	країни»	з	К.	Ашiон,	
П.	Рольником,	О.	Близ-
нюком,	Д.	Щасливою,	М.	
Стецюк	та	А.	Мiщенко.
13.10,14.15	«Великий	
день»	з	А.	Сайчуком,	Ю.	
Шпачинською	i	В.	Попович.
15.10	«Дзвiнок»	з	В.	Воло-
шиним.
16.10	«Година	пiк»	з	О.	
Курбановою.
17.10	«Ситуацiя»	з	М.	
Леончук.
18.15	«Ехо	України»	з	М.	
Ганапольським.
20.00	«Прямий	ефiр»	з	В.	
Калнишем	та	О.	Курба-
новою.
22.00	«Прямий»	контакт»	з	
Т.	Березовцем.
23.00	«Перша	передача»	з	
О.	Федченко.

6.00	Х/ф	«Приключения	
принца	Флоризеля»,	1	с.	
7.50	Х/ф	«Лорд	Дракон».	
(Гонконг).	
10.00	Х/ф	«Поезд	на	
Юму».	(США).	
12.25	Х/ф	«Откройте,	
полиция!	3».	(Франция).	
14.25	Х/ф	«Тайны	
прошлого».	(США).	
16.10	Х/ф	«Родина».	(18+).
18.55	Х/ф	«Она».	(США).	
21.20	Х/ф	«Пенелопа».	
(Великобритания	-	США).	
23.20	Х/ф	«В	поисках	
приключений».	(Канада).	
1.05	Х/ф	«Пришельцы».	
(Франция).	
3.15	Х/ф	«Дом	летающих	
кинжалов».	(Гонконг).	

6.30	«Top	Shop».
8.00	М/с	«Юху	та	його	
друзi».
8.20	«Ух	ти	show».
8.50	«Орел	i	решка.	
Шопiнг».
10.35	Х/ф	«Пiсля	весiлля».	
12.35	Х/ф	«Посилка».	

14.35	«Орел	i	решка.	Мор-
ський	сезон».
19.00	«Орел	i	решка.	Пе-
резавантаження.	Аме-
рика».
0.00	Х/ф	«Серена».	
1.50	Т/с	«Доктор	Хто».	
3.35	«Нiчне	життя».

6.30,8.00	Телемагазин.
7.30	Просто	їжа.
7.40	Смузi-меню.
7.50	Магiя	солодощiв.
8.20	Квартирне	питання.
9.20,0.10	Iдеї	ремонту.
10.20	Кориснi	поради.
11.10	Правила	життя.
12.50	Смачнi	страви.
14.20	Один	за	100	годин.
16.00	Майстри	ремонту.
18.10	Дачна	вiдповiдь.
19.10	Шiсть	соток.
22.30	Удачний	проект.
1.40	Неймовiрнi	iсторiї	
кохання.
4.10	М/ф.

4.55	«Top	Shop».
5.15	Х/ф	«Казка	про	втра-
чений	час».
6.40	М/ф	«Як	козаки...»
8.25,16.40,2.00	«Випад-
ковий	свiдок».
10.10	Т/с	«Коломбо».	
12.00	Х/ф	«Один	шанс	на	
двох».	
14.00	Х/ф	«Бережiть	
жiнок».
17.50	«Таємницi	свiту».
18.20	«Свiдок.	Агенти».
19.00,1.30	«Свiдок».
19.30	Х/ф	«Дiвчина	без	
адреси».
21.15	Х/ф	«Жандарм	iз	
Сен-Тропе».
23.10	Х/ф	«Порушуючи	
правила».	
0.55,3.15	«Речовий	
доказ».
4.00	«Правда	життя».

6.10	Х/ф	«Проще	пареной	
репы».
9.25,3.50	Х/ф	«Белые	
Росы».
11.00,20.00	Вести.
11.15	«Сто	к	одному».
12.00	«Петросян-шоу».
13.55	Х/ф	«Соседи».
17.55	«Измайловский	
парк».
20.45	Вести.	Местное	
время.

21.00	Т/с	«Паромщица».
0.20	Юбилейный	концерт	
«Моральный	кодекс.	30	
лет».
2.05	Х/ф	«Берега	любви».

6.00	Випадковий	свiдок.
8.20,2.50	Мiстична	
Україна.
9.10,3.30	Правда	життя.
10.20	Речовий	доказ.
11.30	Їжа	богiв.
12.25	У	пошуках	iстини.
14.25	Бойовий	вiдлiк.
15.20	Таємницi	Кремнiєвої	
долини.
17.20	Мадагаскар.
20.05	Дива	нашого	життя.
21.00	Ритуали.
1.00	Особливий	загiн.
1.45	1000	рокiв	на	Афонi.

6.00	ТЕТ	Мультиранок.
8.15	М/ф	«Льодовиковий	
перiод».
10.00	Х/ф	«Бетховен».
11.45	Х/ф	«Бетховен	2».
13.30	Х/ф	«Бетховен	3».
15.15	Зiрки,	чутки	та	Гал-
лiвуд.
16.15	Богиня	шопiнгу.
18.15,19.15,20.15	Од-
ного	разу	пiд	Полтавою.
18.45,20.45	Танька	i	Во-
лодька.
19.45	Країна	У	2.1.
21.15	М/ф	«Посiпаки».
23.00	Країна	У	2.0.
23.30	Сiмейка	У.
0.00	Країна	У.
1.00	Казки	У	Кiно.
1.45	Панянка-селянка.
2.45	Теорiя	зради.
3.30	Вiталька.
5.50	Кориснi	пiдказки.

6.50,14.15	Х/ф	«Не-
спящие	в	Сиэтле».	(США).
8.30,16.00	Х/ф	«Хорошо	
быть	тихоней».	(США).	
10.10	Х/ф	«Питер	Пэн».	
(США).	
12.00	Х/ф	«Лучше	не	
бывает».	(США).	
17.40	Х/ф	«Инопланетное	
вторжение:	Битва	за	
Лос-Анджелес».	(США).	
19.30	Х/ф	«Забытое».	
(США).	
21.00	Х/ф	«Невидимый	
гость».	(Испания).	
22.45	Х/ф	«Обитель	про-
клятых».	(США).	

0.35	Х/ф	«Мумия».	(США).	
2.40	Х/ф	«Бердмэн».	
(США).	(18+).
4.35	Х/ф	«Библиотекарь:	В	
поисках	Копья	Судьбы».	
(США	-	Германия).	

6.00	«ДжеДАI».
6.10	Т/с	«Опер	за	ви-
кликом	5».	
9.50	«Загублений	свiт».
15.20	Х/ф	«Придорожнiй	
заклад».	
17.30	Х/ф	«Соломон	
Кейн».	
19.25	Т/с	«Опер	за	ви-
кликом».	
20.20	Т/с	«Одинак».	
22.30,0.05	Т/с	«CSI:	Мiсце	
злочину».	
1.55	«Вiдеобiмба	2».
2.25	«Люстратор.	Про-
кляття	системи».
4.05	«Зброя».
4.55	«Зловмисники».
5.45	Телемагазини.

06:00	Гімн	України
06:00	«Додолики»
06:10	«Марійчин	першо-
світ»
06:15	«Піщана	казка»
06:25	«Англійська	абетка	
всесвіт	першосвіт»
06:30	«Ранок	на	Суспіль-
ному»	(сурдопереклад)
07:00	Національні	новини	
UA:	Перший(сурдопере-
клад)
07:05	«Ранок	на	Суспіль-
ному»	(сурдопереклад)
08:00	Національні	новини	
UA:	Перший(сурдопере-
клад)
08:05	«Ранок	на	Суспіль-
ному»	(сурдопереклад)
09:00	Національні	новини	
UA:	Перший(сурдопере-
клад)
09:15	«#ВУкраїні»
09:40	«Буковинські	за-
гадки»
09:45	«Древо.	Писанка»
10:15	Телепродаж	на	ко-
мерційній	основі
10:30	Х/ф	«Опівнічний	
жеребець»	(12+)
12:10	«Роздивись».
12:40	«Артефакти»
13:05	«Міста	і	містечка»
13:20	«Буковинські	за-
гадки»
13:30	«Лайфхак	україн-
ською»

13:40	«Ок,	я	тобі	поясню».	
Вип.	12
13:45	«Уроки	тітоньки	
Сови»
14:10	М/ф	«Капітошко»
14:15	М/ф	«Найсправжні-
сінька	пригода»
14:25	«Додолики».	Вип.	1
14:35	«Марійчин	першо-
світ»
14:40	М/ф	«Як	Козаки	на	
весіллі	гуляли»
14:50	«Піщана	казка».	
Вип.	2
15:05	«Міста	і	містечка»
15:05	«Суспільна	студія»
15:50	«Буковинські	за-
гадки»
16:00	«Шерифи	для	нових	
громад»
16:05	«Задача	з	зірочкою»
16:10	«#ВУкраїні»
16:40	Х/ф	«Обличчя	ко-
хання»	(12+)
18:10	Великодній	концерт	
«Кривий	танець»	
18:40		«Загадки	черні-
вецьких	атлантів»
18:45	«Небезпечна	зона».	
Вип.	21,	22
19:00	«Культ.	Особистості»
19:15	«Відтінки	України»
19:45	«Задача	з	зірочкою»
19:55	«Шерифи	для	нових	
громад»
20:00	Цикл	«Наші	трид-
цять».	Вип.	4	«Ми	вас	туди	
не	посилали»
20:25	«#ВУкраїні»
20:50	«Задача	з	зірочкою»
21:00	Т/с	«Гордість»,	10с.	
(12+)
21:50	«Шерифи	для	нових	
громад»
22:05	«Життя	післязавтра»
23:00	Т/с	«Віра»,	7с.	(16+)
00:30	Д/ф	«Веронські	
скарби»	(12+)
01:30	«Разом»
02:00	Національні	новини	
UA:	Перший
02:30	«Задача	з	зірочкою»
02:40	Спецпроект	«Люди	
Зони»
03:30	«Я	вдома».	Вип.	6
04:00	«Шукачі	пригод».	
Вип.	3
04:15	«ЗаАрхівоване»
04:25	«Недалечко».	Вип.	4
04:50	«Візуальний	код».	
Вип.	3
05:15	«Крутий	заміс».	2	
сезон
05:45	«Лайфхак	україн-
ською»

понеділок, 3 травня
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6.00	Гiмн	України.
6.05,2.40	Енеїда.
6.30	М/ф	«Iсторiя	про	
дiвчинку,	яка	наступила	на	
хлiб».
6.40	М/ф	«Кульбаба	-	
товстi	щоки».
6.50	М/ф	«Цап	та	баран».
7.00,8.00,9.00,13.00,
18.00,21.00,23.35,5.10
Новини.
7.05,8.05,9.05	Суспiльна	
студiя.	Головне.
9.30	Т/с	«Дiвчата	вiйни».	
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	Концерт.	Iво	Бобул.
16.30	Т/с	«Гордiсть».	
17.25	#ВУкраїнi.
18.55,22.00	Д/с	«Дикi	
зграї».
19.55	Д/с	«Свiт	дикої	при-
роди».
21.55,0.20,5.55	Спорт.	
Аспект.
23.00	Схеми.	Корупцiя	в	
деталях.
0.25,2.35,3.10,5.05	По-
года.
0.30	Д/с	«Суперчуття».
1.00	Т/с	«Вiра».	
3.15	Енеїда	3.
4.05	Д/ф	«Висота	307.5».	

6.30,7.10,8.10,9.10	Снi-
данок	з	«1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30	«ТСН».
9.25,10.20,6.00	«Життя	
вiдомих	людей».
11.20,12.20,14.15
«Одруження	наослiп».
15.50	«Свiт	навиворiт».
17.10	Т/с	«Навчи	мене	
кохати».
18.30	«Вражаючi	iсторiї	
ТСН».
20.15,21.20	Т/с	«Свати».
22.30,23.30	Т/с	
«Слов`яни».
0.30	Драма	«П`ятдесят	
вiдтiнкiв	темряви».
2.35	Мелодрама	«Невга-
мовна	Анжелiка».
4.00	Мелодрама	«Ан-
желiка	i	Султан».

5.30,23.15	«Слiдство	
вели...»	з	Л.	Каневським»

,9.00,12.00,17.40	Но-
вини.
7.10,8.10,9.20	«Ранок	з	
Iнтером».
10.00	«Корисна	про-
грама».
11.00	«Позаочi».
12.25	Х/ф	«Хто	тобi	
доктор?»	
14.10,14.55,15.50
«Речдок».
16.30	«Речдок.	Особливий	
випадок.	По	той	бiк	
фронту».
18.00,4.00	«Стосується	
кожного».
20.00	«Подробицi».
21.00	«Речдок.	Вiдлуння	
вiйни».
0.10	Т/с	«Любов	згiдно	iз	
законом».	
1.50	Т/с	«Гречанка».
4.55	«Телемагазин».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.
00,15.00,16.00,17.00,18
.00,19.00,0.00,1.00,2.00
,3.00,4.00,5.00	Час	
новин.
6.25	Невигаданi	iсторiї.
7.10,20.55	Актуально:	
Економiка.	Полiтика.	Со-
цiум.
7.15,13.10	Д/с	«Бойовий	
вiдлiк».
8.10	Д/с	«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».
15.30,16.10	Час	«Ч».
17.10,2.10	Д/с	«Таємнича	
свiтова	вiйна».
19.30	«Велика	полiтика».
21.00	Час	новин.	Пiдсумки	
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	Обережно,	дiти!
4.10	Фiзкульт	ура!

4.00	Скарб	нацiї.
4.10	Еврика!

4.15	Служба	розшуку	
дiтей.
4.20	Факти.
4.45	Т/с	«Таємнi	дверi».	
6.30	Ранок	у	великому	
мiстi.
8.45	Факти.	Ранок.
9.15,3.40	Я	зняв!
11.00,13.15	Х/ф	«Флот	
МакХейла».
12.45,15.45	Факти.	День.
13.30	Х/ф	«Тiлоохоронець	
кiлера».	
16.20	Х/ф	«Острiв	гор-
лорiзiв».
18.45,21.00	Факти.	Вечiр.
19.20	Надзвичайнi	новини	
з	К.	Стогнiєм.
20.15,2.10	Секретний	
фронт.
21.25	Т/с	«Перший	хло-
пець	на	селi».	
23.40	Т/с	«Винищувачi».	

4.40	Т/с	«Лист	очiку-
вання».	
6.50	Т/с	«Комiсар	Рекс».
10.25	Слiдство	ведуть	
екстрасенси.	
13.00,14.50	Т/с	«Слiпа».	
14.30,17.30,22.00	Вiк-
на-Новини.
15.45	Т/с	«Слiд».	
18.05	СуперМама.	
19.05	Один	за	всiх.	
20.15,22.45	Т/с	«Мiй	
любий	друг».
0.50	Т/с	«Навчаю	грi	на	
гiтарi».

6.00,7.30	Kids`	Time.
6.05	М/с	«Том	i	Джерi	
шоу».
7.35	Орел	i	решка.
8.30	Т/с	«Надприродне».	
11.20	Х/ф	«Чого	хоче	
дiвчина».
13.40	Екси.	
15.10	Хто	зверху?	
19.00,20.00	Вар`яти.	
21.00	Х/ф	«Шалена	
карта».	
23.00	Х/ф	«Погнали».	
0.40	Т/с	«Шлях	чарiвника».
2.25	Служба	розшуку	
дiтей.
2.30	Зона	ночi.

6.30,7.10,8.15	Ранок	з	
Україною.
,8.00,15.00,19.00,3.10
Сьогоднi.
9.00	Зоряний	шлях.

9.50	Мiсiя:	краса.
10.50	Мисливцi	за	чуде-
сами.
11.45,4.00	Реальна	мiс-
тика.
13.50	Т/с	«Жiночий	лiкар	
4».	
15.30,4.40	Т/с	«Жiночий	
лiкар	5».	
17.10	Т/с	«Виклик	2».	
20.10	«Говорить	Україна».
21.00	Т/с	«Теорiя	зла»,	5	i	
23.00	Т/с	«Я	нiколи	не	
плачу»,	1	i	2	с.	
1.30	Телемагазин.
2.00	Т/с	«Я	нiколи	не	
плачу».	

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

6.00	Х/ф	«Приключения	
принца	Флоризеля»,	3	с.	
7.50	Х/ф	«Ягуар».	
(Франция).	
10.00	Х/ф	«Солдат	
Джейн».	(США	-	Велико-
британия).	
12.25	Х/ф	«Ветреная	
река».	(Великобритания	
-	Канада	-	США).	(18+).
14.25	Х/ф	«Жандарм	же-
нится».	(Франция	-	
Италия).	
16.10	Х/ф	«Матч-Пойнт».	
(США	-	Великобритания).	

18.55	Х/ф	«Воспоминания	
о	будущем».	(Великобри-
тания	-	Дания).	
21.20	Х/ф	«Патруль».	
23.20	Х/ф	«Жандарм	и	
инопланетяне».	(Франция).	
1.05	Х/ф	«Неприкаса-
емые».	(Франция).	
3.15	Х/ф	«Заложник».	

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».
12.15	Х/ф	«Одружуся	з	
першою	зустрiчною».	
14.00	Х/ф	«Хлопчик	у	
дiвчинцi».	
15.35	«Орел	i	решка.	Мор-
ський	сезон».
19.10	«Орел	i	решка.	Пе-
резавантаження.	Аме-
рика».
0.00	Т/с	«Грань».	
3.25	«Нiчне	життя».

6.30,8.00	Телемагазин.
7.30	Просто	їжа.
7.40	Смузi-меню.
7.50	Магiя	солодощiв.
8.20	Смачнi	страви.
8.50	Iдеї	ремонту.
9.20	Квартирне	питання.
10.20,18.10,20.40	Уда-
чний	проект.
11.20,19.00	Шiсть	соток.
13.00,15.30,21.30,0.40
Кориснi	поради.
14.00	Сам	собi	кухар.
14.30	Люблю	готувати.
15.00	Спецiя.
16.10	Правила	виживання.
22.10	Готуємо	разом.
1.40	Формула	кохання.
3.20	Зiрковi	долi.
3.50	Арт-простiр.
4.10	М/ф.

4.50	«Top	Shop».
5.50	«Будьте	здоровi».
7.50,17.00,3.05	«Випад-
ковий	свiдок».
8.25	Х/ф	«Богдан-Зиновiй	
Хмельницький».
10.50,13.00,19.30	Т/с	
«Коломбо».	
12.30,16.30,19.00,2.35
«Свiдок».
15.00	«Легенди	карного	
розшуку».

17.50	«Вартiсть	життя».
18.30	«Акцент».
23.10	Х/ф	«Безсмертний	
гарнiзон».
1.00	«Реальнi	злочинцi».
2.05,3.25	«Речовий	
доказ».
3.50	«Правда	життя».

6.00	«Утро	России».
9.30	«Пятеро	на	одного».
10.10	«Сто	к	одному».
11.00,20.00	Вести.
11.30,4.25	«Судьба	чело-
века	с	Борисом	Корчевни-
ковым».
12.30	«Петросян-шоу».
14.35	Х/ф	«Соседи».
18.10	«Привет,	Андрей!»
21.05	Вести.	Местное	
время.
21.20	Т/с	«Паромщица».
0.10	Т/с	«Точки	опоры».
1.55	Вести	-	Санкт-Петер-
бург.
2.10	«Больше,	чем	лю-
бовь».	Борис	и	Зоря	Ва-
сильевы.
2.50	Т/с	«Сердце	матери».

6.00	Бандитська	Одеса.
8.50	Правда	життя.
10.15,1.25	Речовий	
доказ.
11.25	Код	доступу.
12.20	Мiстична	Україна.
13.15	Природа	сього-
дення.
14.15	Особливий	загiн.
15.10,19.55	Їжа	богiв.
16.10,20.50	Крiзь	простiр	
i	час	з	Морганом	
Фрiменом.
17.05,21.45	Вiн	i	вона.	Бiй	
за	життя.
18.00	Пересказана	
iсторiя.
18.55	Топ	10:	Таємницi	та	
загадки.
19.25	Сучаснi	будiвлi	Лон-
дону.
22.35	Дива	нашого	життя.
23.30	Стежина	вiйни.
0.30	Бойовi	машини.
2.30	Страх	у	твоєму	домi.
3.15	Скептик.

6.00	ТЕТ	Мультиранок.
8.15,9.15,11.45,18.15,1
9.15,20.15	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	Сiмейка	У.
10.45,23.00	Країна	У	2.0.
12.15,16.15	4	весiлля.
13.15,1.45	Панянка-се-
лянка.
15.15	Зiрки,	чутки	та	Гал-
лiвуд.
17.15	Богиня	шопiнгу.	
Екстремальний	сезон.
21.15	М/ф	«Нiкчемний	я	
2».
0.00	Країна	У.
1.00	Казки	У	Кiно.
2.45	Щоденники	Темного.	
4.15	Вiталька.
5.50	Кориснi	пiдказки.

6.00	Х/ф	«40	днiв	та	
ночей».	
7.45	Х/ф	«Перевiзник».	
9.35	Х/ф	«Перевiзник	2».	
11.05,16.00	«Загублений	
свiт».
13.55	25	тур	ЧУ	з	футболу.	
«Динамо»	-	«Марiуполь».
18.00	«Секретнi	ма-
терiали».
18.15,1.55	«Спецкор».
18.50,2.25	«ДжеДАI».
19.25	Т/с	«Опер	за	ви-
кликом».	
20.20	Т/с	«Одинак».	
22.30,0.05	Т/с	«CSI:	Мiсце	
злочину».	
2.55	«Вiдеобiмба	2».
4.05	«Зброя».
4.55	«Зловмисники».
5.45	Телемагазини.

06:00	Гімн	України
06:00	«Додолики».	Вип.	10
06:15	М/ф	«Казка	про	
машини»
06:25	«Українська	абетка	
всесвіт	першосвіт»
06:30	«Ранок	на	Суспіль-
ному»	(сурдопереклад)
07:00	Національні	новини	
UA:	Перший
07:05	«Ранок	на	Суспіль-
ному»	(сурдопереклад)
08:00	Національні	новини	
UA:	Перший(сурдопере-
клад)
08:05	«Ранок	на	Суспіль-
ному»	(сурдопереклад)
09:00	Національні	новини	
UA:	Перший(сурдопере-
клад)
09:15	«Крутий	заміс».	2	
сезон
09:45	Великодній	концерт	
«Кривий	танець»

10:15	Телепродаж	на	ко-
мерційній	основі
10:30	Т/с	«Любов	під	час	
війни»,	10с.	(16+)
11:50	«Загадки	черні-
вецьких	атлантів»
12:10	«Шукачі	пригод».	
Вип.	3,	4
12:35	«Еко-люди»
12:40	Д/ц	«Дикі	тварини»,	
3с.
13:05	Д/с	«Неймовірні	
винаходи»,	7с.
13:30	«Лайфхак	україн-
ською»
13:35	«Кіношкола	вдома».	
Вип.	11
13:45	«Уроки	тітоньки	
Сови»
14:10	М/ф	«Історія	одного	
порося»
14:20	М/ф	«Козлик	та	його	
горе»
14:30	«Додолики»
14:40	«Англійська	абетка	
всесвіт	першосвіт»
14:45	«Піщана	казка»
15:00	ПТН
15:05	«Суспільна	студія»
16:00	ПТН
16:05	«Суспільна	студія»
17:00	ПТН	
17:10	«Суспільна	студія»
18:10	«Древо.	Писанка»
18:40	«ЗаАрхівоване»
18:45	«Недалечко».	Вип.	7
19:00	«Сьогодні»	(сурдо-
переклад)
19:55	«StopFakeNews»
20:05	«Схеми.	Корупція	в	
деталях»
20:40	ПТН
21:00	Т/с	«Гордість»,	12с.	
(12+)
22:05	«.	Сьогодні»	(сурдо-
переклад)	ПОВТОР
23:00	Т/с	«Віра»,	9с.	(16+)
00:30	Д/ф	«Малевич»	
(12+)
02:00	Національні	новини	
UA:	Перший
02:40	«Схеми.	Корупція	в	
деталях»
03:05	Д/с	«Неймовірні	
винаходи»,	30с.
03:30	«Я	вдома».Вип.	8
04:00	«Шукачі	пригод».	
Вип.	5
04:15	«ЗаАрхівоване»
04:25	«Недалечко».	Вип.	6
04:50	Кулінарне	шоу	
«Енеїда».	1	сезон
05:15	«Візуальний	код».	
Вип.	5
05:45	«Лайфхак	україн-
ською»

ТБ ПРОГРАМА

6.00	Гiмн	України.
6.05,2.40,3.15	Енеїда.
6.30	М/ф	«Знайда».
6.50	М/ф	«Нiкудишко».
7.00,8.00,9.00,13.00,
.00,21.00,23.35,5.10
Новини.
7.05,8.05,9.05	Суспiльна	
студiя.	Головне.
9.30	Т/с	«Дiвчата	вiйни».	
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	Концерт.	Анатолiй	
Гнатюк.
16.30	Т/с	«Гордiсть».	
17.25	Д/с	«Дикi	тварини».
18.55,22.00	Д/с	«Дикi	
зграї».
19.55	Д/с	«Свiт	дикої	при-
роди».
21.55,0.20,5.55	Спорт.	
Аспект.
23.00	Схеми.	Корупцiя	в	
деталях.
0.25,2.35,3.10	Погода.
0.30	Д/с	«Суперчуття».
1.00	Т/с	«Вiра».	
4.10	Д/ф	«Одесити	на	
Донбасi».	

6.30,7.10,8.10,9.10	Снi-
данок	з	«1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30,4.25
«ТСН».
9.25,10.20,5.30	«Життя	
вiдомих	людей».
11.20,12.20,14.15	«Одру-
ження	наослiп».
15.50	«Свiт	навиворiт».
17.10	Т/с	«Навчи	мене	
кохати».
18.30	«Вражаючi	iсторiї	
ТСН».
20.35	«Чистоnews».
20.40	Т/с	«Свати».
21.45	«Право	на	владу».
0.45	Драма	«Темнi	часи».
3.05	Драма	«Вiдьма	та	
Осман».

5.25,23.10	«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	«Шеф».
14.05,14.55,15.50
«Речдок».
16.30	«Речдок.	Особливий	
випадок.	По	той	бiк	
фронту».
18.00,3.55	«Стосується	
кожного».
20.00	«Подробицi».
21.00	Х/ф	«Жiнки-агенти».	
1.00	Т/с	«Любов	згiдно	iз	
законом».	
2.30	Т/с	«Гречанка».
4.55	«Телемагазин».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.0
0,15.00,16.00,17.00,18.0
0,19.00,0.00,1.00,2.00,3.
00,4.00,5.00	Час	новин.
6.25	Стоп-реванш.
7.10,20.55	Актуально:	
Економiка.	Полiтика.	Со-
цiум.
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	Таємницi	вiйни.
17.10,2.10	Д/с	«Таємнича	
свiтова	вiйна».
19.30	«Прямим	текстом».
21.00	Час	новин.	Пiдсумки	
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	Обережно,	дiти!
4.10	Фiзкульт	ура!

4.10	Скарб	нацiї.
4.20	Еврика!
4.25	Факти.
4.45	Т/с	«Таємнi	дверi».	
6.30	Ранок	у	великому	
мiстi.
8.45	Факти.	Ранок.

9.15,3.25	Я	зняв!
11.05,13.15	Х/ф	«Парк	
Юрського	перiоду».	
12.45,15.45	Факти.	День.
14.05,16.15	Х/ф	«Парк	
Юрського	перiоду	2».	
17.00	Х/ф	«Парк	Юрського	
перiоду	3».	
18.45,21.00	Факти.	Вечiр.
19.20	Надзвичайнi	новини	
з	К.	Стогнiєм.
20.15,1.55	Анти-зомбi.
21.25	Т/с	«Перший	хло-
пець	на	селi».	
23.35	Т/с	«Винищувачi».	

4.50	Т/с	«Лист	очiкування».	
7.00	Т/с	«Комiсар	Рекс».
10.40	Слiдство	ведуть	
екстрасенси.	
13.25,14.50	Т/с	«Слiпа».	
14.30,17.30,22.00	Вiк-
на-Новини.
15.40	Т/с	«Слiд».	
18.05	СуперМама.	
19.05	Як	вийти	замiж.	
20.15,22.45	Т/с	«Привiт,	
тату!»	
0.50	Т/с	«Навчаю	грi	на	
гiтарi».

6.00,7.30	Kids`	Time.
6.05	М/с	«Том	i	Джерi	
шоу».
7.35	Орел	i	решка.
8.30	Т/с	«Надприродне».	
10.30	Екси.	
15.00,19.00	Хто	зверху?	
21.00	Х/ф	«Деннi-пес».	
23.00	Х/ф	«Сибiр».	(18+).
0.50	Т/с	«Шлях	чарiвника».
1.45	Вар`яти.	
2.55	Служба	розшуку	
дiтей.

6.30,7.10,8.15	Ранок	з	
Україною.
0,8.00,15.00,19.00,3.50
Сьогоднi.
9.00	Зоряний	шлях.
9.50	Мiсiя:	краса.
10.50	Мисливцi	за	чуде-
сами.
11.45	Реальна	мiстика.
13.50,15.30,4.40	Т/с	
«Жiночий	лiкар	5».	
17.10	Т/с	«Виклик	2».	
20.10	«Говорить	Україна».
21.00	Т/с	«Теорiя	зла».	
23.00	По	слiдах.
23.30	Т/с	«Без	коливань»,	
1	i	2	с.	

1.45	Телемагазин.
2.00	Т/с	«Без	коливань».	

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

6.00	Х/ф	«Крах	инженера	
Гарина»,	1	с.	
7.50	Х/ф	«Неприкаса-
емые».	(Франция).	
10.00	Х/ф	«Воспоминания	
о	будущем».	(Великобри-
тания	-	Дания).	
12.25	Х/ф	«Патруль».	
14.25	Х/ф	«Жандарм	и	
инопланетяне».	(Франция).	
16.10	Х/ф	«Заложник».	
18.55	Х/ф	«Петля	вре-
мени».	(США).	(18+).
21.20	Х/ф	«Области	тьмы».	
23.20	Х/ф	«Заза».	(18+).
1.05	Х/ф	«Иллюзионист».	
3.15	Х/ф	«Помни».	(США).	

6.30	«Top	Shop».
8.00	М/с	«Юху	та	його	
друзi».
8.30	«Орел	i	решка.	
Шопiнг».
10.10	«Орел	i	решка.	
Навколо	свiту».
12.00	Х/ф	«Хлопчик	у	
дiвчинцi».	
13.50	Х/ф	«Голий	ро-
мантик».	

15.35	«Орел	i	решка.	Мор-
ський	сезон».
19.10	«Орел	i	решка.	Пе-
резавантаження.	Аме-
рика».
0.00	Т/с	«Грань».	
3.25	«Нiчне	життя».

6.30,8.00	Телемагазин.
7.30	Просто	їжа.
7.40	Смузi-меню.
7.50	Магiя	солодощiв.
8.20	Смачнi	страви.
8.50	Iдеї	ремонту.
9.20	Квартирне	питання.
10.20,18.10,20.40	Уда-
чний	проект.
11.20,19.00	Шiсть	соток.
13.00,15.30,21.30,0.40
Кориснi	поради.
14.00	Сам	собi	кухар.
14.30	Люблю	готувати.
15.00	Спецiя.
16.10	Правила	виживання.
22.10	Готуємо	разом.
1.40	Формула	кохання.
3.20	Зiрковi	долi.
3.50	Арт-простiр.
4.10	М/ф.

4.45	«Top	Shop».
5.45	«Вартiсть	життя».
7.55,17.00,2.35	«Випад-
ковий	свiдок».
,12.30,16.30,19.00,2.05
«Свiдок».
9.00	Х/ф	«За	вiтриною	
унiвермагу».
10.50,13.00,19.30	Т/с	
«Коломбо».	
14.55	«Легенди	карного	
розшуку».
17.50,3.50	«Правда	
життя».
18.30	«Акцент».
23.10	Х/ф	«Хронiка	пiкiру-
ючого	бомбардувальника».
0.45	«Реальнi	злочинцi».
1.45,3.25	«Речовий	
доказ».

6.00	«Утро	России».
9.30	«Пятеро	на	одного».
10.10	«Сто	к	одному».
11.00,20.00	Вести.
11.30,4.25	«Судьба	чело-
века	с	Борисом	Корчевни-
ковым».
12.30	«Парад	юмора».
14.15	Х/ф	«Соседи.	Новые	
серии».
18.10	«Привет,	Андрей!»

21.05	Вести.	Местное	
время.
21.20	Т/с	«Паромщица».
0.10	Т/с	«Точки	опоры».
1.55	Вести	-	Санкт-Петер-
бург.
2.10	«Билет	в	Большой».
2.50	Т/с	«Сердце	матери».

6.00	Скарб.ua.
7.00	Бандитський	Київ.
9.10	Правда	життя.
10.20,1.25	Речовий	доказ.
11.30	Код	доступу.
12.25	Мiстична	Україна.
13.20	Природа	сього-
дення.
14.20	Особливий	загiн.
15.15,19.55	Їжа	богiв.
16.10,20.50	Крiзь	простiр	i	
час	з	Морганом	Фрiменом.
17.05,21.45	Вiн	i	вона.	Бiй	
за	життя.
18.00	Пересказана	iсторiя.
18.55	Сучаснi	будiвлi	Лон-
дону.
22.35	Дива	нашого	життя.
23.30	Стежина	вiйни.
0.30	Бойовi	машини.
2.30	Страх	у	твоєму	домi.
3.15	Скептик.
4.05	Iлюзiї	сучасностi.

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.
9.45,19.45,22.55	Країна	У	
2.1.
10.15,23.25	Сiмейка	У.
10.45	Країна	У	2.0.
12.15,16.15	4	весiлля.
13.15,1.25	Панянка-се-
лянка.
15.15	Зiрки,	чутки	та	Гал-
лiвуд.
17.15	Богиня	шопiнгу.	
Екстремальний	сезон.
21.15	М/ф	«Нiкчемний	я	
3».
23.55	Країна	У.
0.55	Казки	У	Кiно.
2.40	Щоденники	Темного.	
4.10	Вiталька.
5.50	Кориснi	пiдказки.

6.05,15.10	Х/ф	
«Счастливый	случай».	
7.40	Х/ф	«Мирный	воин».	
9.40	Х/ф	«Сумерки.	Сага.	

Рассвет:	часть	1».	(США).	
11.35	Х/ф	«Сумерки.	Сага.	
Рассвет:	часть	2».	(США).	
13.25	Х/ф	«История	од-
ного	вампира».	(США).	
16.50,4.05	Х/ф	«Близкие	
контакты	третьей	степени».	
(США).	(6+).
19.05	Х/ф	«Зеленый	шер-
шень».	(США).	
21.00	Х/ф	«Не	говори	ни	
слова».	(США	-	Австралия	
-	Канада	-	Швейцария).	
22.50	Х/ф	«Легенды	
осени».	(США).	
1.00	Х/ф	«Останься».	
2.35	Х/ф	«Васаби».	
(Франция	-	Япония).	

6.00	Т/с	«Перевiзник	2».	
9.40	Х/ф	«Робiн	Гуд».	
12.15	«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».	
20.20	Т/с	«Одинак».	
22.30,0.05	Т/с	«CSI:	Мiсце	
злочину».	
2.55	«Вiдеобiмба	2».
4.05	«Зброя».
4.55	«Зловмисники».
5.45	Телемагазини.

06:00	Гімн	України
06:00	«Додолики».	Вип.	11
06:15	М/ф	«Казка	про	
жадібність»
06:25	«Українська	абетка	
всесвіт	першосвіт»
06:30	«Ранок	на	Суспіль-
ному»	(сурдопереклад)
07:00	Національні	новини	
UA:	Перший(сурдопере-
клад)
07:05	«Ранок	на	Суспіль-
ному»	(сурдопереклад)
08:00	Національні	новини	
UA:	Перший(сурдопере-
клад)
08:05	«Ранок	на	Суспіль-
ному»	(сурдопереклад)
09:00	Національні	новини	
UA:	Перший(сурдопере-
клад)
09:15	«Сьогодні»	(сурдо-
переклад)	ПОВТОР
09:45	Кулінарне	шоу	
«Енеїда».	1	сезон
10:15	Телепродаж	на	ко-
мерційній	основі

10:30	Т/с	«Любов	під	час	
війни»,	11с.	(16+)
11:50	«Загадки	черні-
вецьких	атлантів»
12:10	«Шукачі	пригод».
Вип.	5,	6
12:35	«Еко-люди»
12:40	Д/ц	«Дикі	тварини»,	
13:05	Д/п	«Неймовірні	
винаходи»,	8с.
13:30	«Лайфхак	україн-
ською»
13:45	«Уроки	тітоньки	
Сови»
14:10	М/ф	«Казка	про	
жадібність»
14:15	М/ф	«Колосок»
14:25	«Марійчин	першо-
світ»
14:30	«Українська	абетка	
всесвіт	першосвіт»
14:45	«Піщана	казка»
15:00	ПТН
15:05	«Суспільна	студія»
16:00	ПТН
16:05	«Суспільна	студія»
17:00	ПТН	
17:10	«Суспільна	студія»
18:10	«Візуальний	код».	
Вип.	5	
18:40	«Загадки	черні-
вецьких	атлантів»
18:45	«Street	Схід».	Вип.	8
19:00	«Сьогодні»	(сурдо-
переклад)
19:55	«Задача	з	зірочкою»
20:05	«Крим.	Реалії»
20:40	ПТН
21:00	Т/с	«Гордість»,	13с.		
21:50	«Шерифи	для	нових	
громад»
22:05	«Сьогодні»	(сурдо-
переклад)	ПОВТОР
23:00	Т/с	«Віра»,	10с.	
00:30	«Буковинські	за-
гадки»
00:45	Д/ф	«Гідра»	(16+)
02:00	Національні	новини	
UA:	Перший
02:40	«StopFakeNews»
02:50	«задача	з	зірочкою»
03:05	Д/с	«Неймовірні	
винаходи»,	19с.
03:30	«Я	вдома».	Вип.	9
04:00	«Шукачі	пригод».	
Вип.	6
04:15	«Каденюк:	буковин-
ський	дослідник	космосу»
04:25	«Недалечко».	Вип.	7
04:50	Кулінарне	шоу	
«Енеїда».	1	сезон
05:15	«Візуальний	код».	
Вип.	6
05:45	«Лайфхак	україн-
ською»
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6.00	Гiмн	України.
6.05,4.40	Енеїда.
6.30	М/ф	«Знахiдка».
6.40	М/ф	«Казки	про	ма-
шини».
6.50	М/ф	«Дострибни	до	
хмаринки».
7.00,8.00,9.00,13.00,
5.00,18.00,21.00,23.35,2
.00,5.10	Новини.
7.05,8.05,9.05	Суспiльна	
студiя.	Головне.
9.30	Т/с	«Дiвчата	вiйни».	
11.05	Солодка	дача.
11.25	Телепродаж.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна	студiя.
,21.35,0.10,2.35,5.45
Спорт.
15.20	Концерт	Романа	
Скорпiона.
16.30	Т/с	«Гордiсть».	
17.25,3.15	Перша	
шпальта.
18.55,22.00	Д/с	«Дикi	
зграї».
19.55	Д/с	«Свiт	дикої	при-
роди».
20.20	Д/с	«Дикi	тварини».
21.55,0.20,2.40,5.55
Спорт.	Аспект.
23.00,2.45	Д/с	«Боротьба	
за	виживання».
0.25,1.55	Погода.
0.30	Д/с	«Суперчуття».
1.00	Д/с	«Тваринна	зброя».
3.45	Схеми.	Корупцiя	в	
деталях.
4.15	#ВУкраїнi.

6.30,7.10,8.10,9.10	Снi-
данок	з	«1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30,5.10
«ТСН».
9.25,10.20,4.10,6.05
«Життя	вiдомих	людей».
11.20,12.20,14.15	«Одру-
ження	наослiп».
15.50	«Свiт	навиворiт».
17.10	Т/с	«Навчи	мене	
кохати».
18.30	«Вражаючi	iсторiї	
ТСН».
20.10	«Чистоnews».
20.15	Комедiя	«Iван	Васи-
льович	змiнює	професiю».
22.10	«#Гуднайт_Клаб».
22.50	Драма	«Врятувати	
рядового	Раяна».
2.10	Драма	«Темнi	часи».

5.25,23.30	«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	«Молодiсть	по	
страховцi».	
14.05,14.55,15.50,1.20
«Речдок».
16.30	«Речдок.	Особливий	
випадок.	По	той	бiк	
фронту».
18.00	«Стосується	кож-
ного».
20.00	«Подробицi».
21.00	Х/ф	«Дванадцятий».	
2.45	«Орел	i	решка.	Чудеса	
свiту».
4.15	«Люди	Перемоги».
5.05	Х/ф	«Ати-бати,	йшли	
солдати...»

6.00,7.00,8.00,9.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.0
0,15.00,16.00,17.00,18.0
0,19.00,0.00,1.00,2.00,3.
00,4.00,5.00	Час	новин.
6.25	Невигаданi	iсторiї.
7.10,8.10,20.55	Акту-
ально:	Економiка.	Полiтика.	
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».
15.30,16.10	Час	«Ч».
17.10,2.10	Д/с	«Таємнича	
свiтова	вiйна».
19.20	«Полiтклуб	з	
Вiталiєм	Портнiковим».
21.00	Час	новин.	Пiдсумки	
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	Обережно,	дiти!
4.10	Фiзкульт	ура!

4.05	Скарб	нацiї.
4.15	Еврика!
4.20	Служба	розшуку	

дiтей.
4.25,23.50	Факти.
4.50	Т/с	«Таємнi	дверi».	
6.30	Ранок	у	великому	
мiстi.
8.45	Факти.	Ранок.
9.15,20.05	Дизель-шоу.	
10.45,22.50	«На	трьох».	
11.05,13.15	Х/ф	«Острiв	
горлорiзiв».
12.45,15.45	Факти.	День.
14.05,16.15	Х/ф	
«Джунiор».	
16.45	Х/ф	«Перлина	Нiлу».	
18.45	Факти.	Вечiр.
19.20	Надзвичайнi	новини	
з	К.	Стогнiєм.
0.25	Т/с	«Винищувачi».	
4.10	Секретний	фронт.

5.35	Т/с	«Лист	очiкування».	
6.35	Х/ф	«Моє	улюблене	
весiлля».	
8.05,19.00,22.45	Хо-
лостяк.	
12.10	Як	вийти	замiж.	
13.15,14.50,18.05	Т/с	
«Слiпа».	
14.30,17.30,22.00	Вiк-
на-Новини.
0.35	Детектор	брехнi.	

6.00,7.30	Kids`	Time.
6.05	М/с	«Том	i	Джерi	шоу».
7.35	Орел	i	решка.
9.40	Т/с	«Надприродне».	
11.20	Вiд	пацанки	до	па-
нянки.	
13.20	Вар`яти.	
15.30	Де	логiка?	
16.20	Х/ф	«Васабi».
18.20	Х/ф	«Перл	Гарбор».
22.00	Х/ф	«Поцiлуй	дра-
кона».	(18+).
23.55	Х/ф	«Пiдпiльна	
арена».	(18+).
1.50	Т/с	«Шлях	чарiвника».
2.35	Служба	розшуку	
дiтей.
2.40	Зона	ночi.

6.30,7.10,8.15	Ранок	з	
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
9.00	Зоряний	шлях.
9.50	Мiсiя:	краса.
10.50	Мисливцi	за	чуде-
сами.
11.45,3.50	Реальна	мiс-
тика.
13.50,15.30	Т/с	«Жiночий	
лiкар	5».	
17.10	Т/с	«Виклик	2».	

20.10	«Говорить	Україна».
21.00	Свобода	слова	
Савiка	Шустера.
0.00	Т/с	«Батько-одинак»,	
1	i	2	с.	
1.45	Телемагазин.
2.15	Т/с	«Батько-одинак».	

7.00,8.00,9.00,10.00,11.
00,12.00,13.00,14.00,15.
00,16.00,17.00	«Ре-
портер».	Новини.
7.10,8.10	«Новий	день»	з	
Л.	Вакулюк,	М.	Шамановим	
та	М.	Матросовим.
9.10,10.10,11.10,12.10
«Новини	країни»	з	К.	Ашiон,	
П.	Рольником,	О.	Близ-
нюком,	Д.	Щасливою,	М.	
Стецюк	та	А.	Мiщенко.
13.10,14.15	«Великий	
день»	з	А.	Сайчуком,	Ю.	
Шпачинською	i	В.	Попович.
15.10	«Дзвiнок»	з	В.	Воло-
шиним.
16.10	«Година	пiк»	з	О.	
Курбановою.
17.10	«Ситуацiя»	з	М.	Лео-
нчук.
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	«Крах	инженера	
Гарина»,	2	с.	
7.50	Х/ф	«Иллюзионист».	
(США	-	Чехия).	
10.00	Х/ф	«Петля	вре-
мени».	(США).	(18+).
12.25	Х/ф	«Области	тьмы».	
(США).	
14.25	Х/ф	«Заза».	(18+).
16.10	Х/ф	«Помни».	(США).	
18.55	Х/ф	«Обитель	про-
клятых».	(США).	(18+).
21.20	Х/ф	«Сити-Айленд».	
(США).	
23.20	Х/ф	«Королевство	
полной	луны».	(США).	
1.05	Х/ф	«Герой».	(Гонконг	
-	Китай).	
3.15	Х/ф	«Лабиринт	
Фавна».	(Испания	-	Мек-
сика	-	США).	

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

8.30	«Ух	ти	show».
8.40	«Орел	i	решка.	
Шопiнг».
9.35	Х/ф	«Голий	ро-
мантик».	
11.25	«Орел	i	решка.	Мор-
ський	сезон».
17.10	Х/ф	«На	глибинi	6	
футiв».	
19.00	Х/ф	«Гра	в	iмiтацiю».	
21.00	«Орел	i	решка.	Пере-
завантаження.	Америка».
1.00	Х/ф	«Iлюзiонiст».	
2.50	«Нiчне	життя».

6.30,8.00	Телемагазин.
7.30	Просто	їжа.
7.40	Смузi-меню.
7.50	Магiя	солодощiв.
8.20	Смачнi	страви.
8.50	Iдеї	ремонту.
9.20	Квартирне	питання.
10.20,18.10,20.40	Уда-
чний	проект.
11.20,19.00,23.10	Шiсть	
соток.
13.00,15.30,0.50	Кориснi	
поради.
14.00	Сам	собi	кухар.
14.30	Люблю	готувати.
15.00	Спецiя.
16.10	Правила	виживання.
1.40	Формула	кохання.
3.20	Зiрковi	долi.
3.50	Арт-простiр.
4.10	М/ф.

4.50	«Top	Shop».
5.50	«Правда	життя».
7.50,3.15	«Випадковий	
свiдок».
2.30,16.30,19.00,2.45
«Свiдок».
9.00	Х/ф	«Хронiка	пiкiрую-
чого	бомбардувальника».
10.40,13.00,19.30	Т/с	
«Коломбо».	
14.30	Х/ф	«Доля	людини».
17.00	Х/ф	«Пам`ятай	iм`я	
своє».
21.30	«Мир	чи	вiйна».
23.30	Х/ф	«Пiдiрване	
пекло».
1.20,3.40	«Речовий	
доказ».

6.00	«Утро	России».
9.30	«Пятеро	на	одного».
10.10	«Сто	к	одному».
11.00,20.00	Вести.
11.30,4.45	«Судьба	чело-
века	с	Борисом	Корчевни-
ковым».
12.30	Х/ф	«Отпуск	летом».

14.15	Х/ф	«Соседи.	Новые	
серии».
18.10	«Измайловский	
парк».
21.05	Вести.	Местное	
время.
21.20	Т/с	«Паромщица».
0.10	Т/с	«Точки	опоры».
1.50	Х/ф	«Блондинка	за	
углом».
3.10	Т/с	«Сердце	матери».

6.00,5.30	Скарб.ua.
7.00	Бандитська	Одеса.
8.40	Правда	життя.
10.20,1.25	Речовий	доказ.
11.30	У	пошуках	iстини.
12.20	Мiстична	Україна.
13.15	Природа	сього-
дення.
14.15	Особливий	загiн.
15.10,19.50	Їжа	богiв.
16.05,20.50	Крiзь	простiр	i	
час	з	Морганом	Фрiменом.
17.00,21.45	Вiн	i	вона.	Бiй	
за	життя.
17.55	Пересказана	iсторiя.
18.50	Сучаснi	будiвлi	Лон-
дону.
22.35	Дива	нашого	життя.
23.30	Стежина	вiйни.
0.30	Бойовi	машини.
2.35	Страх	у	твоєму	домi.
3.20	Люди	Перемоги.
4.10	Актори-фронтовики.
4.50	Мiсто,	яке	зрадили.

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.
9.45,19.45,22.55	Країна	У	
2.1.
10.15	Сiмейка	У.
10.45	Країна	У	2.0.
12.15,16.15	4	весiлля.
13.15,23.25	Панянка-се-
лянка.
15.15	Зiрки,	чутки	та	Гал-
лiвуд.
17.15	Богиня	шопiнгу.	
Екстремальний	сезон.
21.15	М/ф	«Лоракс».
5.50	Кориснi	пiдказки.

6.30,15.45	Х/ф	«Зеленый	
шершень».	(США).	
8.25	Х/ф	«Век	Адалин».	
(США	-	Канада).	
10.15	Х/ф	«Мумия:	Гроб-
ница	императора	дра-
конов».	(США	-	Китай	-	Гер-

мания).	
12.05	Х/ф	«Забытое».	
(США).	
13.30	Х/ф	«Близкие	кон-
такты	третьей	степени».	
(США).	(6+).
17.40	Х/ф	«Чужой	билет».	
19.25	Х/ф	«Майор	Пэйн».	
21.00,4.40	Х/ф	«Клик:	с	
пультом	по	жизни».	(США).	
22.45	Х/ф	«Останься».	
0.20	Х/ф	«Холодная	гора».	
(США	-	Великобритания	-	
Италия	-	Румыния).	
2.50	Х/ф	«Не	говори	ни	
слова».	(США	-	Австралия	
-	Канада	-	Швейцария).	

6.00,18.50,3.25
«ДжеДАI».
6.15	Х/ф	«2012:	Наднова».	
8.00	Х/ф	«Швидкий	i	жор-
стокий».	
9.45	Х/ф	«Посилка».	
11.40	«Загублений	свiт».
18.00	«Секретнi	ма-
терiали».
18.15,2.55	«Спецкор».
19.25	Х/ф	«Мисливцi	за	
скарбами».	
21.50	Х/ф	«Бунт».	
23.35	Х/ф	«Бойовi	свинi».	
1.05	Х/ф	«Незбагненне».	
3.55	«Помста	природи».
4.30	«Люстратор.	Про-
кляття	системи».
4.55	«Зловмисники».
5.45	Телемагазини.

06:00	Гімн	України
06:00	«Піщана	казка»
06:10	«Марійчин	першо-
світ»
06:25	«Веселі	саморобки»
06:30	«Ранок	на	Суспіль-
ному»	(сурдопереклад)
07:00	Національні	новини	
UA:	Перший(сурдопере-
клад)
07:05	«Ранок	на	Суспіль-
ному»	(сурдопереклад)
08:00	Національні	новини	
UA:	Перший(сурдопере-
клад)
08:05	«Ранок	на	Суспіль-
ному»	(сурдопереклад)
09:00	Національні	новини	
UA:	Перший(сурдопере-
клад)
09:15	«Сьогодні»	(сурдо-
переклад)	ПОВТОР
09:45	«Обличчя»	ПОВТОР
10:15	Телепродаж	на	ко-
мерційній	основі
10:30	Т/с	«Любов	під	час	

війни»,	12с.	(16+)
11:50	«Загадки	черні-
вецьких	атлантів»
12:10	«Невідомі	Карпати».	
Вип.	1.	2
12:35	«Еко-люди»
12:40	Д/ц	«Дикі	тварини»,	
5с.
13:05	Д/п	«Неймовірні	
винаходи»,	10с.
13:30	«Лайфхак	україн-
ською»
13:35	«Кіношкола	вдома».	
Вип.	1
13:45	«Уроки	тітоньки	
Сови»
14:10	М/ф	«Чарівна	жаба»
14:15	М/ф	«Жив	собі	
чорний	кіт»
14:20	«Піщана	казка»
14:30	«Додолики»
14:40	М/ф	«Як	Козаки	
інопланетян	зустрічали»
15:00	ПТН
15:05	«Суспільна	студія»
16:00	ПТН
16:05	«Суспільна	студія»
17:00	ПТН	
17:10	«Суспільна	студія»
18:10	«Візуальний	код».	
Вип.	6
18:40	«Буковинські	за-
гадки»
18:45	«Шукачі	пригод».	
Вип.	6
19:00	«Сьогодні»	(сурдо-
переклад)
19:55	«Шерифи	для	нових	
громад»
20:00	«Брехня	від	полі-
тиків».	Вип.	3
20:15	«Крутий	заміс».	1	
сезон
20:25	«Пліч-о-пліч».	4	
сезон
20:40	ПТН
21:00	Т/с	«Гордість»,	14с.	
(12+)
21:50	«Люди	Є»
22:05	«Сьогодні»	(сурдо-
переклад)	ПОВТОР
23:00	Т/с	«Віра»,	11с.	(16+)	
00:30	Д/ф	«Іспит	на	людя-
ність»	(12+)
01:30	Д/п	«Примирення	з	
перемогою»
02:00	Національні	новини	
UA:	Перший
02:40	«На	східному	фронті»
03:30	«Разом»
04:00	«Розсекречена	іс-
торія»	ПОВТОР
04:50	«Обличчя».	Вип.	20,	
26
05:45	«Загадки	черні-
вецьких	атлантів»

6.00	Гiмн	України.
6.05,3.55	Енеїда.
7.00,8.00,9.00,21.00,0.0
0,2.05,3.30,5.35	Новини.
7.10	М/ф	«Уроки	тiтоньки	
Сови».
7.30	М/ф	«Як	козаки	сiль	
купували».
7.40	М/ф	«Як	козаки	при-
бульцiв	зустрiчали».
8.05,1.20	Д/с	«Дикуни.	
Дикi	забави	в	зоопарку	
Сан-Дiєго».
9.05	Суспiльна	студiя.	
Спецефiр	до	Дня	пам`ятi	та	
примирення.
12.00	Хвилина	мовчання:	
День	пам`ятi	та	прими-
рення.
12.01	Т/с	«Дiвчата	вiйни».	
14.40	Телепродаж.
15.10	«Примирення	з	
перемогою».
15.55,22.25	Пишемо	
iсторiю.
17.50	Х/ф	«Столiття	
Якова»,	1-3	с.
21.25	Х/ф	«Столiття	
Якова»,	4	с.
0.25	Розсекречена	iсторiя.	
Українцi	у	Другiй	свiтовiй	
вiйнi.
2.30	#ВУкраїнi.
3.00,5.00	Бюджетники.
3.50,5.30	Погода.

7.00,2.55,6.00	«Життя	
вiдомих	людей».
8.00	«Снiданок.	Вихiдний».
10.00	«Свiт	навиворiт».
18.20	«Свiт	навиворiт	12.	
Пакистан».
19.30,5.05	«ТСН».
20.15	Х/ф	«Сторожова	
застава».
22.25	Х/ф	«Лара	Крофт	
-	розкрадачка	гробниць:	
Колиска	життя».
0.50	Комедiя	«Усi	в	захватi	
вiд	Мерi».

6.35	«Слово	Предстоя-
теля».
6.45	Х/ф	«Слiди	апо-
столiв».	
9.00	«Готуємо	разом.	До-
машня	кухня».
10.00	«Корисна	про-
грама».
11.00	«Позаочi».
12.00	Хвилина	мовчання.

12.01	Т/с	«Нi	кроку	назад!»	
18.05,20.30	Х/ф	«Пере-
бiжчик».	
20.00	«Подробицi».
22.10	Х/ф	«Ати-бати,	
йшли	солдати...»
0.00	Х/ф	«Очiкування	пол-
ковника	Шалигiна».
1.45	Х/ф	«Це	було	в	роз-
вiдцi».
3.10	«Подробицi»	-	«Час».
3.40	«Ватутiн».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.0
0,11.00,12.00,15.00,17.
00,18.00,20.00,23.00,0.
00,1.00,2.00,4.00,5.00
Час	новин.
6.10,7.10	Д/с	«Крила	
вiйни».
7.50,8.50,21.25	Акту-
ально:	Економiка.	Полi-
тика.	Соцiум.
8.15	Д/с	«Неймовiрнi	ви-
находи».
8.40	Натхнення.
9.10	Автопiлот.
9.30	Майстри	ремонту.
10.15	Форшмак.
10.35	Медекспертиза.
11.10	Гончаренко	рулить.
11.30	Бла-бла	Таксi.
12.15,15.15	Концерт.
17.10,23.10	Д/с	«Друга	
свiтова	вiйна:	свiдчення	
вiйни».
18.20,0.35	Невигаданi	
iсторiї.
19.00	Д/с	«Майстри	
вiйни».
20.10,2.10,5.10	Рандеву.
21.00	Час	новин.	Пiдсумки	
дня.
21.20	Вечiрнiй	преЗЕдент.
21.35,3.00	Вiкно	до	Аме-
рики.
22.00	Д/с	«Загадки	на-
цистських	злочинiв».
0.10	Є	сенс.
1.10	Д/с	«Найбiльшi	тан-
ковi	битви».
3.10	Обережно,	дiти!
4.10	Фiзкульт	ура!

5.10	Скарб	нацiї.
5.20	Еврика!
5.25	Факти.
5.55	Д/ф	«Вони	закiнчили	
вiйну».
7.30	Громадянська	обо-
рона.
9.25,1.35	Секретний	
фронт.

10.20,13.00	Д/с	«1945».
12.45	Факти.	День.
14.10,19.10	Т/с	«Бомба».	
18.45	Факти.	Вечiр.
20.55	Х/ф	«Дюнкерк».	
23.00	Т/с	«Винищувачi».	

4.40	Х/ф	«А	зорi	тут	тихi...»
8.00	Неймовiрна	правда	
про	зiрок.
10.50	Т/с	«Садiвниця».	
14.40	Х/ф	«Вiднесенi	
вiтром».
19.00	МастерШеф.	Про-
фесiонали.	
21.55	СуперМама.	

6.00	Х/ф	«Ной».	
8.50	Т/с	«Геркулес».
12.10	Х/ф	«З	мiркувань	
сумлiння».	
15.00	Х/ф	«Перл	Гарбор».
18.20	Х/ф	«Залiзна	лю-
дина».	
21.00	Х/ф	«Залiзна	лю-
дина	2».	
23.40	Х/ф	«Шалена	
карта».	
1.30	Т/с	«Шлях	чарiвника».
2.20	Зона	ночi.

7.00,15.00,19.00	Сьо-
годнi.
7.25,3.15	Реальна	мiс-
тика.
8.00,15.20,21.00	Т/с	
«Чуже	життя».	
20.00	Головна	тема.
23.20	Т/с	«Незломлена»,	1	
i	2	с.
1.45	Телемагазин.
2.15	Т/с	«Незломлена».

9.00	«Щасливе	iнтерв`ю».
10.00,11.00,12.01,13.00
,14.00,15.00,16.00	«Ре-
портер».	Новини.
10.10	«Cоцiальний	статус»	
з	В.	Бiрзулом.
10.40	«Перша	передача»	з	
О.	Федченко.
11.15,12.15	«Акценти»	з	
Н.	Фiцич.
12.00	Хвилина	мовчання.	
День	пам`ятi	та	прими-
рення.
13.15	«Запорєбрик	News»	
з	О.	Курбановою.
13.35	«Новини	вiд	
Христини»	з	Х.	Чернегою.

14.10,15.10,16.10	Д/ф.
17.00	«Не	наша	Russia»	з	
М.	Гаєм	та	I.	Лапiним.
18.00	«Анатомiя	тижня»	з	
П.	Рольником	та	О.	Близ-
нюком.
20.30	«Вiйна	за	незалеж-
нiсть».
21.00	«Прямий	доказ».
21.30,23.00	«Ехо	України»	
з	М.	Ганапольським.
22.00	«The	Week».	Мiжна-
родний	огляд	з	Т.	Бере-
зовцем	та	П.	Залмаєвим.

6.00	Х/ф	«Крах	инженера	
Гарина»,	3	с.	
7.50	Х/ф	«Герой».	(Гонконг	
-	Китай).	
10.00	Х/ф	«Обитель	про-
клятых».	(США).	(18+).
12.25	Х/ф	«Сити-Айленд».	
14.25	Х/ф	«Королевство	
полной	луны».	(США).	
16.10	Х/ф	«Лабиринт	
Фавна».	(Испания	-	Мек-
сика	-	США).	
18.55	Х/ф	«Мистер	Пип».	
(Папуа	-	Новая	Гвинея	-	Ав-
стралия	-	Новая	Зе-
ландия).	
21.20	Х/ф	«Дорогой	
Джон».	(США).	
23.20	Х/ф	«Случайный	
муж».	(США	-	Ирландия).	
1.05	Х/ф	«Осторожно!	
Двери	закрываются».	(Ве-
ликобритания	-	США).	
3.15	Х/ф	«Благодетель».	
(США).	

6.30	«Top	Shop».
8.00	М/с	«Кротик	i	Панда».
8.35	«Орел	i	решка.	Навко-
лосвiтня	подорож».
9.35	Х/ф	«На	глибинi	6	
футiв».	
11.20	Х/ф	«Гра	в	iмiтацiю».	
13.30	«Орел	i	решка.	
Навколо	свiту».
23.50	Х/ф	«Остання	любов	
на	Землi».	
1.30	«Бiйцiвський	клуб».
2.20	Т/с	«Три	сестри».
3.10	«Нiчне	життя».

6.30	Телемагазин.
7.30	Квартирне	питання.
9.30,0.10	Iдеї	ремонту.
10.20	Кориснi	поради.
11.00	Правила	життя.
12.40,22.30	Удачний	

проект.
14.20,19.10	Шiсть	соток.
16.00	Майстри	ремонту.
18.10	Дачна	вiдповiдь.
1.40	Зiрковi	долi.
3.50	Арт-простiр.
4.10	М/ф.

5.00	«Top	Shop».
6.00	Х/ф	«Циган».
12.50,2.50	«Випадковий	
свiдок».
14.40	Т/с	«Смерть	у	раю».	
19.00,2.20	«Свiдок».
19.30	Х/ф	«Балада	про	
доблесного	лицаря	Ай-
венго».
21.20	Х/ф	«Легенди:	Гроб-
ниця	дракона».	
23.20	Х/ф	«Дельфiйський	
ефект».	
1.10	«Лохотрон».
3.40	«Речовий	доказ».
4.00	«Правда	життя».

5.50	Х/ф	«Теща-ко-
мандир».
9.00	Вести.	Местное	
время.
9.15	Местное	время.	Суб-
бота.
9.35	«Диалоги	о	животных.	
Зоопарк	Росто-
ва-на-Дону».
10.15	«По	секрету	всему	
свету».
10.35	«Формула	еды».
11.00,20.00	Вести.
11.30	«Пятеро	на	одного».
12.10	«Сто	к	одному».
12.55	«Доктор	Мясников».
13.50	Д/ф	«Братья	Газда-
новы.	Семеро	бес-
смертных».
14.40	Х/ф	«Синее	озеро».
18.05	«Привет,	Андрей!»
21.00	Х/ф	«Врачебная	
ошибка».
0.40	«Романтика	ро-
манса».
2.30	Х/ф	«На	семи	ве-
трах».
4.20	«Память».	«Русские	в	
Киркенесе».

6.00	Випадковий	свiдок.
8.40,2.30	Мiстична	
Україна.
9.25	Правда	життя.
10.35	Речовий	доказ.
11.45,23.45	Їжа	богiв.
12.40	Майор	«Вихор».

13.40	1377	спалених	за-
живо.
14.35	Бойовий	вiдлiк.
15.30	Друга	свiтова	вiйна:	
свiдчення	вiйни.
18.15,0.40	Особливий	
загiн.
20.05	Дива	нашого	життя.
21.00	Мiстичний	бiк	на-
цизму.
1.35	Чорна	пiхота.
3.15	Бандитська	Одеса.

6.00	ТЕТ	Мультиранок.
9.35	Х/ф	«Красуня».
10.45	Х/ф	«Iграшки	з	май-
бутнього».
12.30	Х/ф	«Творець	iгор».
14.30	Х/ф	«Гудiнi».	
18.00	Х/ф	«Едвард	-	ру-
ки-ножицi».
20.00	Х/ф	«Хеллбой	2:	
Золота	армiя».	
22.15	Х/ф	«Стiвен	Хокiнг:	
Теорiя	всього».	
0.35	Iгри	приколiв.
1.50	Сiмейка	У.
2.20	Панянка-селянка.
4.00	Вiталька.
5.50	Кориснi	пiдказки.

RTVi.
8.00	М/ф.
10.00,23.00	Русские	
норм!
10.50	Справочник	имми-
гранта.
11.00,2.00	Час	Speak.
12.00	Шендерович	в	
своем	репертуаре.
13.00	Т/с	«Блиндаж».	
14.00,4.00	Редакция.
15.00,5.00	Big	Money.
16.00,22.00	Стрелец-мо-
лодец.
17.00,19.00	Т/с	«Большой	
артист».	
21.00	Израиль	за	неделю.
0.00	Это	не	Фрейд.
1.00	Однажды	в	Америке.
3.00,7.00	Сквозной	эфир.
6.00	Нам	надо	поговорить.

6.45	Х/ф	«Мумия:	Гроб-
ница	императора	дра-
конов».	(США	-	Китай	-	Гер-
мания).	
8.35,16.00	Х/ф	«Майор	
Пэйн».	(США).	
10.10	Х/ф	«Голодные	
игры:	И	вспыхнет	пламя».	
(США).	
12.30	Х/ф	«Клик:	с	

пультом	по	жизни».	(США).	
14.15	Х/ф	«Чужой	билет».	
(США).	
17.35	Х/ф	«Любимцы	
Америки».	(США).	
19.15	Х/ф	«Давайте	по-
танцуем».	(США).	
21.00	Х/ф	«Афера	Томаса	
Крауна».	(США).	
22.50	Х/ф	«Бердмэн».	
0.45	Х/ф	«Игры	разумов».	
2.55	Х/ф	«Останься».	
4.35	Х/ф	«Век	Адалин».	
(США	-	Канада).	

6.00	«Помста	природи».
8.00	«Загублений	свiт».
14.00	Х/ф	«Вихiд:	Боги	та	
царi».	
16.55	Х/ф	«Загiн	спецiаль-
ного	призначення».	
19.00	Х/ф	«Крейсер».	
21.20	Х/ф	«16	кварталiв».	
23.15	Х/ф	«Експансивна	
куля».	
1.00	Х/ф	«Iмперiя	акул».	
2.35	«Вiдеобiмба	2».
3.15	«Люстратор.	Про-
кляття	системи».
4.55	«Зловмисники».
5.45	Телемагазини.

06:00	Гімн	України
06:00	«На	східному	
фронті»
06:30	«#ВУкраїні»
07:00	Національні	новини	
UA:	Перший(сурдопере-
клад)
07:10	«Ранок	на	Суспіль-
ному.	Дайджест»
07:25	«Пишемо	історію».	
Літо-осінь	1939
07:40	«Пишемо	історію».	
Карпатський	рейд	Ковпака
08:00	Національні	новини	
UA:	Перший(сурдопере-
клад)
08:15	«Ранок	на	Суспіль-
ному.	Дайджест»
08:30	«Пишемо	історію».	
Бої	за	Київ
08:40	«Пишемо	історію».	
Євген	Степанович	Бе-
резняк
09:00	Національні	новини	
UA:	Перший(сурдопере-
клад)
09:15	«Сьогодні»	(сурдо-
переклад)	ПОВТОР
09:50	«Обличчя».	Вип.	26
10:15	Телепродаж	на	ко-
мерційній	основі

10:30	«Загадки	черні-
вецьких	атлантів»
10:45	«Пишемо	історію».	
Україна	під	час	ІІ	Світової	
війни
11:00	Д/ф	«Вердикт	іс-
торії»	(12+)
12:00	ХВИЛИНА	МОВ-
ЧАННЯ
12:01	Д/ф	«Вердикт	іс-
торії»	(12+)
13:05	«Гендерні	окуляри».	
Вип.	5
13:20	«Небезпечна	зона».	
Вип.	15,	16
13:35	«Артефакти»
14:05	«Кіношкола	вдома».	
Вип.	5,	12
14:20	«Уроки	тітоньки	
Сови»
14:45	М/ф	«Велика	по-
дорож»
14:55	М/ф	«Дерево	і	
кішка»
15:05	М/ф	«казка	про	
доброго	носорога»
15:15	М/ф	«Подарунок»
15:25	М/ф	«Ватажок»
15:30	«Піщана	казка
15:50	«Буковинські	за-
гадки»
16:15	«Пишемо	історію».	
Діти	і	війна
16:30	Д/п	«Примирення	з	
перемогою»
17:05	«Пишемо	історію».	
Україна	під	час	ІІ	Світової	
війни
17:20	«Пишемо	історію»
18:25	«#ВУкраїні»
19:00	«Культ.	Особистості»
19:15	«Обличчя».	Вип.	20
19:45	Створюй	із	
Суспільним.	Розслідування
20:05	Суспільно-політичне	
ток-шоу	«Зворотний	відлік»	
(сурдопереклад)	ПОВТОР
21:55	Д/ф	«Вердикт	іс-
торії»
23:00	«Розсекречена	іс-
торія.	Чому	вибухнула	
Друга	Світова?»	ПОВТОР
00:00	«#ВУкраїні»		
00:25	«#ВУкраїні»
00:55	Д/ф	«Вибір»	(12+)
02:00	Суспільно-політичне	
ток-шоу	«Зворотний	відлік»	
(сурдопереклад)	ПОВТОР
03:35	«Розсекречена	іс-
торія»	ПОВТОР	
04:45	«Відтінки	України»
05:15	«Крутий	заміс».	2	
сезон
05:45	«Лайфхак	україн-
ською»

п'ятниця, 7 травня

субота, 8 травня
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6.00	Гiмн	України.
6.05,4.00	Енеїда.
7.00,8.00,8.55,18.00,21.
00,0.00,2.05,5.35	Но-
вини.
7.10	М/ф	«Уроки	тiтоньки	
Сови».
7.25	М/ф	«Як	козаки	у	
хокей	грали».
7.40	М/ф	«Як	козаки	олiм-
пiйцями	стали».
8.15,5.30	Погода.
8.20	Д/с	«Боротьба	за	
виживання».
9.00	Божественна	Лiтургiя	
Православної	Церкви	
України.
11.00	Недiльна	Лiтургiя	
Української	Греко-Като-
лицької	Церкви.
12.30	Недiльна	Свята	
Меса	Римсько-Католицької	
Церкви	в	Українi.
13.30,20.20	Пишемо	
iсторiю.
15.20	Телепродаж.
15.55	Х/ф	«Столiття	
Якова»,	1	i	2	с.
18.20	Х/ф	«Столiття	
Якова»,	3	i	4	с.
21.25	Х/ф	«Українська	
вендета».
23.20	Д/с	«Дикi	тварини».
0.25	#ВУкраїнi.
1.20	Схеми.	Корупцiя	в	
деталях.
1.50,2.30	Суспiльна	
студiя.	Головне.

7.00	«Життя	вiдомих	
людей».
8.00	«Снiданок.	Вихiдний».
9.00	«Лото-Забава».
9.45	«Свiт	навиворiт	12.	
Пакистан».
10.55	«Свiт	навиворiт.	
Україна».
12.05,2.10	«Свiт	нави-
ворiт».
18.15	«Українськi	сен-
сацiї».
19.30,5.00	«ТСН-Тиж-
день».
21.00	Драма	«Мiдвей».
23.45	Драма	«Ворог	бiля	
ворiт».

4.30	Х/ф	«Вони	билися	за	
Батькiвщину».

7.00	«Марафон	«Наша	
Перемога».
10.45	Х/ф	«А	зорi	тут	
тихi...»
13.40	Т/с	«Нi	кроку	назад	
2.	На	лiнiї	фронту»,	1-6	с.	
(12+).
18.30,1.30	Х/ф	«В	бiй	
йдуть	однi	«старi».
20.00	«Подробицi».
20.30	Концерт	«Перемога.	
Одна	на	всiх».
23.55	Х/ф	«Йшов	чет-
вертий	рiк	вiйни».

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

3.30	Скарб	нацiї.
3.40	Еврика!
3.50	Факти.
4.15	Д/с	«1945».
7.40	Т/с	«Конвой».	(12+).

11.15,13.00	Т/с	«Один	у	
полi	воїн».	(12+).
12.45	Факти.	День.
15.30,19.10	Т/с	«Танк».	
(12+).
18.45	Факти	тижня.
20.15	Х/ф	«Безславнi	
виродки».	(16+).
23.20	Т/с	«Винищувачi	2.	
Останнiй	бiй».	(12+).
2.15	Я	зняв!

4.35	Невiдома	версiя.	
Бiлоруський	вокзал.	(12+).
5.25	Х/ф	«Ати-бати,	йшли	
солдати...»
7.00	Х/ф	«А	зорi	тут	тихi...»
10.40	МастерШеф.	Про-
фесiонали.	(12+).
13.30	Хата	на	тата.	(12+).
15.20	СуперМама.	(12+).
19.00	Слiдство	ведуть	екс-
трасенси.	(16+).
20.00	Один	за	всiх.	(16+).
23.10	Таємницi	ДНК.	
(16+).

6.00,0.10	Вар`яти.	(12+).
7.40,9.20	Kids`	Time.
7.45	М/ф	«Мiстер	Лiнк:	
Втрачена	ланка	еволюцiї».
9.25	Х/ф	«Божевiльний	
професор».
11.20	Х/ф	«Божевiльний	
професор	2».
13.20	Х/ф	«Залiзна	лю-
дина».	(16+).
16.00	Х/ф	«Залiзна	лю-
дина	2».	(16+).
18.20	Х/ф	«Залiзна	лю-
дина	3».	(16+).
21.00	Х/ф	«Доктор	
Стрендж».	(12+).
23.20	Improv	Live	Show.	
(12+).

5.50	Сьогоднi.
6.50,4.00	Реальна	мiс-
тика.
9.15	Т/с	«Улюбленi	дiти».	
(16+).
16.50	Т/с	«Сестричка»,	1	i	
2	с.	(12+).
19.00	Сьогоднi.	Пiдсумки	
з	Олегом	Панютою.
21.00	Т/с	«Сестричка».	
(12+).
23.15	Т/с	«Останнiй	день	
вiйни»,	1	i	2	с.	(16+).
1.45	Телемагазин.

2.15	Т/с	«Останнiй	день	
вiйни».	(16+).

9.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,17.00	«Ре-
портер».	Новини.
9.15	«Медексперт»	з	К.	
Трушик.
10.10	«Про	особисте»	з	Н.	
Фiцич.
11.15,12.15	«Акценти»	з	
Н.	Фiцич.
13.15	«П`ята	колонка»	з	Х.	
Чернегою.
14.10,15.30	Концерт.
17.15	«Не	наша	Russia»	з	
М.	Гаєм	та	I.	Лапiним.
18.00	«Анатомiя	тижня»	з	
П.	Рольником	та	О.	Близ-
нюком.
20.00	«Мiнiстерство	
правди».
20.25	«Про	вiйсько».
20.50	«Sound.чєк».
21.00	«Великi	новини»	з	Т.	
Березовцем.
22.00	«Влада	хохотала».
22.30	«Щасливий	день	з	
полiтиком».
23.00	«Вата	шоу»	з	А.	
Полтавою.

6.00	Х/ф	«Крах	инженера	
Гарина»,	4	с.	(16+).
7.50	Х/ф	«Осторожно!	
Двери	закрываются».	(Ве-
ликобритания	-	США).	
(16+).
10.00	Х/ф	«Мистер	Пип».	
(Папуа	-	Новая	Гвинея	-	Ав-
стралия	-	Новая	Зе-
ландия).	(16+).
12.25,13.15,14.25,15.25
,16.20,17.20,18.35,
0.45,21.40,22.45,23.35
Х/ф	«Семнадцать	мгно-
вений	весны».	(16+).
1.05	Х/ф	«Разбирая	
Гарри».	(США).	(16+).
3.15	Х/ф	«Хроника	пики-
рующего	бомбардиров-
щика».	(16+).
4.35	Х/ф	«Женя,	Женечка	
и	«Катюша».	(16+).

6.30	«Top	Shop».
8.00	М/с	«Кротик	i	Панда».
8.40	«Орел	i	решка.	
Шопiнг».
9.35	Х/ф	«Вчитель	року».

11.35	Х/ф	«Кiнозiрка	в	
погонах».
13.20	«Орел	i	решка.	
Навколо	свiту».
0.00	Х/ф	«Iлюзiонiст».	
(16+).
2.00	Т/с	«Три	сестри».
2.45	«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.

4.55	«Top	Shop».
5.55	Х/ф	«Мо-
скаль-чарiвник».
7.25	«Слово	Предстоя-
теля».
7.35	«Випадковий	свiдок.	
Навколо	свiту».
9.25	Т/с	«Смерть	у	раю».	
13.45	Х/ф	«Легенди:	Гроб-
ниця	дракона».	(16+).
15.45	Х/ф	«Балада	про	
доблесного	лицаря	Ай-
венго».
17.35	Х/ф	«Добре	си-
димо!»
19.00	Х/ф	«Кримiнальний	
талант».
22.00	Х/ф	«Фунт	плотi».	
(18+).
0.05	Х/ф	«Дельфiйський	
ефект».	(16+).
1.55	«Речовий	доказ».

4.50	Х/ф	«Три	дня	лейте-
нанта	Кравцова».
8.00,11.00	«День	По-
беды».	Праздничный	
канал.
10.00	Москва.	Красная	
площадь.	Парад,	посвя-
щенный	Дню	Победы.
12.30	Х/ф	«Солдатик».
14.00,20.00	Вести.
14.20	Х/ф	«Ни	шагу	
назад!»
18.00	Большой	празд-

ничный	концерт,	посвя-
щенный	Дню	Победы.
21.30	Вести.	Местное	
время.
22.00	Праздничный	салют,	
посвященный	Дню	По-
беды.
22.05	Х/ф	«Т-34».
1.10	Х/ф	«А	зори	здесь	
тихие...»
4.20	Х/ф	«Привет	с	
фронта».

6.00	Випадковий	свiдок.
8.35,2.25	Мiстична	
Україна.
9.25	Правда	життя.
10.35	Речовий	доказ.
11.45,23.35	Їжа	богiв.
12.40	Леонiд	Биков.	Зу-
стрiчна	смуга.
13.30	У	пошуках	iстини.
14.25	Бойовий	вiдлiк.
15.20,20.50	Друга	свiтова	
вiйна:	свiдчення	вiйни.
18.05,0.35	Особливий	
загiн.
19.55	Дива	нашого	життя.
1.30	Прокляття	Че	Гевари.
3.05	Таємницi	кримiналь-
ного	свiту.

6.00	ТЕТ	Мультиранок.
8.45	Х/ф	«Бетховен».
10.25	Х/ф	«Бетховен	2».
12.05	Х/ф	«Бетховен	3».
13.50	Х/ф	«Бетховен	4».
15.35	Х/ф	«Бетховен	5».
17.20	М/ф	«Лоракс».
19.00,20.00,21.00,22.00
Одного	разу	пiд	Полтавою.
19.30,21.30	Танька	i	Во-
лодька.
20.30,22.30,0.00	Країна
23.00	Сiмейка	У.
23.30	Країна	У	2.0.
0.30	Панянка-селянка.
2.40	Вiталька.
5.50	Кориснi	пiдказки.

6.25,13.40	Х/ф	«Любимцы	
Америки».	(США).	(16+).
8.05	Х/ф	«Чужой	билет».	
(США).	(12+).
9.50,15.20	Х/ф	«Давайте	
потанцуем».	(США).	(12+).
11.35	Х/ф	«Испанский-ан-
глийский».	(США).	(16+).
17.05,5.10	Х/ф	«Чикаго».	
(США	-	Германия	-	Ка-

нада).	(12+).
18.55	Х/ф	«Вне	правил».	
(США).	(18+).
21.00	Х/ф	«Лекарство	от	
здоровья».	(США	-	Гер-
мания).	(18+).
23.20	Х/ф	«Малышка	на	
миллион».	(США).	(16+).
1.30	Х/ф	«Не	говори	ни	
слова».	(США	-	Австралия	
-	Канада	-	Швейцария).	
3.20	Х/ф	«Афера	Томаса	
Крауна».	(США).	(16+).

6.00	«Шаленi	перегони».
7.00,8.00	«ДжеДАI».
9.15,1.15	«Загублений	
свiт».
13.25	Х/ф	«Хороший,	
поганий,	мертвий».	(16+).
15.10	Х/ф	«12	раундiв».	
(16+).
17.15	Х/ф	«Колектор».	
(16+).
19.10	Х/ф	«З	Парижа	з	
любов`ю».	(16+).
21.00	Х/ф	«Стрiлок».	
(16+).
23.20	Х/ф	«Спiймати	i	
вбити».	(16+).
2.15	«Вiдеобiмба	2».
3.05	«Люстратор.	Про-
кляття	системи».
4.45	«Найкраще».
4.55	«Зловмисники».
5.45	Телемагазини.

06:00	Гімн	України
06:00	«На	східному	
фронті»
06:30	«#ВУкраїні»
07:00	Національні	новини	
UA:	Перший(сурдопере-
клад)
07:15	«Ранок	на	Суспіль-
ному.	Дайджест»
07:25	«Пишемо	історію»
08:00	Національні	новини	
UA:	Перший(сурдопере-
клад)
08:15	«Ранок	на	Суспіль-
ному.	Дайджест»
08:30	«Пишемо	історію».	
Повоєнне	відновлення	
України
09:15	Д/ц	«Супер-чуття.	
Особливий	загін».	2	сезон
10:10	«Міста	і	містечка»
10:30	Кулінарне	шоу	
«Енеїда».	1	сезон
10:55	«Солодка	дача»,	5с.,	

7с.
11:30	«Пліч-о-пліч».	4	
сезон
11:45	Х/ф	«Яків»	(12+)
13:20	«Роздивись».	Вип.	5
13:35	«Відтінки	України»
14:05	«Лайфхак	україн-
ською»
14:15	«Оk,	я	тобі	поясню»
14:20	«Уроки	тітоньки	
Сови»
14:35	М/ф	«Котигорошко»
14:45	М/ф	«Івасик	Телесик
14:55	«Піщана	казка»
15:05	«Додолики»
15:15	«Піщана	казка»
15:25	М/ф	«Жив	собі	
чорний	кіт»
15:30	«Шо?	Як?».	Вип.	3
15:50	«Невідомі	Карпати»
16:00	«Маршрутом	змін».	
Вип.	16
16:15	«Пишемо	історію»
16:30	Д/ф	«Справа	Рифи»	
(12+)
18:30	«Крутий	заміс».	2	
сезон
19:00	«Культ.	Особистості»
19:15	«Обличчя».	Вип.	32
19:45	«Створюй	із	
Суспільним.	Розсліду-
вання»
20:05	Д/п	«Примирення	з	
перемогою»
20:35	«#ВУкраїні»
21:00	Цикл	«Наші	трид-
цять».	Ми	вас	туди	не	по-
силали»
21:25	«#ВУкраїні»
21:55	Д/ф	«Вердикт	іс-
торії»	(12+)
23:00	«Розсекречена	іс-
торія.	Українці	у	Другій	
Світовій	війні»
23:55	«Бийся	як	дівчина»
00:00	«#ВУкраїні»
00:25	«Разом»
00:55	Спецпроект	«Син-
дром	війни.	Я	повернувся»	
(16+)
01:45	«Задача	з	зірочкою»
02:00	Х/ф	«Українська	
вендета»	(12+)
03:40	«Хортиця	ONLINE.	
Висока	Брагарня»
04:00	TEDxYouth@Kyiv:	«Не	
давайте	технологіям	вико-
ристовувати	себе»
04:25	«Недалечко».	Вип.	8
04:45	«Артефакти»
05:10	«Обличчя».	Вип.	32
05:45	«Загадки	черні-
вецьких	атлантів»

КРОСВОРД

неділя, 9 травня

Відповіді на кросворд з №15

ПО ГОРИЗОНТАЛI:
1. Дах у мечетi.
5. Огорожа.
7. "Двигун" органiзму людини.
9. Довгохвостий папуга.
10. ... Марiя.
11. Мажор, мiнор.
12. Зiрка сузiр`я Центавр.
14. Попiл.
17. Опiр.
18. Перша буква кирилицi.
19. Гауптвахта.
21. Короткi бакенбарди.
23. Груба помилка.
25. Стародавня фр. монета.
27. Спiдометр корабля.
29. Пустеля в Африцi.
30. Угорська Олена.
31. Батько дружини.

ПО ВЕРТИКАЛI:
1. Дитяча iнфекцiйна хвороба.
2. Рiчка в Росiї.
3. Накип.
4. Цар звiрiв.
6. 8 бiт.
8. Марка авто.
12. Творець свiту.
13. Австралiйський страус.
15. Косметика для нiгтiв.
16. Основи.
20. Знаменитий зоолог.
22. Судно Ясона.
23. Група Расторгуєва.
24. Дерев`яне судно.
26. Домашнiй улюбленць.
28. ... Капоне.

По горизонталi:
1. Мед. 3. Ола. 6. Бог. 9. Ярд. 
11. Олiмп. 13. Кепка. 15. До. 16. 
Ра. 17. Карл. 19. Вiсь. 20. Азу. 
21. Баск. 24. Жов.Бо. 29. Мi. 31. 
Буряк. 34. Локон. 36. Уре. 37. 
Ноу. 38. Ака. 39. Сон

По вертикалi:
1. Мол. 2. Егiда. 4. Ляпас. 5. Арк. 
6. Бос. 7. Яп. 8. Як. 10. Дах. 12. 
Мор. 14. Ерi. 18. Лак. 19. Вуж. 
22. Абрек. 23. Соя. 25. Омо. 26. 
Вiкно. 27. Сбу. 30. Гну. 32. Ура. 
33. Ку. 34. Ле. 35. Оон
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19
м. Гадяч, вул. 
Енгельса, 26

макулатуру, 
поліетилен,

пластикові пляшки,
склобій, алюмінієву банку

КУПЛЮ

0666042031
0500182699
0679699120

Тел. 

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

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

Тел. 0990302837, 
0962684531

17 Тел.: Тел.: 09913203450991320345

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

17 20

коней, 
биків, 
корів, 
свиней

Тел. 0991650345, 
0973316591 (Тимур)

КУПЛЮ

17

0991777789
 0661211858
 0997226777
0995333403Д

ор
ог

о

КУПЛЮ 
СВИНЕЙ 
БИКІВ

16

Куплю корів, 
биків, телиць, 

свиней, 
баранів, кіз

0502715944 
0984356165 Те

л.

Са
ш

а

20

ПОСТІЙНО
Вивіз живою вагою

Тел. 0663411681, 0969329526

КУПЛЮ КОРІВ, КУПЛЮ КОРІВ, 
БИКІВ, КОНЕЙБИКІВ, КОНЕЙ

Оголошення, реклама

БУДИНКИ
Продаж

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

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

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

� САДИБА,	с.	Сари,	з/д	38	
соток,	газ,	вода,	комуні-
кації	в	будинку,	3	фази.	Госпо-
дарські	будівлі,	л/кухня.	Тел.	
0959486422,	0956795977

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

� БУДИНОК,	90	м.	кв.,	газифі-
кований,	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

� 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,	газифіко-
ваний,	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.	Господар-
ські	споруди,	2	вхідні	погреби,	л/
кухня	з	піччю.	Ціна	договірна.	Тел.	
0677301404

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

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

� БУДИНОК,	с.	Хитці.	Тел.	
0663657400

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

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

0509493765,	0992443497

� САДИБА,	с.	Новоселівка.	Тел.	
0502200275

� БУДИНОК,	с.	Петрівка-Ромен-
ська	(р-н	городок).	Терміново,	
недорого.	Газ,	вода,	З/д	8	соток.	
Тел.	0501812732

� БУДИНОК,	з/п	120	м.	кв.,	
гараж,	л/кухня,	господар-
ські	споруди,	з/д	9	соток.	Тел.	
0994119445

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

� БУДИНОК,	с.	Бухалове.	Тел.	
0952482844

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

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

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

� 1/2	БУДИНКУ,	вул.	Вокзальна,	
30.	З/п	70	м.кв.,	з/д	15,5	соток,	
господарські	споруди.	Ціна	50	
тис.	грн.	Тел.	0666091837

� БУДИНОК,	c.	Римарівка,	
60	м.кв.,	газифікований,	сква-
жина,	колодязь.	Тел.	0662821343,	
0952169382

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

� БУДИНОК,	під	дачу	або	про-
живання.	Дві	кімнати,	площа	35	
м.кв.,	сарай,	2	л/кухні,	гараж,	
колодязь.	Поряд	ставок,	ліс.	
Дешево.	Тел.	0956262741.	

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

� БУДИНОК,	всі	зручності.	
Великий	гараж,	з/д	15	соток.	
Заходь	і	живи.	Сарай,	госпо-
дарські	споруди.	Дорога	до	
будинку	з	твердого	покриття.	Тел.	
0994956102.	

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

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

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

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

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

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

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

� БУДИНОК,	на	2	окремих	
входи.	Вода,	газ,	господарські	
споруди.	Поряд	р.	Псел,	вул.	
Замкова.	Ціна	14	тис.	у.о.	Тел.	
0958057544,	0666716811.	

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

� ДАЧА	2-поверхова,	кооп	
«Нафтовик».	Плита,	камін,	сарай,	
полив	води,	сад,	огород.	Тел.	
0667011653,	0975799474.	

� БУДИНОК,	82	м.кв.,	газ,	вода,	
л/кухня,	погріб,	гараж,	сарай,	
сад,	з/д	10	соток.	Вул.	Н.	Грунь.	
Тел.	0953995098.	

� БУДИНОК,	р-н	Заяр,	газ,	
вода,	з/д	7	соток.	Або	обміняю	на	
квартиру.	Тел.	0500848815.	

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

КВАРТИРИ
Продаж

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

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

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

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

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

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

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

� 1-КІМН.	кв.,	р-н	Чере-
мушки,	4/5,	не	кутова,	3/п	33,5	

м.кв.,	лічильники,	не	закінчений	
ремонт.	Тел.	0996657244

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

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

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

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

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

� З/Д	11,2	сотки,	по	вул.	
Будька	(навпроти	газового	
господарства).	Вода	у	дворі,	
молодий	сад.	Без	забудов.	Тел.	
0993274414	

� З/Д	з	господарською	спо-
рудою	в	с.	Біленченківка.	Дуже	
гарне	місце.	Асфальт	до	двору.	Є	
світло.	Тел.	0989013891.	

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

� З/Д	10	соток,	приватизована.	
Є	фундамент.	Р-н	автостанції.	
Тел.	0977232353.	

� З/Д	в	центрі	міста	(р-н	Сар-
ського),	15	соток.	Чудове	місце	
для	забудови.	На	території	є	
будинок	з	газом,	світлом,	водою,	
водовідведенням,	погріб.	Тери-
торія	гарно	підходить	для	будів-
ництва	нового	житла,	дачі	або	
бізнесу.	Ціна	20	тис.	у.	о.	Торг.	
Тел.	0507561188

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

� ВАГОНЧИК	придатний	для	
торгівлі	будь-якими	групами	
товарів.	В	середині	обшитий	
пластиком,	скрита	електро-
проводка.	Світильники,	конди-
ціонер.	Розмір	8,1х3,1м.	Тел.	
0669958366

�

ЗДАМ

� БУДИНОК,	подобово,	на	три-

валий	термін	або	бригаді	у	від-
рядженні,	Інтернет,	кондиціонер.	
Можливість	надання	відповідних	
документів.	Тел.	0508783429.	

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

� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790

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

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

� КВАРТИРА,	подобово	або	
бригаді	у	відрядженні.	Центр.	
Вмебльована.	Бойлер.	Wi-Fi.	Тел.	
0506803455

� БУДИНОК,	подобово,	бригаді	
у	відрядженні.	Всі	умови.	Сто-
янка	у	дворі.	Тел.	0660973404

ОБМІН

� БУДИНОК	в	тихому	місці	на	
квартиру.	З/д,	господарські	спо-
руди.	Можливий	продаж.	Тел.	
0995432220

ГАРАЖІ
Продаж

� ГАРАЖ,	р-н	школи	№4.	
Погріб,	оглядова	яма.	Тел.	
0660973433

АВТО
Продаж

� УАЗ	з	причепом,	+	з/ч.	Термі-
ново.	Недорого.	Тел.	0501812732

� ГАЗ-31,	1995	р.	в.,	чорний	
колір,	газ/бензин.	Ціна	28	тис.	
грн.	Тел.	0953255822	

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

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

� ZAZ	Сенс,	2004	р.в.,	бежевий	
колір,	газ/бензин.	Ціна	27	тис.	
грн.	Тел.	0501581342.

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

� ВАЗ-2106,	1995	р.	в.,	білий	
колір,	ремонту	не	потребує.	Ціна	
36500	грн.	Торг.	Тел.	0992632079	

� МОСКВИЧ	АЗЛК-2140,	1988	

р.в.,	жовтий	ко	лір.	Ремонту	не	
потребує.	Ціна	17500	грн.	Торг.	
Тел.	0992632079

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

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

� КАРТОПЛЕКОПАЧ	польського	
виробництва.	Гарний	стан.	Тел.	
0663110631

� БОРОНИ.	Тел.	0506417014

� КУЛЬТИВАТОР.	Окучник	на	
50-70	см.	Котки	від	УСМК	–	2м.,	
подвійні.	Тел.	0509700672.	

� СІВАЛКА	зернова	С3-3,6.	
Культиватор,	просапи,	КНР-8	
рядний.	Гідравлічний	кран	1т.	–	7	
тис.	грн.	Тел.	0982262503.	

� ЮМЗ-6,	1988	р.	в., велика	
кабіна.	Причіп	2ПТС-4	–	20	тис.	
грн.	Причіп	1-осний	-	8	тис.	грн.	
Розкидач	міндобрив	(лійка)	–	8	
тис.	грн.	Тел.	Тел.	0982262503.	

� ТРАКТОР	Булат	Т-25	з	
плугом	та	фрезою.	Новий.	Тел.	
0991881324.	

МОТО
Продаж

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

� ПЛАНЕТА-5.	Тел.	0992615911

� BMW	F	800,	2011	р.	в.,	чорний	
колір,	гарний	стан.	Ціна	55	тис.	
грн.	Тел.	0953255822	

� МОПЕД	«Альфа»,	50	см.	куб.	
Ціна	5500	грн.	Тел.	0991362700.	

� YAMAHA Vino,	2010	р.	в.,	4т.	
Розхід	1,6л./100км.	Недорого.	
Тел.	0500223103.		

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

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

� НАВАНТАЖУВАЧ	грейферний	
ПЄ-0,8	–	комплект.	Картопле-
копач	1-рядний	(Польща).	ГАЗ-
3307	самоскид	–	не	комплект.	
Плуг	5-корпусний	Т-150.	Тел.	
0982262503.

� АМОРТИЗАТОРИ	RYB	
№341282	нові,	задні	та	пильники	
до	них.	Тел.	0992625576.	

� ДИСКИ	титанові	ГАЗ-3110.	
Трамблер.	Ціна	договірна.	Тел.	
0501581342
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ДОРОГО КУПУЄМО 
свиней, свиноматок.

ЦІЛОДОБОВО

066 1808984066 1808984
068 4839984068 4839984

Те
л

Те
л
..

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

САМОВИВІЗСАМОВИВІЗ

19

КІЗ -12 грн./кг. 
ЦАПІВ – 15 грн./кг . 
ОВЕЦЬ – 30 грн./кг 

живої ваги.

 Тел. 0990128098 (Олег)
ЕЛЕКТРОННІ ВАГИ

КУПЛЮ 
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	�БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

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

	� ДОШКА,	брус,	штахет,	
шалівка.	Дрова:	сосна,	береза.	
Доставка.	Тел.	0509080626.	(36)

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

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

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

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

	� ЦЕГЛА	б/в.	Тел.	0687331148.	

	� ПАРКЕТ	дубовий.	1	пачка	–	
20	шт.,	0,33	м.кв.,	60	м.кв.	Ціна	
договірна.	Тел.	0502049434.	

	� ПІСОК,	КАМІНЬ	бут,	
цегла,	гранвідсів,	чорнозем,	
перегній.	Доставка.	Тел.	
0662127037.	(23)

МЕБЛІ
Продаж

	� СТІЛ	овальний	–	500	грн.,	
шафа	кухонна,	навісна	–	400	
грн.,	шафа	3-дверна	–	600	грн.	
Накидки	на	крісла	2	шт.	–	350	грн.	
Тел.	0502231913.	

	� ДИВАН	–	2	тис.	грн.	Матраци,	
ванна,	столи,	трельяж,	шафа	1-2	
дверний,	торшер,	сервант.	Тел.	
0509864682.		

	� СПАЛЬНИЙ	ГАРНІТУР.	Ціна	
договірна.	Тел.	0661493759.	

	� ШАФА	кухонна	180х112х42.	
Шафа	3-дверна	175х150х60.	
Шафа	книжкова	210х90х42.	
Фото	на	Viber,	Telegram.	Тел.	
0675441492,	0664719285,	
0675441492.

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

ЕЛЕКТРОНІКА
Продаж

	� .ТЕЛЕВІЗОР	LG,	недорого.	
Ціна	договірна.	Тел.	0996888310.	

	� ТЕЛЕФОН	Nokia	230.	Гарний	
стан.	Тел.	0687331148

РІЗНЕ
Продаж

	� ОВОЧЕДРОБІЛКА	елек-
трична.	Тел.	0501977731.	

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

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

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

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

	� ГЕНЕРАТОР	кисневий,	7	л.	
Тел.	0951943367.

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

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

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

	� ХОЛОДИЛЬНИК,	морозильна	
камера,	швейна	машинка,	баддя,	
ящики	на	зерно,	ящик	для	сміття,	
ліжка,	корито,	водяні	насоси,	
духовка,	велосипед,	електрична	
соковижималка,	стінка,	казани,	
трельяж,	пилосос,	блендер,	кані-
стри.		Тел.	0989542346.	

	� КУКУРУДЗА,	суха.	Тел.	
0664284481

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

	� САДЖАНЦІ	ПАВЛОВНІЇ	та	
корені	оптом.	Тел.	0508316358

	� КУКУРУДЗА.	Тел.	0956513876

	� ПЕРЕГНІЙ.	Гній.	Тел.	
0500512058

	� ХОЛОДИЛЬНИК,	медогонка,	
вулики.	Тел.	0952482844

	� ВЕРСТАТ	деревообробний	
3/1:	циркулярка,	фуганок,	
рейсмус.	Ширина	40	см.	В	пода-
рунок	набір	пилок	та	токарний	
деревообробний	верстат.	Тел.	
0982546432

	� БУРЯК	кормовий,	недорого.	
Тел.	0501974679	

	� ДВЕРІ	м/к,	віконна	рама	із	
склом,	посуд,	труба	азбестова.	
Все	б/в.	Недорого.	Тел.	
0507137896	

	� КАРТОПЛЯ	велика.	Тел.	
0992863878

	� СІНО	тюковане.	Вага	тюка	
20-22	кг.	Ціна	35	грн./тюк.	Тел.	
0994287244,	0672596070

	� МОРКВА,	15	кг.	Тел.	
0509779570.	

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

	� КУКУРУДЗА.	Тел.	
0663120600,	0964949009	

	� БАЛОН	вуглекислотний.	
Балон	до	ГБО	(пропан)	на	авто.	
Тел.	0509700672.	

	� ПРИЧІП	2-ПТС-4.	Вісь	на	8	
шпильок.	Швелер	№14.	Кутник	–	
90.	Тел.	0668058918.	

	� КАРТОПЛЯ,	50	кг.	Тел	
0663095519.	

	� ЧОВЕН	ПВХ	220х32.	Тел.	
0991760454.	

	� КАРТОПЛЯ	дрібна.	Шашлич-
ниця	електрична,	радянського	
виробництва.	Тел.	0993768083.	

	� КАРТОПЛЯ	велика,	еколо-
гічно	чиста.	Не	обприскувалась	
хімікатами.	Ціна	договірна.	Тел.	
0953444702.

	� ШВЕЙНА	МАШИНКА	
«Подольська»	водороздаточна	
колонка	.	Тел.	0506515999.			

	� ПРАЛЬНА	МАШИНА	«Ardo»	в	
хорошому	стані.	Недорого.	Тел.	
0993734159.	

	� КАРТОПЛЯ	посадкова,	
смачних	сортів.	Недорого.	Кар-
топля	дрібна.	Тел.	0662819301.	

	� КАРТОПЛЯ.	Тел.	0674373385.	

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

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

	� ВЕЛОСИПЕД	дитячий	на	вік	
6-10	років.	Бутси.	Недорого.	Тел.	
0952074022.	

	� ТАБУРЕТКИ	дерев’яні.	Ціна	
300	грн.	Тел.	0506718465.	

	� ПРИЧІП	до	легкового	автомо-
біля.	Тел.	0994174068.	

	� БУРЯК	кормовий	та	столовий.	
Тел.	0956587006.	

	� БАЯН,	каністри	20л.,	молот	
ковальський,	молот,	плита	
пічна,	дверцята	топочні,	колос-
ники,	бензопила	«Дружба».	Тел.	
0509286591.	

	� СЕПАРАТОР	молочний.	При-
чіпне	Ауді-80.	Картопля	посад-
кова.	Тел.	0507070558.	

	� МИСКИ,	тарілки	–	по	10	грн.	
Стакани,	чашки,	утятниця,	сково-
рідка.	Тел.	0992787407.	

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

	� МІШКИ	джгутові.	Тел.	
0507267257.	

	� ВЕРСТАТ	деревообробний.	
Тел.	0668791450.	

	� КАРТОПЛЯ	дрібна,	2	грн./кг.	
Тел.	0974357940.	

	� КОНВЕКТОР	газовий.	Бочка	
товстостінна	200л.,	для	ПММ.	
Труба	сталева	3,5м.,	діаметр	17	
см.,	товщина	1	см.	–	2	шт.	Тел.	
0958057544.		

	� ЯЩИК	для	зберігання	зерна,	
великий,	металевий,	з	кришкою.	
На	20	мішків.	Тел.	0668046130.

	� ЦЕГЛА	б/в.	Стільці,	килими,	
сковорідки,	посуд.	Тел.	
0502045073.	

	� КІОСК	металевий	2х3м.	Тел.	
0952158499

	� БОЧКА,	куб,	бак	комбайна,	
візок,	кравчучка,	рало,	про-
польник,	обгортач,	вулик,	
інвентар	пасічника,	обігрівач	для	
курчат,	мішки	конопляні.	Тел.	
0663346179.

	� МЕБЛІ.	Сіно.	Каністри.	
Пилосос.	Телевізор.	Велосипед	
дитячий.	М/радіола	«Роман-
тика».	DVD,	відео	техніка.	Мікро-
хвильова	піч.	Туфлі,	босоніжки	
35-36	р.,	взуття	дитяче.	Тел.	
0955711574.	

	� ОВОЧЕДРОБІЛКА	елек-
трична.	Зернодробілка	елек-
трична.	Клітки	металеві,	для	
нутрій.	Тел.	0663532374.	

	� СТІЛ	металевий,	розбірний,	з	
можливістю	регулювання	вверх	
–	вниз.	Для	комп’ютера	або	пік-
ніка.	Тел.	0506184275.	

	� СОЯ,	суржик:	змішані	пше-
ниця	з	ячменем.	Тел.	0502187310	

	� ЗАГОТОВКА	ДЛЯ	ГАРАЖНИХ	
ВОРІТ	2,6х2,1м.	Двигун	Д-21	на	
Т-25.	Тел.	0683443823

	� КАРТОПЛЯ	посадкова.	Тел.	
0507619105.			

	� ДВЕРІ	б/в,	недорого.	Стінка	
меблева,	б/в.	Тел.	0666189903

	�

ТВАРИНИ

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

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

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

	� ПОРОСЯТА	маленькі.	Тел.	
0666151557

	� ТУШКИ	бройлера.	Поросята	
в’єтнамські.	Гуси	«мамути».	Кач-
ки-шипуни.	Тел.	0994867747

	� ТЕЛИЧКА.	Тел.	0684324361

	� ПОРОСЯТА	маленькі,	вік	6	
тижнів.	Тел.	0974258685

	� ГУСЕНЯТА	породи	«Мамут»	
та	«Миргородська».	Тел.	
0957314016,	0988310009

	� СВИНЯ,	вік	2	роки.	годоване	

домашніми	харчами.	Ціна	42	грн/
кг.	Тел.	0684801547

	� КОЗЕНЯ,	вік	1	місяць.	Вага	
10-12	кг.	Ціна	500	грн.	Тел.	
0950220586.	

	� ПІВНИК	породи	«корольки»,	
або	обміняю.	Тел.	0951526539.	

	� КОРОВА,	тільна	за	2-м	телям.	
Ціна	договірна.	С.	Сари.	Тел.	
0959151503

	� ДОМАШНІ	добові	та	підро-
щені	КУРЧАТА.	Дуже	витривалі,	
не	гинуть.	Тел.	0957456943

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

	� ПОРОСЯТА	маленькі,	від	
6	тижнів.	Ціна	договірна.	Тел.	
0661720260

	� КОЗЕНЯТА	(кізочки)	заанен-
ської	породи.	Нутрії.	Курчата	
домашні.	Тел.	0995586145.	

	� ТЕЛИЧКА	парувального	
віку	(Лебединка).	Від	хорошої	
корови.	Тел.	0669661738,	
0663135073

	� КУРЧАТА	породи	«Віандот»,	
10	шт.	Тел.	0999662279.	

	� БДЖОЛОСІМ’Ї.	На	українську	
рамку.	Можливо	з	вуликами.	Тел.	
0506533984

	� КІЗОЧКА	молода,	дійна,	з	ріж-
ками.	Тел.	0661129688

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,	розукомп-
лектоване.	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

	� ДИЗЕЛЬНЕ	ПАЛИВО	для	
власних	потреб.	Тел.	0501881470

	� ГАЗОВУ	КОЛОНКУ	радян-
ського	виробництва	в	будь-
якому	стані.	Тел.	0952179827

ПОСЛУГИ

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	холодильників,	муль-
тиварок,	мікрохвильовок,	
пилососів,	хлібопічок	та	іншої	
побутової	техніки.	Ремонт	
електроінструментів.	Тел.	
0953255822,	0678862611

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

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

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

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

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

0664865679,	0687844221

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

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

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

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

	� КОПАЄМО,	чистимо	та	підко-
пуємо	колодязі	(ручна	робота).	
Якісно.	За	помірними	цінами.	
Тел.	0950116250

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

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

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

	� ВАНТАЖНІ	ПЕРЕВЕЗЕННЯ.	
Щебінь,	гранвідсів,	пісок.	Виве-
зення	будівельного	сміття.	Тел.	
0667409268	

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

	� НАДАЄМО		ПОСЛУГИ		з		мон-
тажу,		ремонту	і	технічного	обслу-
говування,	електропроводки.	
Тел.	0958489965

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	холодильників,	муль-
тиварок,	мікрохвильовок,	
пилососів,	хлібопічок	та	іншої	
побутової	техніки.	Ремонт	
електроінструментів.	Тел.	
0953255822,	0678862611

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

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

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

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

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

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

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

	� МОНТАЖ	ТА	РЕМОНТ	вну-
трішньої	електропроводки.	
Підключення	бойлерів.	Тел.	
0667462853

	� ФАРБУВАННЯ	покрівель	
будинків,	господарських	споруд,	
вікон,	воріт,	фронтонів	та	ін.	Тел.	
0664772848		

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

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

	� РЕМОНТ	ХОЛОДИЛЬНИКІВ	
за	викликом.	0990617751

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

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

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	холодильників,	муль-
тиварок,	мікрохвильовок,	
пилососів,	хлібопічок	та	іншої	
побутової	техніки.	Ремонт	
електроінструментів.	Тел.	
0953255822,	0678862611

	� ВИКОНАЄМО	РОБОТИ:	
монтаж	–	демонтаж	дахів.	
Шифер,	металочерепиця,	м’яка	
покрівля.	Ремонт	у	Вашій	оселі	
під	ключ.	Копаємо,	армуємо,	
заливаємо	бетоном.	Тел.	
0991447497

	� УТЕПЛИМО	ВАШ	БУДИНОК.	
Швидко	і	недорого.	Без	посеред-
ників.	Тел.	0954110091

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

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

РОБОТА
	� Підприємство	запрошує	на	

роботу	МИЙНИКІВ	авто.	Тел.	
0955790116

	� ТОВ	«АГРО-КРАЙ»	на	постійну	
роботу	потрібні	ТРАКТОРИС-
ТИ-МАШИНІСТИ	С/Г	ВИРОБ-
НИЦТВА.	Вимоги:	наявність	
посвідчення	тракториста.	Нада-
ється	житло	і	харчування.	
Оплата	праці	висока.	Зверта-
тися	за	адресою:	м.	Гадяч,	вул.	
Лохвицька,	29.	Тел.	0672471461

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

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

	� ТОВ	«Агро-Край»	на	постійну	
роботу	потрібен	ДИСПЕТЧЕР.	
Вимоги:	професійно-	тех-
нічна	освіта,	вільне	воло-
діння	ПК,	знання	Excel.	Зверта-
тися	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.	Зверта-
тися	за	адресою:	м.	Гадяч,	вул.	
Лохвицька,	29.	Тел.	0675369805

	� На	СТО	терміново	потрібні:	
СЛЮСАР-МОТОРИСТ,	
СЛЮСАР	ПО	РЕМОНТУ	
ХОДОВОЇ	частини	автомо-
білів	та	СЛЮСАР	ПО	РЕМОНТУ	
ДИЗЕЛЬНОЇ	ПАЛИВНОЇ	АПА-
РАТУРИ.	Тел.	0509810509

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

	� Організація	запрошує	на	
роботу	ЕЛЕКТРИКА.	Відпо-
відальність	та	досвід	роботи	
обов’язкові.	Тел.	0669923177

	� На	роботу	потрібен	ВОДІЙ	
категорії	«В»	на	бус	до	3,5т.	
Робота	по	Європі.	З/п	від	1200	
Є/за	місяць.	Роблю	запрошення.	
Тел.	0668163232

	� ТОВ	«АГРО-КРАЙ»	на	постійну	
роботу	потрібен	ВОДІЙ	
автотранспортних	засобів	кате-
горії	«С».	Офіційне	працевлашту-
вання.	Звертатися	за	адресою:	
м.	Гадяч,	вул.	Лохвицька,	29.	Тел.	
0672471461

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)	

	� ЗАМОВЛЯЙТЕ	
РОБОТУ+МАТЕРІАЛИ	
зi	знижкою	до	30%.		

РЕМОНТИ	БУДИНКIВ,	
КВАРТИР	пiд	ключ.	
Перепланування.		
БУДIВНИЦТВО	-	

будинки,	прибудови,	
павільйони,	гаражі,	навіси,	

альтанки.	Банi,	паркани.	
ПОКРIВЕЛЬНI	РОБОТИ	під	

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

0500130705.	(№17)
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ВІТАЄМО ВІТАЄМО 
молодих маммолодих мам

21.04. АЛІНА ОПРИШКО 

(с.Петрівка-Роменська) 

хл., 3120 52 см

23.04. ІРИНА БИЧЕНКО 

(м.Гадяч) дівч., 4160 57 см

25.04. ОЛЕНА САСЬКО 

(с.Ручки) хл., 3600 54 см

26.04. ТЕТЯНА ЦУПРИК

(м.Гадяч) дівч., 3330 54 см
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Танець - це твій пульс, биття 
твого серця, твоє дихання. Це 
ритм твого життя. Це вираз у 
часі і русі, в щасті та радості, 
смутку і заздрості. 
29 квітня – Міжнародний день 
танцю.

Однією з найпопулярніших спеціа-
лізацій у Гадяцькому фаховому коле-
джі культури і мистецтв імені І. П. Кот-
ляревського є спеціалізація  «Народна 
хореографія». За роки свого існування 
було підготовлено близько тисячі фа-
хівців-хореографів для закладів культу-
ри, ДМШ, аматорських та професійних 
хореографічних колективів, які плід-
но працюють в Україні та далеко за її 
межами. Деякі з випускників стали ар-
тистами професійних колективів:  Му-
сієнко Богдан, Шульга Валерій, Іван-
ченко Ігор – Національний заслужений 

академічний ансамбль танцю України 
імені Павла Вірського; Кубар Ярослав, 
Будяник Віталій – Державний акаде-
мічний ордена Дружби народів Кубан-
ський козачий хор; Василина Іван – ан-
самбль пісні і танцю Чорноморського 
флоту; Дорогобід Валерія - заслуже-
ний академічний Ансамбль пісні і тан-
цю Збройних Сил України; Бабюк Ми-
хайло - балетна трупа Національного 
заслуженого академічного українсько-
го народного хору України імені Григо-
рія Верьовки; Рублінська Євгенія, Кіян 
Кароліна - балетна трупа Черкаського 
академічного заслуженого українського 
народного хору; Білобров Олексій, Слі-
пченко Олександр, Лимар Олександр, 
Бойко Віктор, Кабаненко Ольга, Тита-
ренко Наталія - пісенно-танцювальний 
ансамбль «Полтава», Полтавської об-
ласної філармонії.

Головою циклової комісії викладачів 
хореографічних дисциплін є заслуже-
ний працівник культури України, член 
Національної спілки хореографів Укра-
їни Гузій Михайло Єгорович. 

На цикловій комісії працює три твор-
чих колективи: Народний ансамбль на-
родного танцю «Джерело», керівники 
заслужений працівник культури Украї-
ни Островний Григорій Олексійович та 
Ляшенко Євгеній Петрович, ансамбль 
сучасного танцю «Еклейм», керівник 
Островна Олена Григорівна, зразко-
вий ансамбль танцю «Модерн», що пра-
цює при студії естетичного виховання, 
на базі Гадяцького фахового коледжу 
культури і мистецтв імені І.П. Котля-
ревського, керівник Берус Наталія Ге-
оргієвна, викладач класичного танцю 
Слюсаренко Альона Григорівна.

Також при закладі створена школа 

танців для дорослих де успішно працює 
викладач Магазій Людмила Петрівна. 
У складі комісії ведуть свою виклада-
цьку діяльність і інші її випускники: 
Косенко Вікторія Вікторівна – викла-
дач «Класичного танцю», Суіменко На-
дія Іванівна – викладач теоретичних 
дисциплін, молоді викладачі Тодор Ді-
ана Володимирівна та Близнюк Тарас 
Володимирович.

Викладачі та студенти спеціаліза-
ції вітають всіх творчих і креативних 
митців хореографії з Всесвітнім днем 
танцю і запрошують талановиту мо-
лодь, яка закохана в цей вид мисте-
цтва на навчання в Гадяцький фахо-
вий коледж культури і мистецтв імені 
І.П. Котляревського на спеціалізацію 
«Хореографія».

Гадяцький фаховий коледж культури і 
мистецтв імені І.П. Котляревського

ГАДЯЧ – АКАДЕМІЯ ТАНЦЮ НА ПОЛТАВЩИНІ



№	16	(964)
29	квітня	2021	року 21

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

Оголошення, реклама

Оформлення 
будинку та 

землі з нуля
Тел. 0506470874

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

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

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

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

ПРАЦЮЄ СИСТЕМА ЗНИЖОК!

Тел. 0958276908Форма оплати� 
будь�яка.

Те
л. 05

09
38

21
77

, 
06

73
68

72
37

 (Ю
ра

)

ПРОДАМ ІНДИКІВ, 
бройлерів, мулардів, 

качок

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

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

КУПЛЮ БРУХТ ЧОРНИХ ТА КУПЛЮ БРУХТ ЧОРНИХ ТА 
КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВКОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ

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

Можливий самовивізМожливий самовивіз

Тел. 0664534493 Тел. 0664534493 

ПРОДАМ ЦЕМЕНТ ПРОДАМ ЦЕМЕНТ 
ОПТОМ ОПТОМ 

ТА В РОЗДРІБТА В РОЗДРІБ

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

ВИДИ ЗЕРНОВИХВИДИ ЗЕРНОВИХ
Розрахунок на вагах.Розрахунок на вагах.

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

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

- 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

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

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

ТЕЛЕФОН	
редакції:	

0508011885	
3-34-67

Тел. 0957281225

Доріз. Виїзд у будь 
який час доби

КУПЛЮ ВРХ, 
КІЗ, БАРАНІВ, 

КОНЕЙ
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Оголошення, реклама

ПОГОДА

Марка 
пального

Вартість, 
грн 

А-92 27,37

А-95 28,11

ДП 27,80
ГАЗ 15,75

Марка Вартість, 

Ціни на пальне (Полтава), 
станом на 27.04.2021 р.

Курс валют (Полтава) 
станом на 27.04.2021 р.

Купівля Продаж НБУ

USD 27.71 27.93 27.8558

EUR 33.36 33.76 33.6512

10 RUB 3.30 3.83 3.7153

19

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

27.05.2021

24Тел.0958276908

ПОСЛУГИ 
АСЕНІЗАТОРА
ЗІЛ-130 ОБ’ЄМ 

6 м куб.

ПО МІСТУ 
ТА РАЙОНУ

21

(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.

095827690819

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

19

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

19

РЕМОНТ
скутерів та мопедів.

Запчастини.
Доставка нерухомих 

мопедів в ремонт.
Тел. 0994174060

Реклама:
1 стор. сторінка в кольорі, стандартний блок 

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

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

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

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

НЕКРОЛОГИ – 100 грн (1 блок без фото) 
Оголошення

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

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

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

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

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

Оплата здійснюється у вигідній для клієнта формі.

ПРАЙСЛИСТ

Тел. (05354) 3-34-67, 0508011885

18

Компанія «Юрський горизонт»
З досвідом буріння 13 років

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

Тел. 0674705533, 0660668388 

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН 
НА ВОДУ

Четвер, 29 квітня 
Невелика хмарність
мін. +5°, макс. +14°

П’ятниця, 30 квітня 
Хмарно з проясненнями
мін. +9°, макс. +16°

Субота, 1 травня
Хмарно з проясненням, 
невеликий дощ
мін. +12°, макс. +18°

Неділя,  2 травня
Хмарно з проясненням, 
невеликий дощ
мін. +10°, макс. +19°

Понеділок, 3 травня 
Хмарно, невеликий дощ 
мін. +13°, макс. +17°

Вівторок, 4 травня
Хмарно, невеликий дощ
мін. +11°, макс. +15°

Середа, 5 травня
Хмарно 
мін. +10°, макс. +14°

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

19

Фарбування та ремонт дахів: шліфуємо, 
грунтуємо, фарбуємо

Пиляємо дерева та обрізаємо гілки.

Тел. 0666448782, 0686628020 Сергій

Фарбування та ремонт дахів: шліфуємо, 

ПРОФЕСІЙНО 
ВИКОНУЄМО 

РОБОТИ БУДЬ�ЯКОЇ 
СКЛАДНОСТІ

19

Куплю: старі перини, 
подушки та пір’я з 

гусей і качок

ПРОДАМ АБО 
ОБМІНЯЮ НОВІ 
ПОДУШКИ НА 

СТАРІ

Тел. 0506730527

МАГНІТНІ БУРІ У ТРАВНІ
Сильна буря 3 числа.
11-25 - активність магнітного поля 
середньої інтенсивності;
26 – активність магнітного поля 
слабкої інтенсивності.

КАЛЕНДАР СТРИЖКИ ТА КРАСИ 
Сприятливі дні для стрижки: 1, 12, 13, 
15-17, 19, 21-23, 28, 29 
Сприятливі дні для фарбування: 2, 12, 
19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29
Несприятливі дні: 5, 6, 11, 16, 17, 23 31

МАНІКЮР, ПЕДИКЮР
Сприятливі дні: 18, 19, 20, 21
Несприятливі дні: 5, 6, 7, 11

МІСЯЧНИЙ КАЛЕНДАР РИБАЛКИ 
Клює добре: 8-13, 23-26
Клює так собі: 14-18, 22, 31
Клює погано: 1-3, 13, 19-21, 30
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З б у д н и к о м  х в о р о б и  є  г р и б 
Synchytrium endobioticum Pers, який 
не утворює міцелію. Із культурних рос-
лин, збудник уражує лише картоплю. У 
меншій мірі уражуються інші рослини 
сімейства пасльонових: помідори, бле-
кота, паслін солодко-гіркий, паслін чор-
ний, фізаліс. На даний час, шкодочин-
ність раку зосереджена в основному на 
присадибних ділянках, де картопля ви-
рощується на одному і тому ж місті з 
року в рік. Втрати врожаю від хворо-
би можуть сягати 60% і більше на чут-
ливих до раку сортів, а на полях, де до-
тримуються сівозміни і культивують 
ракостійкі сорти , шкодочинність захво-
рювання незначна і площі зараження 
не великі.

Найбільш типовою ознакою хвороби 
є поява наростів на бульбах, столонах, 
кореневій шийці. При сильному роз-
витку захворювання такі нарости мо-
жуть утворюватися на стеблі, листках, 
навіть квітах. Коріння не пошкоджу-
ється, адже збудник потрапляє тіль-
ки в молоду тканину. До утворення 
типових наростів захворювання про-

являється у вигляді слабої пухлини і 
знебарвлення уражених місць, що до-
бре помітно на бульбах із забарвле-
ною шкіркою і трохи гірше - із світ-
лою. При ураженні столонів бульби, як 
правило, не утворюються, але столони 
продовжують рости і на них утворю-
ється ланцюжок з 4-5 наростів. На сте-
блах нарости з’являються переважно 
поблизу кореневої шийки, а на лист-
ках - в пазухах, рідше на пластинках. 
Саме через шкодочинність та високу 
життєздатність гриба, рак картоплі є 
карантинним захворюванням у бага-
тьох країнах світу, в тому числі у нас.

Основним джерелом інфекції раку є 
уражені бульби , забруднений частин-

ками заражений грунт. І не тільки з 
бульбами розноситься хвороботворний 
гриб, але і з цибулинами, коренеплода-
ми, саджанцями та розсадою, вироще-
ними на зараженій ділянці. Грунт, який 
пристав до грунтообробних знарядь і 
до інвентарю, а також до взуття людей 
і копит тварин, до тари, може створити 
нове вогнище захворювання.

Останнім часом почастішали випадки 
завезення на присадибні ділянки насі-
невої картоплі з місць, що є осередками 
раку. Порушення карантинних правил 
може привести до зростання заражених 
площ, що загрожує значною втратою 
врожаю. Із метою виявлення, локаліза-
ції та ліквідації вогнищ раку картоплі 

рекомендую застосовувати наступні фі-
тосанітарні заходи:

– обстеження вегетуючих рослин 
проводити з початку масового цвітіння 
картоплі та під час збиранню врожаю;

– грунтові проби при безмінній сіво-
зміні на присадибних ділянках можна 
відбирати в любий час року, доки грунт 
не замерз;

– забороняється ввезення ураженого 
садивного матеріалу і грунту з регіонів 
розповсюдження захворювання;

– при ввезенні та вивезені об’єктів ре-
гулювання обов’язковий карантинний 
огляд та фітосанітарна експертиза;

– вирощування стійких сортів, дотри-
мання сівозміни;

– при виявленні ураження у вільних 
зонах обов’язкове знищення уражених 
посівів і посадок радикальним мето-
дом з негайним спалюванням викопа-
них рослин та дезінфекцію засобів, ін-
вентарю, грунту.

Т. Шелист, державний фітосанітарний 
інспектор Полтавської області;

Г. Красюк, державний фітосанітарний 
інспектор Полтавської області;

І. Самойленко, провідний фахівець

Аграрний бізнес в Україні 
завжди був одним з основних 
джерел наповнення державного 
бюджету коштами. Стабільна 
робота та розвиток цього 
сектору економіки значною 
мірою залежить від дієвості 
правових механізмів його 
захисту. Тому запровадження 
розробленого Міністерством 
юстиції України «єдиного 
циклу» має стати черговим 
бар’єром на шляху будь-якого 
неправомірного втручання в 
діяльність аграріїв.

Дане нововведення полягає в обов’яз-
ковому нотаріальному посвідченні пра-
вочинів з корпоративними правами з 
одночасною державною реєстрацією 
змін до відомостей про юридичну осо-
бу в Єдиному державному реєстрі юри-
дичних осіб, фізичних осіб-підприєм-
ців та громадських формувань (ЄДР). 
Цей крок покликаний забезпечити юри-
дичну «чистоту» укладення правочину, 
унеможливити підробку документів та 
прибрати часовий проміжок між доку-
ментальним оформленням правочину і 
державною реєстрацією, яким сьогод-
ні нерідко користуються шахраї та за-
мовники «реєстраційного» рейдерства. 

Запровадити «єдиний цикл» плану-
ється в рамках реалізації комплексної 
реформи нотаріату. Відповідний зако-
нопроєкт вже напрацьовано та узгодже-
но із головними стейкхолдерами. Нара-
зі ця законодавча ініціатива проходить 
стадію погодження в центральних ор-
ганах виконавчої влади для подальшо-
го внесення на розгляд Верховної Ради 
України.

Відкриття ринку землі — це не лише 
нові можливості для економіки, бізне-
су та громадян, а й нові виклики для 
держави та всіх її інституцій, які у пер-
шу чергу пов’язані з ефективним захи-
стом права власності в Україні.  Однією 
з обов›язкових умов для непорушності 
права власності в Україні є комплексне 
удосконалення роботи реєстрів, забез-
печення їх повної автоматизації та вза-
ємодії, що дозволить максимально мі-

німізувати фактор людського впливу.
Минулого року Мін›юст вже реалізу-

вав низку заходів із посилення безпе-
ки даних реєстрів — всіх реєстраторів 
і нотаріусів у обов’язковому порядку 
було підключено до засобу додаткової 
ідентифікації користувача при вико-
нанні реєстраційних дій у Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме май-
но (ДРП) та ЄДР.  Як наслідок, упро-
довж перших трьох місяців 2021 року 
не зафіксовано жодного повідомлення 
про несанкціоноване втручання в робо-
ту цих двох реєстрів. Це, без перебіль-
шення, можна вважати головною тех-
нічною перемогою 2020 року для сфери 
державної реєстрації.

У питанні дієвого захисту права влас-
ності не варто применшувати роль са-
мих власників земельних соток чи гек-
тарів. «Домашнім завданням» як для 
представників аграрного бізнесу, так і 
для громадян, має стати оцифрування  
паперових документів, що посвідчують 
право власності чи інші речові права на 
земельні ділянки. Для цього потрібно 
після завершення жорстких карантин-
них обмежувальних заходів звернутися  
до найближчого нотаріуса чи держав-
ного реєстратора. Крім того, важливо 
пересвідчитися, чи присвоєно ділянці 
кадастровий номер. Це, так би мовити, 
аграрний «паспорт», без наявності яко-
го сьогодні не можливо провести будь-
які юридичні операції із землею. 

Присвоєння ділянці кадастрового но-
мера і внесення відомостей про права 
на землю до ДРП сьогодні є головними 
превентивними заходами,  які дозволя-
ють захистити майно від шахрайських 
оборудок та рейдерських атак.

Варто зазначити, що при Північ-
но-Східному міжрегіональному управ-
лінні Міністерства юстиції (м. Суми) 
створено Колегію з розгляду скарг на 
рішення, дії або бездіяльність держав-
ного реєстратора, суб’єктів державної 
реєстрації. У минулому році колегіаль-
ним органом було проаналізовано та 
прийняті вмотивовані рішення по 33 
кейсам, у тому числі у сфері реєстра-
ції нерухомості – 21 та 12 – у сфері ре-
єстрації бізнесу.  

Технічний прогрес сьогодні досяг-
нув приголомшливого рівня, і це не 
потребує аргументів. Комп’ютерні 
технології, штучний інтелект, нано-
технології, розвиток віртуальної ре-
альності поступово і невпинно зміню-
ють реалії життя кожного пересічного 
українця, хоча й не кожному осяжні 
для розуміння, особливо літнім лю-
дям. Однак переважна більшість з 
них вправно користуються мобільни-
ми телефонами і оволодівають смарт-
фонами, активно залучаються до 
соціальних мереж і сплачують кому-
нальні платежі у банківських терміна-
лах. Пришвидшить процес долучення 
людей, якими опікується Пенсійний 
фонд, до сучасних реалій життя поста-
нова уряду від 29 березня 2021 року, в 
якій йдеться про зміни в організації 
виплати і доставки пенсій та грошо-
вої допомоги.

У постанові «Про додаткові заходи 
щодо організації виплати і доставки 
пенсій та грошової допомоги за міс-
цем фактичного проживання одержу-
вачів у межах України» визначено, що 
з 1 вересня 2021 року отримуватимуть 
пенсії та грошову допомогу за місцем 
фактичного проживання лише такі ка-
тегорії осіб:

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

сько-консультативної комісії не здат-
ні до самообслуговування та потребу-
ють постійного стороннього догляду;

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

допомоги особам, які не мають пра-
ва на пенсію, та допомоги на догляд.

Особи з вищезазначених категорій 
самостійно обиратимуть, як отриму-
вати кошти, - або через організацію, 
відібрану на конкурсі, або через банк з 
числа уповноважених на виплату пен-
сій. Зважаючи на це, до 1 вересня 2021 
року Пенсійний фонд України прове-
де  перший конкурс  для відбору орга-
нізацій, які здійснюватимуть виплату 
і доставку пенсій та грошової допомо-
ги за місцем фактичного проживання 
одержувачів у межах України. Поки 
що, до проведення конкурсу, виплату 
і доставку пенсій, як і раніше, здійс-

нюватиме АТ «Укрпошта».
Інші категорії пенсіонерів, які сьо-

годні отримують виплати у відділен-
нях АТ «Укрпошта» або з доставкою 
додому листоношами, до 1 вересня 
2021 року повинні  перейти до більш 
сучасного і зручного способу випла-
ти  пенсій – через уповноважені банки 
та обрати один з них для подальшого 
обслуговування.

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.

За останніми статистичними дани-
ми, на Полтавщині уже близько 70% 
пенсіонерів одержують пенсії через 
банківські установи. Переваги тако-
го обслуговування очевидні - це не 
тільки просто та зручно, а й вигідно 
всім учасникам фінансового проце-
су – і Пенсійному фонду, і банкам, і 
пенсіонерам.  Головне – правильно пі-
дібрати банк, у якому людей літньо-
го віку будуть влаштовувати умови 
обслуговування. 

Обрати один з уповноважених бан-
ків для здійснення подальшої випла-
ти  пенсій можна з переліку, який до-
дається. У разі, якщо до визначеного 
терміну громадяни не зроблять вибір, 
виплата пенсій кожному з таких одер-
жувачів з 1 вересня 2021 року здійс-
нюватиметься через поточний ра-
хунок в АТ «Ощадбанк», який буде 
відкритий за зверненням органу Пен-
сійного фонду України, про що одер-
жувача буде проінформовано. А вже 
потім громадяни зможуть будь-коли 
змінити уповноважений банк за влас-
ним бажанням.

Отже, шановні пенсіонери, обирай-
те відомі та великі банки, дізнайтеся, 
скільки часу займе процедура оформ-
лення пенсійного рахунку та чи до-
статньо в банку банкоматів і відділень. 
Відкиньте стереотипи і зробіть крок 
назустріч сучасності!

Головне управління Пенсійного фонду 
України в Полтавській області

«ЄДИНИЙ ЦИКЛ»
ПРАВОВА МОДЕРНІЗАЦІЯ, 
ЩО ЗАХИСТИТЬ АГРАРНИЙ 
БІЗНЕС УКРАЇНИ

ШАНОВНІ ПЕНСІОНЕРИ, 
ВІДКИНЬТЕ СТЕРЕОТИПИ І 
ЗРОБІТЬ КРОК НАЗУСТРІЧ 
СУЧАСНОСТІ!

НЕБЕЗПЕЧНЕ 
ЗАХВОРЮВАННЯ – 

РАК КАРТОПЛІ 
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ОВЕН	(21.03	-	20.04).
Зiрки	 говорять,	 що	 ви	
самi	 точно	 не	 знаєте,	
чого	 хочете.	 Не	 сум-
нiвайтеся	 в	 поставле-

них	цiлях,	iнакше	досягти	їх	буде	
непросто.	Аналiзуйте	свої	помил-
ки	i	йдiть	вперед.	В	особистому	
життi	можливi	розчарування	i	об-
ман.	Але	не	варто	втрачати	вiри	
в	себе.	Постарайтеся	придiлити	
достатньо	уваги	своїм	родичам,	
в	iншому	випадку	в	сiм`ї	можли-
вий	розлад.

ТЕЛЕЦЬ	
(21.04	-	21.05).
Настає	 сприятливий	
тиждень	 для	 вiднов-
лення	 форми	 i	 вну-

трiшньої	гармонiї.	Не	варто	ляка-
тися	несподiванок	-	навiть	якщо	
станеться	щось	незаплановане,	
все	завершиться	благополучно.	
У	 середу	 є	 шанс	 отримати	 пiд-
вищення	або	просто	порадувати	
всiх,	в	тому	числi	i	себе,	високи-
ми	професiйними	досягненнями.	
У	 четвер	 хтось	 вам	 зашкодить,	
порушивши	 вашi	 плани.	 Поста-
райтеся	 не	 мстити:	 адже	 вже	 в	
п`ятницю	все	складеться	на	вашу	
користь.

БЛИЗНЮКИ	
(22.05	-	21.06).
Ви	 будете	 в	 центрi	
яскравих	 i	 цiкавих	 по-

дiй.	 Успiх	 у	 професiйнiй	 сферi	
принесе	вам	прибуток	i	вiдчуття	
стабiльностi.	 Ситуацiя	 склада-
ється	в	вашу	користь,	навiть	без	
особливих	зусиль	з	вашого	боку.	
Особисте	 життя	 теж	 порадує.	
Вас	 чекає	 романтика,	 любов,	
нiжнi	визнання	i	пропозицiї	руки	
i	серця.

РАК	(22.06	-	23.07).
На	цьому	тижнi	будьте	
особливо	уважнi	до	но-
вої	 iнформацiї	 i	 нових	

людей.	 Вiвторок	 -	 вдалий	 день	
для	 обмiрковування	 новатор-
ських	 iдей,	 хоча	 для	 цього	 зна-
добиться	 усамiтнення,	 а	 з	 ним	
можуть	виникнути	проблеми.	Вас	
можуть	 вiдвiдати	 незванi	 гостi,	
постарайтеся	проявити	щедрiсть	
i	привiтнiсть.	У	п`ятницю	не	варто	
приймати	поспiшних	рiшень,	не-
бажано	 рiзко	 щось	 змiнювати	 у	
своєму	життi.	

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
Якщо	 стримуєте	 свої	
амбiцiї,	 зможете	 до-
сягти	небувалих	успiхiв	

у	 справах.	 Простi	 рiшення	 доз-
волять	 добитися	 бiльшого,	 нiж	
складнi	комбiнацiї	 i	 iнтриги.	Ба-
жано	розiбратися	з	усiма	накопи-
ченими	справами	i	недоробками.	
Взагалi	приведiть	в	порядок	все	
старе.	 Постарайтеся	 позбутися	
вiд	 поганих	 думок,	 негативних	
думок	 про	 людей	 i	 ситуацiях,	
будьте	 добрiшими	 i	 терплячi.	

Саме	час	подумати	про	
вiдпустку.

ДIВА	(24.08	-	23.09).
На	роботi	будьте	щедрi	
з	 колегами.	 Бажання	

подiлитися	 накопиченим	 про-
фесiйним	 досвiдом	 пiдвищить	
ваш	авторитет.	В	серединi	тижня	
зростає	ризик	не	розiбратися	в	
проблемах	 i	прийняти	поспiшне	
рiшення.	 У	 суботу	 незначна	 по-
милка	може	викликати	цiлий	об-
вал	неприємних	наслiдкiв.	У	не-
дiлю	у	вас	з`явиться	можливiсть	
пiдвищити	самооцiнку,	не	докла-
даючи	до	цього	нiяких	особливих	
зусиль.

ТЕРЕЗИ	
(24.09	-	23.10).
Цей	 тиждень	 буде	 на-
сиченим	 i	 цiкавим.	

Ймовiрно	 довгоочiкувану	 подо-
рож	з	коханою	людиною	або	ра-
зом	з	друзями,	виконання	давнiх	
бажань	 i	 задумiв.	 Вас	 охоплює	
кругообiг	чудових	i	рiзноманiтних	
подiй,	у	вас	може	виникати	тiльки	
одна	проблема	-	як	все	встигнути	
i	нiкуди	не	запiзнитися.	На	роботi	
бажано	стримати	свої	амбiцiї,	по-
чекати	з	проявом	iнiцiативи,	за-
раз	для	цього	не	найкращий	час.

СКОРПIОН	
(24.10	-	22.11).
На	 цьому	 тижнi	 у	 вас	
з`явиться	маса	блиску-
чих	 можливостей,	 ви	

добре	заробите	i	пiдвищите	свiй	
авторитет	в	професiйнiй	сферi.	В	
особистому	життi	не	варто	довго	
роздумувати	i	сумнiватися,	слу-
хайте	своє	серце,	воно	знає	всi	
вiдповiдi.

СТРIЛЕЦЬ	
(23.11	-	21.12).
Цей	 тиждень	 може	 ви-
явитися	 досить	 плiд-
ною,	ви	зумiєте	переро-

бити	масу	справ	i	отримати	при-
буток.	Тiльки	не	створюйте	собi	
зайвих	проблем	прагненням	все	
тримати	пiд	невсипущим	контр-
олем.	Не	виходьте	за	свою	зону	
вiдповiдальностi.	 У	 четвер	 вас	
може	 порадувати	 нова	 iнфор-
мацiя.	У	вихiднi	днi	поруч	з	вами	
можуть	з`явитися	люди	з	вашого	
минулого,	 якi	 вiдкриють	 перед	
вами	новi	перспективи.

КОЗЕРIГ	
(22.12	-	20.01).
На	цьому	тижнi	ви	поч-
нете	наполегливо	дер-
тися	на	чергову	кар`єр-

ну	вершину,	звiдки	вам	привiтно	
усмiхається	панi	Фортуна.	У	се-
реду	 ваша	 працездатнiсть	 буде	
явно	 пiдвищеної.	 Ви	 можете	
встигнути	практично	все,	що	за-
планували,	i	навiть	трохи	бiльше.	
Однак	 не	 можна	 весь	 час	 пра-
цювати,	 пам`ятайте,	 що	 актив-
ний	вiдпочинок	-	чудовий	засiб,	
що	 дозволяє	 накопичити	 сили	 i	
сконцентруватися	 на	 майбутнiх	
звершеннях.

ВОДОЛIЙ	
(21.01	-	19.02).
На	 цьому	 тижнi	 не	
варто	 квапити	 подiї	 i	
поспiшати	 з	 виснов-

ками.	Люди	змiнюються,	так	що	
вчорашнiй	суперник	може	стати	
партнером	i	другом.	У	четвер	ди-
пломатичнiсть	i	вмiння	спiлкува-
тися	з	колегами	обiцяє	принести	
вам	розташування	начальства.	В	
довгi	вихiднi	варто	поїхати	подалi	
вiд	будинку	i	побачити	новi	мiсця.

РИБИ	
(20.02	-	20.03).
Наступний	 тиждень	
обiцяє	 прекраснi	 ре-
зультати	 в	 самих	 рiз-
них	 областях	 вашого	

життя.	Тiльки	не	потрiбно	прояв-
ляти	зайву	активнiсть	i	iнiцiативу	
i	тягнути	ковдру	на	себе.	У	сере-
ду	ризикнiть	почати	нову	справу,	
навiть	якщо	ви	не	впевненi	в	успi-
ху	ваших	iдей.	Варто	подiлитися	
своїми	 планами	 з	 колегами	 та	
близькими	 людьми,	 вашi	 дiї	 зу-
стрiнуть	схвалення	i	розумiння.	У	
недiлю	 безжально	 звiльняйтеся	
вiд	 старого	 i	 непотрiбного,	 за-
ймiться	 створенням	 чогось	 но-
вого.
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У вільну хвилинку

історії з життя

Приснилася покійна Дарка. Кликала Ксеню. 
Як колись, у дитинстві. У Дарки сад був роз-
кішний. А дітей та онуків не було. Чоловік по-
мер. Тому любила пригощати сільську дітлаш-
ню та родину яблуками, сливами, грушами.

- Йди-но сюди, дитинко! - бувало гукала 
Дарка. - Вже ранні яблучка доспіли…  

Ксенина бабуся Іванка - двоюрідні сестри з 
Даркою. Жили неподалік одна від одної. До 
церкви разом ходили, на лавці любили поси-
діти, минуле згадати. Взимку Дарка на вечор-
ниці приходила. Пісень старих співали. Ксеня 
навіть записала деякі. 

Іванку Дарка пережила. Зовсім старенькою 
у засвіти відійшла. Осиротіла хатина. А садок 
родить…

Дарка Ксеню «золотою онучкою» називала. 
Ксеня привозила з міста старенькій різні сма-
колики. Та, мов дитина, раділа. Дякувала і мо-
лилася. Дарка дуже побожною була. Постів до-
тримувалася. Худесенька, маленька, їла, наче 
горобчик.

- З ніг упадете, поки піст закінчиться, - ка-
зала Ксеня.

- А мене Господь підтримає, - відповідала, 
усміхаючись.

…Сад бруньками брався. Наче відчувала Дар-
ка, що Небеса скоро покличуть душу у Віч-
ність. Із кожним деревцем розмовляла. Гла-
дила пошерхлу кору старих яблунь. Увечері 
слухала тишу й сповивала молитвами світ. Не 
стало Дарки весняного ранку...

...Ксеня тепер зрідка до села їздила. Матір не-
здужала, тому до міста забрала. Хату замкну-
ла. Сусіди наглядали. Останнім часом у Ксени-
ному житті все наперекосяк. Віталій, чоловік, 
із сім’ї пішов. І нещодавно придбану квартиру 
прихопив. Бо його нова пасія не має власного 
житла, а в неї мала дитина.

- Про свого сина забув? - запитала Ксеня. - 
Ми ж квартиру для Славка старалися.

Славко був студентом. На програміста 
вчився. 

- Вам трикімнатне помешкання залишається, 
а ми з Веронікою та її донькою змушені жити 
в однокімнатці.

- Не забудь додати: в новій і просторій. І 
мала належати вона нашому синові.

Славко бунтував, мовляв, мені нічого не тре-
ба і зрадника-батька також.

Віталієва сестра при зустрічі вколола:
- Кому розлучена жінка потрібна? Та й за-

раз чоловіки на молодих заглядають. Як от мій 
братик. Оце втнув! 

З Мілою в Ксені стосунки були ніякі. Мілин 
благовірний до пляшки прикладався. І до ро-
боти лінивий. У своїх негараздах жінка звину-
вачувала всіх і вся. Заздрила Віталію, що по-
саду має. І Ксеня рук на роботі не бруднить. А 
вона, Міла, на ринку торгує. Їй ті огірки-помі-
дори-капусти уже впоперек горла стоять. Тому 
Міла не приховувала зловтіхи, що в Ксені осо-
бисте вшкереберть полетіло. Ще й, як на зло, 
закрилася агенція, де Ксеня туристичним гі-
дом працювала. Тож поповнила на біржі праці 
ряди безробітних.   

...Дарка знову прийшла у сон. Стояла край 
саду і кликала Ксеню. Так знайомо-лагідно:

- Йди-но сюди, золота онучко...
Ксеня повідала сон матері.
- Треба на Службу Божу за бабу Дарку дати і 

здалося б на могилу поїхати. Може, у вихідні?
- Поїду, мамо. Та й до нашої хати треба 

навідатися.
У суботу Ксеня зібралася до села. Найпер-

ше пішла на цвинтар, бо якраз неподалік зу-
пинки. Потім вступила по дорозі на подвір’я 
баби Дарки. Двері у сіни були прочинені. За-
йшла до хати. Добра в покійної не було, про-
те хтось щось шукав. Все перевернуто. Зни-
кли вишиті рушники. Подушки. На підлозі 
лежала ікона. На скло наступили, роздуши-
ли й трохи забруднили. Це був образ святого 
Миколая Чудотворця. Ікона висіла на покут-
ті. Дарка щодня молилася до неї. А на Різдво 
ставила під образом пшеничного снопа й кутю. 
Колись розповіла історію. Її родина допомага-
ла повстанцям. Серед них був свояк священ-
ника. Він і приніс врятовану ікону із знище-
ного «совітами» храму. Дарка вірила: намолена 
ікона - помічна. Цей святий допоміг її сім’ї ди-
вом уникнути сибірів, біди й хвороби відводив. 
Дуже дорожила образом. Ксеня підняла ікону, 
струсила скло, витерла засохлий бруд. Вирі-
шила забрати з собою.

...Одного дня Ксені зателефонувала колиш-
ня одногрупниця. Працювала заступницею ди-
ректора школи.

- Чула від наших, що ти роботу втратила. У 
нас, в школі, місце звільнилося. А ти ж на курсі 
однією з найкращих була. Навіть на побачення 
не мала часу - лише історія була в голові. Та й 
у школі колись працювала. Словом, давай, зу-
стрінемось, поговоримо. Невдовзі Ксеня от-
римала роботу. Підлікувалася мама. Додому 
захотіла. На своє подвір’я. До городу. Сусідів. 
Набридло в багатоповерхівці сидіти. А тут і 
син порадував:

- Мамо, я працюватиму в айтішній компанії. 
Серйозна фірма, до речі. Бажаючі були. Але я 
виграв цей «приз»!

- А як буде з навчанням?
- Це ж не повний робочий день. Зароблю ре-

зюме. Можливо, колись вдасться за кордоном 
попрацювати. Це моя мрія - ти знаєш. Словом, 
круто, що я потрапив туди!         

Ксеня дякувала долі за те, що минула темна 
смуга в житті. Вірила: їй допомагає ікона свя-
того Чудотворця... 

...Над ранок приснилася Дарка. Стояла край 
свого саду. В біленькій хустинці. Лице таке до-
бре, світле. Нічого не казала. Лише усміхалася. 
Ксеня прокинулася. Сьогодні субота. Вихід-
ний. Так легко й гарно на душі. І сонячно й те-
пло надворі. Поїде до мами. Відвідає батькову 
могилу і баби Дарки. Подякує за ікону. І треба 
в Дарчиному садку лад навести, листя позгрі-
бати. Попросить сусіда Миколу, щоб сухе гіл-
ля обрізав. Скоро розквітнуть дерева. Хай ті-
шиться Дарчина душа, коли прилітатиме на 
рідне обійстя...   

Ольга Чорна

ПОМІЧНА ІКОНА
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Чудасії

Пастор Христос Пенелопа з південноафриканської 
провінції Лімпопо оригінальним методом «зцілює» 
людей: він сідає на голови парафіян і випускає киш-
кові гази. Нещодавно фотографії дивовижної практи-
ки облетіли соцмережі і викликали обурення, пише 
Daily Star.

Зазначається, що Христос Пенелопа з церкви Се-
миразового служіння Святому Духу раніше приму-
шував парафіян їсти змій, щоб «випробувати їхню 
віру», а також помазав своїх послідовників олією 
презерватива, щоб забезпечити «порятунок».

За даними ЗМІ, деякі віддані послідовники Пене-
лопи місяцями чекають, щоб випробувати так званий 
«священний удар», сподіваючись змінити долю. Сам 
проповідник стверджує, що його практика випускан-
ня газів не суперечить Біблії.

Під час останнього розіграшу лотереї Lotto Max 
два гравці розділили найбільший джекпот в $10 млн. 
Кожному з них дісталося по $5 млн. Lotto Max – 
одна з трьох національних лотерей в Канаді, яка про-
водиться з 2009 року. Розіграші проводяться щові-
вторка і щоп’ятниці, – під час останнього два гравця з 
провінції Онтаріо зірвали найбільший джекпот. Вра-
ховуючи однакові виграшні квитки, переможці роз-
ділили суму порівну.

 Джерело: azart.nv.ua

Майже все тіло 41-річного Ріко Ледесми покрите 
татуюванням. Також у нього є підшкірні імпланти у 
вигляді рогів, роздвоєний язик і підрізані вуха.

Фанат змін тіла з Бразилії вставив штучні ікла в 
рот, щоб стати схожим на орка з трилогії Володар 
перснів. Відзначається, що сім років тому Ледесма 
зробив перші татуювання і підшкірний пірсинг, а в 
2020 році почав перетворення в орка.

На цей момент 85% його тіла покрите тату, у тому 
числі очні яблука. У нього вісім підшкірних імплан-
тів у вигляді рогів на черепі, роздвоєний язик, підрі-
зані вуха і ніс, а також тавро розпеченим залізом на 
нозі. Встановлення в рот шести іклів обійшлося Ріко 
в більш ніж 500 доларів. При цьому він планує вста-
вити ще більше штучних зубів, незважаючи на те, що 
йому складно жувати. Татуювання, пірсинг і інші мо-
дифікації бразильцеві зробила його дружина - 25-річ-
на тату-майстер Крішна Інсомнія.

У пари є донька і зараз вони чекають на другу ди-
тину. Бразилець стверджує, що дружині, дитині і дру-
зям подобається його зовнішність. Незвичний вид 
Ледесми привернув до нього увагу кінопродюсерів, і 
зараз він готується до перших зйомок у кіно.

Вільям і Леслі вирішили доповнити сексом гострі 
відчуття. Чоловік так захопився процесом, що за-
був розкрити пристрій на потрібній висоті і отримав 
травми, повідомляє The Sun.

Закохані називають себе «адреналіновими нарко-
манами» і часто шукають гострих відчуттів. Цього 
разу Леслі прийшла в голову ідея спробувати секс 
під час польоту, і Вільям її підтримав. «Оскільки ми 
обоє були в мішкуватих шортах, я думала, що про-
блем не буде», - уточнила дівчина.

Захоплений процесом Вільям забув розкрити пара-
шут на необхідній висоті. Усвідомлюючи близькість 
до землі він розкрив спочатку парашут коханої, а по-
тім свій, отримавши різкий удар по обличчю.

У лікарні у чоловіка діагностували переломом носа 
та забій паху. При цьому Леслі не постраждала.

 Раніше повідомлялося, що мешканка Квебека впа-
ла з висоти в 1,5 кілометра і вижила. У неї не роз-
крився ні основний, ані запасний парашут.

15-річний хлопчик з міста Перт помер у лікарні на 
початку березня – через кілька днів після спроби на-
класти на себе руки. Батьки підлітка звернулися до 
суду у сімейних справах, щоб той вирішив суперечку 
про ім’я померлого на надгробку, повідомляють Па-
тріоти України з посиланням на The West Australian.

Батько наполягав, що потрібно вказати жіноче ім’я, 
яке було дано синові при народженні. Водночас мати 
наполягала, що необхідно вказати ім’я, вибране са-
мою дитиною.

Жінка заявляла, що готова довести справу до Вер-
ховного суду, оскільки неправильне ім’я на пам’ят-
нику не сподобалося б її синові. «Я погодилася, щоб 
ім’я при народженні вказали в дужках, але спочатку 
— обране ним ім’я», – сказала мати померлого.

У підсумку батьки домовилися розділити прах 
сина і влаштувати дві церемонії поховання. Обидва 
імені будуть вказані на меморіальних дошках.

 Втім, у свідоцтві про смерть буде вказано ім’я, яке 
хлопчик отримав при народженні, оскільки офіційно 
він не змінив його. Закони Західної Австралії не доз-
воляють дітям молодше 18 років змінювати ім’я без 
згоди обох батьків. За згодою тільки одного з бать-
ків, справа передається до суду у сімейних справах.

ПАСТОР ІЗ 
АФРИКИ 
«ЛІКУЄ» ЛЮДЕЙ 
КИШКОВИМИ 
ГАЗАМИ

СХОЖИЙ НА ОРКА

У КАНАДІ ЗІРВАЛИ 
ВЕЛИКІ ДЖЕКПОТИ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ЛОТЕРЕЇ 

ПАРА ЗАЙНЯЛАСЯ 
СЕКСОМ ПІД 
ЧАС СТРИБКА З 
ПАРАШУТОМ І 
ОПИНИЛАСЯ В 
ЛІКАРНІ

У АВСТРАЛІЇ 
БАТЬКИ 
ПОХОВАЛИ 
ТРАНСПІДЛІТКА В 
ДВОХ МОГИЛАХ 
ЧЕРЕЗ СУПЕРЕЧКУ 
ПРО ІМ’Я ТА СТАТЬ 
НА НАДГРОБКУ

Мешканки Гавайських островів не соромляться 
«зізнаватися» чоловікам у тому, що вони жадають їх 
уваги. Показують вони це за допомогою квітів, які за-
кладають за своє праве вушко. 

Дорослі люди сміються в середньому приблизно 
15 разів за день, тоді як діти – приблизно 400 разів. 

Перша любов закінчується весіллям тільки у 2-х 
осіб з 5-ти.

Люди за все життя витрачають на поцілунки в се-
редньому півмісяця або 20 160 хвилин.

Відвідавши громадський туалет, миють руки тіль-
ки 75% представників сильної статі і 90% слабкої.

Паркувати автомобіль найкраще вміють жінки, а 
не чоловіки.

Цілуючись, 65% людей воліють відхиляти голову 
в праву сторону.

Жінка за 5 років застосовує стільки помади, що 
якщо це число представити у вигляді тюбика, то він 
зрівнявся б з її зростом.

Найвищими людьми (в середньому) вважаються 
жителі Нідерландів. А найнижчими по зросту людь-
ми вважаються жителі Японії.

У віях багатьох з нас мешкають демодекси – мі-
кро кліщі, які мають ротову порожнину і навіть кігті.

Протягом життя кожен з нас виробляє стільки сли-
ни, що її цілком вистачило б щоб заповнити 2 басей-
ни, кожен середнього розміру.

Чоловіки за своє життя збривають щетину довжи-
ною 8,4 метра, витрачаючи на це заняття 3 350 годин. 

Хоча б раз на місяць кошмарні сни відвідують 47% 
людей.

Практично кожна людина за своє життя проходить 
відстань, яка дорівнює 5-ти земним екваторам.

ЦІКАВІ 
ФАКТИ ПРО 

ЛЮДЕЙ



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


