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ЯКИЙ СИМВОЛ І ГАСЛО 
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС 
ЗАХОДІВ
Законом України «Про увічнення пе-

ремоги над нацизмом у Другій світовій 
війні 1939–1945 років»в Україні вста-
новлено День пам’яті та примирення 
8 травня. Таким чином, Україна розпо-
чала нову традицію святкування 8 та 9 
травня в європейському дусі пам’яті та 
примирення.

Для заходів, приурочених до цих дат 
на державному рівні з 2014 року вико-
ристовується новий символ – черво-
ний мак.

Дизайн маку розроблено за ініціати-
ви Українського інституту національної 
пам›яті та Національної телекомпанії 
України. Автором символу є харків-
ський дизайнер Сергій Мішакін. Гра-
фічне зображення з одного боку уосо-
блює квітку маку, з іншого – кривавий 
слід від кулі.

З чого виготовляють основний 
символ свята?
Майстри пропонують виготовля-

ти стилізовані червоні маки з паперу, 
пластику або тканини та розміщувати 
на одязі, а саме: на лівій стороні грудей, 
якомога ближче до серця. Використан-
ня маків великого розміру або зобра-
жень на біг-бордах, сіті-лайтах, стелах, 
дошках, інших носіях, як оздоблення 
класів, залів чи публічного простору 
залишається на розсуд організаторів 
за умови збереження гідної пошани до 
цього символу.

Яке гасло супроводжує 
проведення заходів до 8-9 
травня?
У 2014-му році, коли Україна вперше 

приєдналася до європейської традиції 
відзначення Дня пам›яті та примирен-
ня, гасло пам›ятних днів було «Ніко-
ли знову». Його Сергій Мішакін вико-
ристав для створення нового символу 
(варіації українською, англійською та 
кримськотатарською мовами). А з 
2015 року гаслом під час заходів при-
урочених Дню пам›яті та примирення 
і Дню Перемоги стало «Пам›ятаємо. 
Перемагаємо».

Як починалася Друга світова 
війна 1939-1941 роках?
1 вересня 1939 року німецькі армії пе-

ретнули кордон з Польщею. Франція 
та Британія оголосили війну через два 
дні. Проте Адольф Гітлер міг не бояти-
ся початку військових дій на два фрон-
ти. За тиждень до початку наступу на 
Польщу, 23 серпня 1939 року, він під-
писав таємний договір з радянським 
вождем, що увійшов в історію як пакт 
Молотова-Рібентропа.

Таємний протокол договору урегу-
льовував інтереси обох сторін щодо 
поділу Східної Європи. Лінією роз-
межування між Німеччиною та союзом 
ставали північний кордон Литви, річ-
ки Нарев, Вісла та Сян. Додатково союз 
висловлював інтерес щодо Бесарабії, 
яка перебувала у складі Румунії. Дум-
ка тоді ще не окупованих країн, земель 
та народів сторони не дуже цікавила.

Як відбувалося звільнення 
України від окупації?
Пізно увечері 8 травня 1945 року о 

22:43 за центральноєвропейським часом 
у берлінському середмісті представники 
нацистської Німеччини, союзники та со-
віти підписали Акт про капітуляцію Ні-
меччини. За московським часом це від-

булося 9 травня о 0:43.
Першою про підписання капітуляції 

оголосила вдень 07.05. одна з німецьких 
радіостанцій. Через годину про це пові-
домило агентство «Асошіейтед пресс», 
наслідком чого стало звільнення жур-
наліста Е. Кеннеді. Офіційне оголошен-
ня про капітуляцію на Заході було зро-
блено 08.05.

За даними Українського Інституту 
національної пам’яті, сукупні демогра-
фічні втрати українців і громадян Укра-
їни інших національностей упродовж 
1939–1945 років наразі оцінюються у 
10 мільйонів.

Ці дні присвячені пам’яті тим 80 міль-
йонам людей, чиє життя було обірвано 
насиллям світового масштабу, людям 
усіх рас і націй, чоловікам і жінкам, во-
їнам і мирному населенню, дітям і ста-
рим – усім загиблим і усім тим, хто ви-
жив та пройшов через усі кола пекла 
Другої світової війни. 

ПАМ’ЯТЬ
І живуть у пам’яті народу
Його вірні дочки і сини,
Ті, що не вернулися з походів
Грізної, великої війни.

Їх життя, їх помисли високі,
Котрим не судилось розцвісти,
Закликають мир ясний і спокій,
Як зіницю ока, берегти.

В. Симоненко.

Зараз, як і в роки Другої світової 
війни, Україна воює з агресором. 
Сьогодні це путінська Росія, яка по-

сягає на нашу територіальну цілісність, 
намагається зруйнувати міжнародну 
систему безпеки і потенційно загро-
жує миру у всій Європі. Ця боротьба 
триває, щоденно, вже сім років і ми не 
маємо права програти, бо, як і 76 років 
тому, захищаємо рідну землю, борони-
мо своє право вільно обирати майбут-
нє. Для нас це війна за свободу, циві-
лізованість, демократію та європейські 
цінності проти імперських амбіцій під-
ступного агресивного сусіда-злочинця. 
Міць наших збройних сил є запорукою 
існування держави та збереження прав 
людини для громадян.

Вікторія Цимбал

ДЕНЬ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 

ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ НАД НАЦИЗМОМ

ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА СТАЛА НАЙБІЛЬШ КРИВАВОЮ 
І ЖОРСТОКОЮ В ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА
Акцентуємо в ці дні на людське, а не лише на 
геополітику і військову стратегію й тактику 
Україна вшановує пам’ять кожного, хто боровся 
з нацизмом, а також інших жертв війни.
Надзвичайно важливо згадувати та вшановувати подвиг ветеранів, котрі 
боролися з нацизмом і перемогли його. Але не менше заслуговують 
на увагу та пам’ять інші, кого торкнулась війна – військовополонені, 
остарбайтери, підпільники, діти війни, цивільні, які постраждали 
від окупації і бойових дій, що прокотилися через їхні міста і села. 
Війна це не лише танки, гармати і видовищні бої – війна це мільйони 
маленьких і великих людських бід, які тривали роками. 
Зараз, як і в роки Другої світової війни, Україна воює з агресором 
Сьогодні це путінська Росія, яка посягає на нашу територіальну 
цілісність, намагається зруйнувати міжнародну систему безпеки і 
потенційно загрожує миру у всій Європі. Ця боротьба триває щоденно 
вже шість років і ми не маємо права програти, бо, як і 75 років 
тому, захищаємо рідну землю, боронимо своє право вільно обирати 
майбутнє. Для нас це війна за свободу, цивілізованість, демократію 
та європейські цінності проти імперських амбіцій підступного 
агресивного сусіда-злочинця. Міць наших збройних сил є запорукою 
існування держави та збереження прав людини для громадян.
Жодна країна не може претендувати на визнання 
власної виняткової ролі у перемозі над нацизмом 
Перемога – плід титанічних зусиль десятків держав та сотень 
народів. Так само неприпустимими є спроби прикриватися моральним 
авторитетом переможця у Другій світовій для ведення агресивної 
політики у наш час. Сьогодні влада Росії поводиться як руйнівник 
системи міжнародних відносин, заснованої державами-переможцями 
Другої світової війни. День пам’яті та примирення та День перемоги 
над нацизмом символізує не тріумф переможців над переможеними, 
а має бути нагадуванням про страшну катастрофу і застереженням, 
що не можна розв’язувати складні міжнародні проблеми збройним 
шляхом, ультиматумами, агресією, анексією. Найважливішим підсумком 
війни має бути не культ перемоги, а вміння цінувати мир, категорично і 
безкомпромісно захищати його всіма розумними засобами. Наша пам’ять 
є запобіжником від того, щоб подібні лиха ніколи не повторювалися. 
Трагедія Українського народу в роки Другої світової полягала в 
тому, що на час початку війни він був розділений між кількома 
державами. Українці, позбавлені власної державності, змушені 
були воювати за чужі інтереси і вбивати інших українців. За 
панування над Україною воювали дві тоталітарні системи (нацисти 
і комуністи), що однаково не рахувалися з ціною людського життя. 
Кожна сторона протистояння використовувала у власних цілях 
«українське питання». Однак єдиним справді українським політичним 
суб’єктом у роки війни був визвольний рух – люди і організації, що 
боролися за незалежність від обох тоталітарних систем. До таких 
організацій, зокрема, зараховують і Українську повстанську армію.
Історія нас вчить, що Український народ перемагає тоді, коли 
ми єдині, соборні, діємо разом і захищаємо те, що нам дороге. 
Коли ми разом, коли ми відчуваємо, що справедливість на 
нашому боці і стоїмо за свою землю, тоді ми непереможні.
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У січня, на тлі «тарифних» 
протестів через зростання цін 
на газ для населення, Кабмін за 
дорученням Президента для всіх 
постачальників обмежив вартість 
газу на рівні 6,99 грн за куб. м 
з 1 лютого. Продовжувалось 
це недовго і вже із 1 квітня 
постачальники могли не зважати 
на урядові обмеження, а 
встановлювати ціну енергоресурсу 
на власний розсуд та відповідно 
до «своїх» апетитів. Як того 
вимагала постанова НКРЕКП, до 
1 травня газопостачальні компанії 
оприлюднили річні ціни. Як 
результат — український споживач 
за кубометр «ринкового» газу з 1 
травня муситиме платити від 7,88 до 
13,5 гривні. До речі, досить цікаве 
спостереження – у тих регіонах, де 
видобування газу взагалі відсутнє, 
або практично на нулі, вартість 
газу найнижча. А в областях, 
де ведеться повномасштабний 
видобуток – газ найдорожчий.

Згідно моніторингу тарифів, із трав-
ня найдешевший газ буде в Луцьку. Річ-
ний тариф від компанії «Евода трейд», 
яка є дочірнім підприємством місцево-
го «Луцьководоканалу», становить 7,88 
грн за куб м. 

П'ять компаній («Черкасигаз збут», 
«Уманьгаз збут», «Нафтогаз України», 
«Волиньелектрозбут» та «Закарпаття 
енергозбут») продаватимуть блакитне 
паливо по 7,89-7,98 грн за куб м.

На 3 копійки дорожче, ніж «Нафто-
газ», свій газ пропонує «Йе Енергія» 
(м.Київ) та ще зо два десятки поста-
чальників, що працюють під брендом 
«Твій Газзбут». Вони встановили одна-
ковий тариф у 7,99 грн за куб. Ці ком-
панії наразі мають найбільшу частку 
ринку.

Є багато компаній, тарифи яких пе-
ревищують 8 грн за куб. Наприклад, 
«Львівенергозбут» пропонує тариф 
«Базовий річний» по 8,2 грн за куб з 
оплатою наприкінці місяця.

Ціну від 9,2 грн до 10,2 грн встанови-
ли 10 газопостачальних компаній. Се-
ред них: ТОВ «Одессагаз-постачання», 
ТОВ «Нафтогаз-постачання», ТОВ 
«Агросинтез Трейдінг», ТОВ «Терно-
пільгаз», ТОВ «Полтавагаз Збут», ТОВ 
«Тернопільоблгаз», ТОВ «Мегаватт 
Енерго сервісна компанія», ТОВ «Газ 
АП», ДП «Газпостач», ТОВ «Тернопіль-
міськгаз», ДП «Шепетівкагаз».

Тариф ТОВ «Кременчукгаз-трейдінг» 
не найвищий, але й не найнижчий - 9,99 
грн за кубометр - річна ціна; 7,96 грн за 
кубометр - місячна ціна. Як повідомив 
керівник ТОВ «Кременчукгаз-трей-
дінг» Валерій Кузьминський у комен-
тарі виданню «Кременчуцький теле-
граф», річний тариф ще може бути 
зменшений: це залежатиме від того, за 
якою ціною трейдер придбає ресурс на 
газовому ринку. У компанії сподівають-
ся, що «Нафтогаз» таки пустить на ри-
нок ресурс власного українського ви-
добутку — наразі його отримала лише 
державна компанія. Саме через це, із 
його слів, ціни інших трейдерів здебіль-
шого вищі. 

У 21 з 56 постачальних компаній вар-
тість газу на рік перевищила 10 грн за 
куб. м.

Ціну 10,5 грн на річний тариф вста-
новили 5 компаній: ТОВ «Еру Трей-
дінг» (м.Київ), ТОВ «Донецькі енерге-
тичні послуги», ПАТ «Коростишівгаз», 
ТОВ «Київські енергетичні послу-
ги», та ТОВ «Дніпровські енергетич-
ні послуги».

Шість регіональних газзбутів опри-
люднили ціну від 10,99 грн до 12,9 грн 
за кубометр. Серед них: ТОВ «Гална-
фтогаз», ТОВ «Газопостачальна компа-
нія «Геліос», ТОВ «ТАС Енергія Укра-
їни», ТОВ «Стрийнафтогаз», ТОВ 

«Азовгаз».
У трьох постачальників (Чернівець-

кої, Житомирської та Херсонської об-
ласних енергопостачальних компаній) 
тариф становить 13,5 грн за куб м.

До речі, «Нафтогаз» залишив місяч-
ний тариф для тих споживачів, хто за-
лишиться з ним як з «постачальником 
останньої надії» — не підписуючи дого-
вору. Такі клієнти у травні сплачувати-
муть по 9,57 грн/м³ (з ПДВ). У той же 
час, наголошують, що усі клієнти ПОН 
все одно повинні обрати ринкового по-
стачальника та укласти із ним договір. 

Нагадуємо, річні тарифи вказані без 
урахування вартості доставки: за роз-
поділ газу люди сплачують операторам 
газорозподільних мереж, окремо, згідно 
з чинними тарифами на його доставку.

Зауважимо, згідно з рішенням регу-
лятора, річні ціни на газ ще можуть змі-
нюватися, АЛЕ лише в бік зниження. 
До речі, один із постачальників уже по-
відомив про плани переглянути свою 
річну пропозицію вже з 1 травня: 

«Ми вирішили ввести поняття Тим-
часового річного тарифу. Законодавчо 

ми повинні дати ціну, що буде діяти з 
1 травня саме зараз. Але ми розуміє-
мо, що зможемо дати пропозицію кра-
ще. Тож на 5 днів вирішили зафіксувати 
ціну в 9,8 грн/куб. А з травня планує-
мо зменшити тариф», - пояснив співза-
сновник онлайн-сервісу купівлі газу та 
електроенергії MEGAWATT Костянтин 
Башкаленко.

Як пояснюють експерти, річні тариф-
ні плани – це ринковий спосіб забезпе-
чити населенню страховку від сезонних 
цінових коливань, які клієнти відчува-
ли, наприклад, минулого року. Нові 
тарифні плани повинні захистити на-
селення, але при цьому зберегти кон-
куренцію на ринку газу.

При цьому річні пропозиції не пе-
редбачають жодних передплат. Клієн-
ти, як і раніше, мають сплачувати лише 
за спожитий об’єм газу за фіксованою 
ціною до 25 числа кожного місяця. Крім 
того, річні продукти так само доступні 
для отримувачів пільг та субсидій.

Та за бажанням кожен клієнт зможе 

змінити річний тарифний план на будь-
який інший, так само – як і змінити са-
мого постачальника. 

P. S. Український уряд очі-
кує, що уже влітку НАК 

«Нафтогаз» та інші компанії знизять 
ціни на річний продукт. Про це заявив 
прем’єр-міністр Денис Шмигаль на 
своїй сторінці у Фейсбуці. Він зазна-
чив, що «Нафтогаз» та інші компанії 
зацікавлені збільшувати або захища-
ти свою частку на ринку та боротися 
за споживача. 

«Саме конкуренція має підштовхну-
ти газопостачальників знизити тари-
фи», — сказав він. І вкотре зазначив, 
що річний продукт - це «стабільність і 
можливість дуже чітко розуміти і про-
гнозувати свої витрати». 

Спеціалісти ж прогнозують, що ско-
ріше за все, ті газопостачальні компа-
нії, які аж надто підняли ціни, все ж 
зрівняють їх з «конкурентами», щоб 
зберегти клієнтів. 

«Базар Медіа в Україні»

ВІД 7,80 ГРН ЗА 
КУБОМЕТР І ВИЩЕ



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

№	17	(965)
6	травня 2021 року4 Кримінал

Минулого тижня
в Гадячі
зареєстровано
3 немовлят

8 осіб
пішли
з життя

жодна пара 
не одружилася

3 пари 
розлучилися

пожежа

Дільничні поліцейські, 29 квітня, склали адміні-
стративний протокол відносно полтавки, яка трива-
лий час займалася збутом міцного спиртного влас-
ного виробництва.

При цьому раніше жінка вже не раз потрапляла в 
поле правового зору правоохоронців. Інформацію 
про «точку» продажу алкоголю дільничні отримали 
із засобів масової інформації.

Відносно порушниці складено протокол за ст. 
164-16 Кодексу України про адміністративні право-
порушення – зайняття забороненими видами гос-
подарської діяльності. Суд може накласти на «про-
давчиню» штраф – від 1700 до 8 500 гривень.

Очільник управління превентивної діяльності по-
ліції області закликає громадськість спільно про-
тидіяти самогоноварінню та збуту напоїв сумнів-
ної якості.

Якщо у вас є інформація про осіб та місця збуту 
самогону або спиртних напоїв домашнього виготов-
лення, просимо повідомляти її до поліції у будь-який 
зручний для вас спосіб».

ГУ Нацполіції у Полтавській області

На Полтавщині Служба безпеки України викрила 
масштабну схему розкрадання чиновниками скра-
пленого газу держпідприємства АТ «Укргазвидобу-
вання». За попередніми оцінками, дії посадовців зав-
дали збитків державі на понад 4 млн грн.

За даними досудового слідства, товариство реалі-
зовувало продукцію комерційним структурам, які 
перемагали у тендерах. Оперативники спецслужби 
встановили, що посадовці Укргазвидобування заван-
тажували ємності комерсантів на 4-6 тонн більше, 
ніж офіційно придбаної продукції. Для прикриття 
оборудки організатори підробляли офіційну доку-
ментацію держструктури.

Потім бізнесмени нелегально перепродавали па-
ливо на АЗС у кількох областях України. За попе-
редніми даними, лише за перший квартал 2021 року 
через корупційну схему організатори оборудок ви-
крали майже 200 тонн скрапленого газу на загальну 
суму майже 4 млн грн. за ринковими цінами.

Правоохоронці затримали ділків «на гарячому» 
під час завантаження двох автоцистерн на об’єкті 
АТ «Укргазвидобування». У ході проведення слід-
чих дій на робочому місці та у місцях проживання 
посадовців товариства вилучено: понад 2,2 млн грн 
готівки; обладнання для «зливу» скрапленого газу; 
чорнову документацію щодо незаконно реалізова-
ної продукції; вантажні транспортні засоби; 50 тонн 
скрапленого газу. 

Наразі тривають невідкладні слідчі дії. За резуль-
татами їх проведення причетним особам плануєть-
ся пред’явити підозру за статтею 191 Кримінально-
го кодексу України.

Операція проводилась спільно з Полтавською об-
ласною прокуратурою, СУ ГУНП у Полтавській об-
ласті за сприяння працівників безпеки ПАТ «НАК 
«Нафтогаз України» та Управління поліції охорони 
у Полтавській області.

 Пресслужба СБУ в Полтавській області

СБУ викрила 
механізм 
розкрадання 
посадовцями 
продукції 
Укргазвидобування 
на понад 4 млн грн

ПРОДАВАЛА 
САМОГОН

Решетилівською окружною прокуратурою 
пред’явлено позовну заяву до одного 
з кременчуцьких товариств і з метою 
стягнення безпідставно сплачених коштів за 
договорами підряду.

Прокуратурою встановлено, що у 2017 році між 
товариством та Кобеляцькою міською радою укла-
дено п’ять договорів підряду щодо капітального ре-
монту дорожнього покриття частини двох вулиць у 
м. Кобеляки. Однак в актах виконаних робіт товари-
ством завищено обсяги проведеного ремонту, унас-
лідок чого міською радою безпідставно перерахова-
но товариству понад 850 тис. грн бюджетних коштів.

Господарським судом Полтавської області відкри-
то у справі провадження.

Довідково: порушенням зобов`язання є його неви-
конання або виконання з порушенням умов, визна-
чених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Спірні відносини сторін виникли під час виконан-
ня зобов`язань за договорами підряду, згідно з яки-
ми підрядника зобов`язано на свій ризик виконати 
певну роботу за завданням замовника, а останнього 
– прийняти і оплатити виконані роботи.

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури

1 квітня, о 18:24, у м. Гадяч, по вул. Шевченка, ви-
никла пожежа у металевому вагончику. Вогнем зни-
щено сміття на площі 10 м. кв. Причина пожежі вста-
новлюється. Пожежа ліквідована одним відділенням 
6 ДПРЧ.

4 травня, о 19:35, виникла пожежа в місті Гадяч у 
дерев’яному гаражі. В результаті пожежі знищена де-
рев’яна стіна на площі 5 м2, шиферна покрівля по де-
рев’яній обрешітці на площі 5 м2 , домашні речі, які 
знаходились в середині. Закопчено стіни та стелю на 
площі 20 м2. Дана будівля врятована. Пожежа лікві-
дована черговим караулом 6 ДПРЧ м. Гадяч

ГУ ДСНС України у Полтавській області.

30 квітня до поліції Полтавщини, близько 11-ї 
години, надійшла інформація від перехожих, 
що на узбіччі місцевої дороги біля села 
Бреусівка, Козельщинської територіальної 
громади, виявлено тіло молодої жінки. 
Поліція встановила особу померлої. Нею 
виявилася місцева 17-річна дівчина. 
За даним фактом відкриті кримінальні 
провадження. Обставини з’ясовує слідство.

Отримавши інформацію на місце події одразу ви-
їхали слідчо-оперативна група місцевого підрозділу 
поліції та працівники слідчого управління обласно-
го Главку. Також залучалися оперативники карного 
розшуку та пересувна криміналістична лабораторія.

За попередньою версією слідства, 17-річна дівчина 
ввечері 29 квітня відпочивала в компанії своїх зна-
йомих, вживаючи разом із ними спиртні напої. На 
часі всі особи, з ким спілкувалася того вечора по-
мерла, встановлені та надають пояснення. У свідоц-
тві про смерть дівчини судово-медичним експертом 
Кременчуцького бюро СМЕ зазначено, що вона по-
мерла внаслідок отруєння алкоголем, набряку го-
ловного мозку та токсичної енцефалопатії. Однак 
слідством також перевіряється версія щодо зґвалту-
вання дівчини.

За фактом смерті 17-річної місцевої мешканки 
слідчим Кременчуцького районного управління по-
ліції, під процесуальним керівництвом Кременчуць-
кої окружної прокуратури, відомості внесені до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 
статті 115 (Умисне вбивство) та частиною 3 статті 
152 (Зґвалтування неповнолітньої) Кримінально-
го кодексу України. Санкція статей передбачає по-
карання від 7-ми до 15-ти років позбавлення волі. У 
рамках кримінальних проваджень тривають слідчі 
дії та призначено ряд експертиз.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

Факти керування транспортними засобами у ста-
ні алкогольного сп’яніння у святкові дні травня 
були зафіксовані у більшості районів області. Від-
носно майже двох десятків водіїв працівники секто-
рів реагування патрульної поліції склали протоко-
ли за ст. 130 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення.

На порушників чекають юридичні наслідки від-
повідно до змін у законодавстві, що набули чинно-
сті 17 березня.

За керування автомобілем напідпитку вперше суд 
може призначити 17 тисяч гривень штрафу та поз-
бавити права керування транспортними засобами 
на 1 рік.

Якщо протягом року автомобіліста вдруге притяг-
нуть до адмінвідповідальності, за скоєне йому дове-
деться заплатити вже 34 тисячі гривень та забути 
про кермо на 3 роки (адже суд позбавить права керу-
вання). Окрім того, є вірогідність, що транспортний 
засіб можуть за рішенням суду оплатно вилучити – 
реалізувати на аукціоні, а отримані кошти поверну-
ти власнику.

Якщо водій втретє порушить Закон і керуватиме 
автомобілем в стані алкогольного сп’яніння, штраф 
зросте до 51 тисячі гривень. Строк позбавлення пра-
ва керування збільшиться до 10 років, а сам тран-
спортний засіб конфіскують. Але цього разу вже 
безоплатно!

Слід зазначити, що ч. 2 та 3 ст. 130 КУпАП зі змі-
нами передбачає альтернативу штрафним санаціям 
– адміністративний арешт, який суд може призна-
чити з урахуванням майнового стану порушника. 
До 10 діб – за друге таке правопорушення, до 15 
діб – якщо водій вже двічі потрапляв у «поле зору» 
правоохоронців.

Пресслужба поліції

ОБДУРИЛИ 
МІСЬКУ РАДУ 
НА 850 ТИСЯЧ

ПОЛІЦІЯ ВІДКРИЛА 
ДВА КРИМІНАЛЬНИХ 
ПРОВАДЖЕННЯ ЗА 
ФАКТОМ СМЕРТІ 
17-РІЧНОЇ ДІВЧИНИ

ПОНАД 20 ПРОТОКОЛІВ

ЗА НЕТВЕРЕЗЕ 
КЕРУВАННЯ

23 квітня поліція отримала інформацію від меди-
ків про 30-річного чоловіка, ушпиталено з ножовим 
пораненням.

Опрацювавши отриману інформацію, поліцейські 
встановили, що тілесне ушкодження потерпілий 
отримав під час конфлікту зі знайомим. Чоловіки 
посварилися, коли відпочивали в одній компанії.

Про підозру у скоєнні злочину, за процесуального 
керівництва окружної прокуратури, повідомлено 
43-річному жителю Гадяча. Суд узяв його під 
домашній арешт.

Слідчі здійснюють досудове розслідування за ч. 
1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне 
тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя 
в момент заподіяння. Санкція статті передбачає від 
п›яти до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

ПОРАНИВ НОЖЕМ 
ЗНАЙОМОГО
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подяка

До редакції, 
4 травня, 
зателефонували 
жителі села 
Веприк, та 
повідомили, 
що 3 травня, 
неподалік 
домоволодінь, 
орендарі 
обробляли 
поля хімікатами.

Звісно, що заздалегідь про це нікого не попередили, 
як того вимагає законодавство. У результаті цієї об-
робки, пасічники втратили 25 бджолосімей. Це пер-
ший випадок у цьому році.

Викликали дільничного поліцейського, написали 
заяву, яку він прийняв. А 5 травня, до села мали при-
бути представники Держпродспоживслужби та взя-
ти зразки бджіл для подальших лабораторних дослі-
джень, щоб з’ясувати, від чого саме вони потруїлися.

Нагадаємо, згідно з «Інструкцією щодо попере-
дження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл», аграрії 
напередодні хімобробки медоносних рослин зобов’я-
зані за три доби до цього через ЗМІ попередити всіх 
пасічників у межах десяти кілометрів від оброблюва-
них площ. Повідомляється дата обробки, назва пре-
парату, ступінь і термін дії його токсичності. Однак 
ця норма зазвичай не виконується. 

Довести провину аграріїв не завжди можливо. Для 
того, щоб зробити це, пасічники повинні замовити 
лабораторне дослі дження трупів бджіл на предмет 
зараження їх хімією, а це коштує чимало. Ще й за-
мовити таке дослідження можна лише в двох лабо-
раторіях — у Києві та Львові. А через їх завантаже-
ність, швидше за все, доведеться чекати стільки часу, 
що слідів отрути в комасі можуть вже й не виявити... 

«БМ»

У Гадячі, на вулиці Драгоманова, 30 квітня, близь-
ко 19:30, сталася дорожньо-транспортна пригода за 
участю спецтранспорту екстреної медичної допомо-
ги. Водій «швидкої» збив електроопору. У результаті 
зіткнення, автомобіль зазнав механічних ушкоджень.

Як стверджують свідки, автомобіль екстреної ме-
дичної допомоги виїхав на зустрічну смугу та ледь не 
зіткнувся з іншим легковим автомобілем. Після по-
дії водій утік із місця ДТП, та повернувся на підстан-
цію медичної екстреної допомоги, що знаходиться за 
адресою Лохвицька, 1. 

Також свідки стверджували, що на момент аварії, 
водій вів себе не адекватно, можливо був у нетверезо-
му стані, або під дією заборонених препаратів.

Але всі деталі та висновки даної події має встано-
вити поліція. 

Цей випадок викликав неабиякий резонанс серед 
місцевих жителів. ДТП активно оборювали в мере-
жі, оскільки більшість громадян з осудом постави-
лися до дій водія, адже на місці електроопори могла 
опинитися людина. Або ж хтось просто не дочекав-
ся викликаної швидкої допомоги. Та знайшлися й ті, 
хто всіляко намагалися виправдати водія, мовляв, чо-
ловік міг втратити контроль над керуванням, через 
втому. Та як би не було - це не виправдовує подаль-
шу втечу з місця скоєння правопорушення. І цей вчи-
нок характеризує водія виключно з негативного боку.

Сподіваємося, що керівництво КУ «Полтавський 
обласний центр екстреної медичної допомоги та ме-
дицини катастроф» зверне увагу на цей випадок та 
проведе відповідне службове розслідування, а водій, 
в свою чергу, отримає справедливе покарання та пов-
ністю відшкодує матеріальні збитки.

«БМ»
Фото із Viber спільноти

Для попередження виникнення лісових пожеж в 
ДП «Гадяцький лісгосп» проводять заходи із про-
кладання та поновлення мінералізованих смуг, пе-
рекриття лісових доріг, встановлення аншлагів, 
плакатів пано. Проте найважливішим у боротьбі з 
пожежами є своєчасне їх виявлення. Тому, на сьогод-
нішній день, за лісовими масивами лісгоспу ведуть 
нагляд 5 камер відеоспостереження. Радіус дії кож-
ної з них, в середньому 15-20 км, що варіюється в за-
лежності від моделі камери та рельєфу місцевості.

ДП «Гадяцький лісгосп» у Фейсбук

Жителі будинку, по вулиці Карла 
Маркса, 26А висловлюють слова щирої 
вдячності Миколі Олексійовичу Ємцю 
та його команді за прочищення вулиці 
та хороше відношення до людей.

Про це повідомила адміністрація КП «Гадяч-жит-
ло» на офіційній сторінці у Фейсбук.

Послуга по вивезенню твердих побутових відходів, 
яка раніше була включена до тарифу по утриманню 
будинків та прибудинкових територій, від 1 травня 
нараховується і надається окремою послугою. Щоб 
укласти договір на вивезення сміття кожному із існу-
ючих абонентів потрібно звернутись до адміністрації 
КП «Гадяч житло» (вул. Драгоманова, 22). 

Тариф на послуги із вивезення та утилізації ТВП 
становить 14,40 грн. із однієї зареєстрованої людини.

«БМ»

Про це говорили під час апаратної наради в Пол-
тавській ОДА. Улітку 2021 року планується робота 
22 з 27 позаміських дитячих закладів оздоровлення 
та відпочинку Полтавщини. 

Через запровадження карантинних заходів не пла-
нують свою роботу 3 заклади приватної форми влас-
ності: ДЗОВ «Іскорка» с. Вельбівка, ДЗОВ «Соснова 
поляна» с. Колосівка, Полтавського району та ДЗОВ 
«Енергетик» с. Потоки Кременчуцького району. А 
ПОДОЗ «Маяк» та ДЗОВ «Ромашка» перебувають 
на реконструкції.

«У цьому оздоровчому сезоні 19 закладів плану-
ють працювати у три і чотири зміни, 3 табори – у дві 
зміни. Термін оздоровчої зміни становить 21 день, 
середня вартість путівки від 10 160 гривень, харчу-
вання заплановано від 100 до 150 гривень на добу. 
Найнижчу ціну путівки пропонують заклади ко-
мунальної форми власності, середня ціна від 7 400 
гривень».

«БМ»

На офіційному сайті Великобудищанської ТГ оп-
рилюднили оголошення про проведення громадських 
слухань у Бобрику, на обговорення яких виносити-
муть проект рішення сільської ради «Про припинен-
ня Бобрицького ЗЗСО І-ІІ ступенів Великобудищан-
ської сільської ради, шляхом його ліквідації». 

«Для проведення громадських слухань усім при-
сутнім необхідно мати при собі паспорт та засоби ін-
дивідуального захисту від коронавірусної інфекції», 
- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Бобрицька школа розташована на те-
риторії садиби Масюкових, яка є зразком садибно-
го будівництва України початку XIX ст., пам’ятка 
архітектури національного значення. Зокрема під 
навчальне приміщення використовується головний 
садибний будинок  збудований у 1805-1807 pp. ко-
штом колишнього предводителя дворянства Гадяць-
кого повіту поміщика С.П. Масюкова в стилі ранньо-
го класицизму.

«БМ»

ТОВ «Кременчукгаз-Трейдінг» встановив з 1 
травня 2021 року наступні ціни на природний 
газ для населення:

Тариф «КГТ Щомісячний (стандарт)» - 
7,96грн. за м. куб з ПДВ. (на травень)
Тариф «КГТ Річний (стандарт)» 
- 9,99грн. за м. куб з ПДВ.

Відповідно до рішення Уряду та НКРЕКП з 1 трав-
ня цього року всі побутові споживачі (населення) за 
замовчуванням автоматично переведені на тариф із 
базовою річною пропозицією. Дана пропозиція дія-
тиме від 1 травня 2021р до 30 квітня 2022р, незалеж-
но від того, коли сам споживач підписав контракт.

Через відсутність на ринку природного газу ре-
сурсу українського видобутку «Укргазвидобуван-
ня», ТОВ «Кременчукгаз-Трейдінг» встановлює ба-
зову річну пропозицію з урахуванням біржових цін 
на Українській енергетичній біржі, які наразі є най-
більшими за останній рік.

ТОВ «Кременчукгаз-Трейдінг» моніторить ситуа-
цію з цінами на природний газ на українському та єв-
ропейському газових ринках із метою встановлення 
найвигідніших цін для споживачів.

ТОВ «Кременчукгаз-Трейдінг» рекомендує спожи-
вачам вибрати на травень тариф «КГТ Щомісячний 
(стандарт)» із одними з найкращих цін на газ в Укра-
їні за травень 2021 року.

Для цього споживач ТОВ «Кременчукгаз-Трей-
дінг» повинен в будь-який спосіб зафіксувати свою 
згоду на перехід до тарифу «КГТ Щомісячний (стан-
дарт)»: через особистий кабінет споживача, веб-сайт 
постачальника, кол-центр, мобільний додаток, вай-
бер-бот або в інший спосіб.

Довідкова інформація за телефонами:
0675056312; 0504897894

ПРЕС-РЕЛІЗ ТОВ 
«КРЕМЕНЧУКГАЗ-
ТРЕЙДІНГ»

ВОДІЙ 
«ШВИДКОЇ» ЗБИВ 
ЕЛЕКТРООПОРУ 
ТА ВТІК

ЗАГИНУЛО 25 
БДЖОЛОСІМЕЙ

У ЛІСІ ВЕДЕТЬСЯ 
ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ

ЗА ВИВЕЗЕННЯ 
СМІТТЯ БУДЕМО 
ПЛАТИТИ ОКРЕМО

«ІСКОРКА» 
НЕ ПРАЦЮВАТИМЕ 

У БОБРИКУ 
ЗАЧИНЯЮТЬ 
ШКОЛУ
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Продовжуємо аналізувати 
декларації про доходи. Цього 
разу звернули увагу на депутатів 
Полтавської обласної та 
Миргородської районної рад. 
Далі – по черзі.

Анатолій Попельнюх 
(депутат обласної ради)

У власності має земельні ділянки 
площею 2200 м2 у Красній Луці, 700
м2 у с. Берегове (Федодосія, АР Крим), 
5,58 м2 у Рашівці. Також має будинок 
151,6 м2 у Красній Луці, будинок 600,9
м2 у с. Берегове (Федодосія, АР Крим), 
гараж 76 м2 у Гадячі, нежитлове примі-
щення 575,6 м2 у Гадячі, квартиру 66,8
м2 у Гадячі.

Їздить депутат на Toyota Land Cruiser 
200 (2015 р.в.). У корпоративних пра-
вах вказав 0,025 % від загального капі-
талу КСП «Зелений гай». Задекларував 
347610 грн. зарплати отриманої в ТОВ 
НВП «Нафтогазсервіс», 274559 грн. 
зарплати у КСП «Зелений гай», 122281
грн. пенсії, 960780 грн. процентів, а та-
кож 478420 грн. доходу від відчужен-
ня нерухомого майна. У заощаджен-
нях – готівкою має: 450000 доларів, 
60000 євро і 2450000 гривень; а на бан-
ківських рахунках тримає: 4104014
гривень.

У 2020-му здійснив дарування гро-
шових коштів у сумі 4500000 і подару-
вав майновий пай КСП «Зелений гай». 

Олексій Матюшенко 
(депутат обласної ради) 
У власності декларанта земельна ді-

лянка 400 м2 і нежитлове приміщен-
ня 96,4 м2 у Лохвиці, з/д 24 м2 та офіс 
830,9 м2 у Гадячі. Окрім цього орендує 
з/д 860 м2 у Гадячі. 

На іншому праві користування вка-
зав будинок 162,6 м2 і 798 м2 у Гадячі 
(власник батько).

У об’єктах незавершеного будівниц-
тва зазначив гараж площею 21,5 м2 у 
Гадячі.

Судячи із декларації їздить Олексій 
Матюшенко на авто ЗАЗ 110550-ЗНГ 
(2003 р. в.)

У доходах: 52 грн. доходів по бону-
сному договору, 15000 грн від надан-
ня майна в оренду, 50800 грн. зарплати 
і 20303 грн. від відчуження рухомого 
майна. Дружина отримувала 10320 грн. 
соціальних виплат, 521 грн. доходів по 
бонусному договору, 54500 грн. від за-
йняття підприємницькою діяльністю. 
У грошових активах дружини вказано 
20000 доларів і 1300000 гривень готів-
кою, а також 8296 гривень, розміщених 
на банківському рахунку декларанта.

Олександр Сухань 
(депутат обласної ради)
У власності має будинок 117,9 м2, з/д 

466 м2, 3394 м2, 19076 м2 у Мартинів-
ці, а його дружина володіє з/д 19076 м2. 
Їздить декларант на ВАЗ 21074 (1995 
р.в.).

У корпоративних правах декларанта : 
2.701% від загального капіталу АТ «Га-
дяцьке бурякогосподарство», 76.144 % 
від загального капіталу ТОВ «Гадяць-
ке», 1.08 % від загального капіталу ТОВ 
«Мартинівське», його дружина воло-
діє 6,9 % від загального капіталу ТОВ 
«Гадяцьке». 

За рік заробив 601178 грн. зарплати, 
334214 грн. додаткової оплати, 74897
грн. пенсії, 9961 грн. доходу від надан-
ня майна в оренду, 46336 грн. процен-
тів, 69616 грн. соціальної матеріальної 
допомоги та 7940 грн. соцвиплат, а його 
дружина 104988 грн. пенсії, 961 грн. до-
ходу від надання майна в оренду, 83861
грн. зарплати.

Є у декларанта і заощадження: на 
банківських рахунках розміщені 500800
грн., 81782 доларів. 

Анастасія Опришко 

(депутат Миргородської 
районної ради)

Володіє квартирою 59,9 м2 у Га-
дячі. У 2020 році придбала авто 
Honda Jazz (2011 р.в), а її чоловік FIAT 
DOBLO. За рік заробила 137344 грн. 
зарплати, 10529 грн. доходів, які вклю-
чаються до складу загального місячно-
го оподатковуваного доходу, 46178 грн. 
державної та соціальної матеріальної 
допомоги. 

Ігор Верещака 
(депутат Миргородської 
районної ради)
У власності має будинок 83 м2, з/д 

2500 м2, 34577 м2, 19081 м2, 19704
м2, 10817 м2 у Розбишівці, 787 м2, 
1000 м2 у Гадячі. У спільній власно-
сті вказав майновий комплекс 520 м2 
у Розбишівці.

Володіє автомобілями: ВАЗ 21214 
(2010 р.в.), INFINITI EX35 (2008 р.в.), 
с/г технікою ДОН 1500 (1990 р.в.), 
МТЗ 80 (1989 р.в.), КПС 5Г (1987 р.в.).

У доходах вказав 969700 грн. від за-
йняття підприємницькою діяльністю. 

Володимир Рудяк 
(депутат Миргородської 
районної ради)
У 2020-му став власником будинку 

43,1 м2 і земельної ділянки 2439 м2 у 
Малих Будищах. Їздить на HYUNDAI 
SONATA (2007 р.в.).

Є 100% власником СТОВ «ФОКУ-
САГРО», ТОВ «ЄВРОБУДСТРОЙ», 
ТОВ «АТЛАНТ 2019», ТОВ «ТОР-
ГПОСТАЧ- ПЛЮС», ТОВ «РЕСУРС 
ПОСТАЧ». У корпоративних пра-
вах вказано СОК «ЯГІДНИЙ СВІТ», 
у спільній сумісній власності СТОВ 
«АГРОСТИЛЬ» та ТОВ «Диканські 
ягоди».

У доходах: 203550 грн зарплати, 40
грн. від надання майна в оренду, 2900
грн. страхових виплат, 490 грн. бонусів, 
2039 грн. процентів, а також 8950 грн. 
накопичення пенсійних активів. Має 
заощадження: на банківському рахун-
ку 22348 грн., внески до кредитних спі-
лок та інших небанківських фінансових 
установ становлять 67040 грн., готівкою 
має 66648 грн. і 2200 доларів. 

Катерина Перевозник 
(депутат Миргородської 
районної ради)
Володіє будинком 71.1 м2 і кварти-

рою 37.1 м2 у Гадячі. У доходах 2552
грн. зарплати, 18858 грн. (як інше від 
УСЗН ГАДЯЦЬКОЇ РДА), 4200 грн. 
від Полтавського обласного центру 
зайнятості.

Леся Зливко 
(депутат Миргородської 
районної ради)
У власності чоловіка декларан-

та квартира 65.7 м2, земельна ділян-
ка 16600 м2, авто ВАЗ 2108 (1987 
р.в.), причіп, а у 2020-му придбав ще й 

Renault Універсал – B (2013 р.в.). Сама 
декларант володіє Volkswagen jetta 
(1987 р.в.). У доходах вказала 115640
грн. зарплати. 

Оксана Кулик 
(депутат Миргородської 
районної ради)
У власності чоловіка декларан-

та є земельна ділянка 1000 м2, на ін-
шому праві користування будинок 
із допоміжними спорудами 136 м2 
та з/д 546 м2. Також чоловік декла-
ранта володіє ЗАЗ Таврія 1102 (1992 
р.в.), CHERY AMULET (2012 р.в.) та 
причепом. 

За рік декларант заробила 188551
грн. зарплати, її чоловік 183049 грн. 
зарплати. 

Володимир Кирченков 
(депутат Миргородської 
районної ради)
Володіє будинком 118,3 м2 у Гадя-

чі, з/д 1089 м2, 1000 м2, а його дру-
жина квартирою 21,8 м2 в Києві. Ок-
рім цього декларант у власності має 
NISSAN X-TRAIL 2.0 (2010 р.в), а в 
2020-му придбав NISSAN X-TRAIL 1.6 
(2020 р.в.). В доходах вказав 242842
грн. зарплати та 289000 грн. доходу від 
відчуження рухомого майна. Його дру-
жина отримала 166805 грн. зарплати. 
Також протягом звітного періоду отри-
мав позику – 12000 доларів. 

Геннадій Дроботя 
(депутат Миргородської 
районної ради)
Володіє квартирою 66,7 м2 і земель-

ною ділянкою 40 м2 у Гадячі (на ній він 
будує гараж). 

Зарплати отримав 420961 грн, а його 
дружина – 67114 грн.

Ірина Опришко
(депутат Миргородської 
районної ради)
У власності має з/д 531 м2, мага-

зин 303,4 м2 у Березовій Луці, конто-
ру 138,1 м2 у Гадячі та магазин 407,7
м2 у Сергіївці. Чоловік декларанта має 
Fiat Scudo (2006 р.в.) і Nissan Primastar 
(2006 р.в.). В доходах: 71589 грн. зарп-
лати і 1305115 грн. від зайняття підпри-
ємницькою діяльністю. Готівкою збері-
гає 70000 гривень і 5000 доларів.

Олександр Окаянченко 
(депутат Миргородської 
районної ради)
У власності дружини декларанта бу-

динки 374.5 м2 у Гадячі та 51,1 м2 та 
55,9 м2 у Соснівці, 50,1 м2 у Римарів-
ці, з/д 1470 м2, 1500 м2, 4173 м2, 2290
м2, 6811 м2, 9613 м2, 2275 м2, 14095 м2. 
Сам декларант 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; житло-
вими будинками 47,7 м2 у Гадячі, 36,4
м2, 58,1 м2, 43,5 м2 у Соснівці, 59,9 м2 

у Вельбівці. Окрім цього декларант во-
лодіє MERCEDES-BENZ GL550 (2008 
р. в.), VQLSWAGEN CADDY KOMBI 
(2007 р.в.), MERCEDES-BENZ 814D 
(1984 р. в.). Його дружина має тран-
спортні засоби: RANGE ROVER 
4.6HSE (1998 р. в.)

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

За рік отримав 57800 грн. зарплати 
і 11000 грн. дивідендів, його дружина 
20400 грн. соцвиплат. Готівкою збері-
гає 65000 доларів, 30000 євро, 900000
грн, його дружина 800000 грн., 60000
доларів.

Ірина Даниленко 
(депутат Миргородської 
районної ради)
Володіє квартирою 66,8 м2 у Гадячі, 

з/д 20000 м2 у Сергіївці та 24 м2 у Га-
дячі і недобудованим гаражем (20,42 
м2). Окрім цього у власності декларан-
та авто ZAZ SENS (2012 р.в.). У дохо-
дах: 377265 грн. зарплати та 2268 грн. 
повернення податкової знижки за нав-
чання сина.

Володимир Троценко 
(депутат Миргородської 
районної ради)
У власності має квартиру 88,8 м2, 

з/д 19265 м2, 900 м2, гаражі 50 м2. З/д 
39927 м2, 1614 м2, гараж 36 м2, а також 
ВАЗ 212140-120-40 (2012 р.в.) та при-
чіп має дружина декларанта.

У доходах: 45000 грн. пенсії, 11373
грн. доходу від надання майна в орен-
ду і 18500 грн. соціальної допомоги 
дружині. 

Оксана Дубовицька 
(депутат Миргородської 
районної ради)
Подала практично пусту декларацію, 

в якій вказано тільки сімейний стан. 

Владислав Дубовицький 
(депутат Миргородської 
районної ради)
Декларація порожня. 

Володимир Донос 
(депутат Миргородської 
районної ради)
Володіє з/д 20000 м2, у спільній влас-

ності будинок 69,1 м2, та земельна ді-
лянка 594 м2. Дружина декларанта во-
лодіє автомобілем Renault DUSTER 
(2010 р.в.). У доходах: 73843 грн. зарп-
лати, 105824 грн. пенсії, 7506 грн. до-
ходу від надання майна в оренду, 11894
грн соціальної допомоги. У заощаджен-
нях: на банківському рахунку декла-
рант зберігає 1631 долар, його дружи-
на 1100 доларів. 

Олександр Борис
(депутат Миргородської 
районної ради)
У власності має квартиру 65,8 м2 і га-

раж 24 м2, також у спільній власності є 
квартира 28,8 м2. Дружина у спільній 
власності має з/д 20000 м2, 21404 м2. 
Декларант володіє ВАЗ 11183-110-20 
(2006 р.в.), Toyota Corolla (2011 р.в.) і 
в 2020-му став власником Toyota RAV4 
50 (2019 р.в.). 

У доходах: 388063 грн. зарплати, 7538
грн. процентів, його дружина 7266 грн. 
процентів, 5000 грн. доходу від надан-
ня майна в оренду. У грошових акти-
вах: дружина декларанта готівкою має 
5000 доларів, на рахунку тримає 6000
доларів, декларант на рахунку розмі-
щує 10000 доларів, 3091 грн., донька де-
кларанта розміщує на банківському ра-
хунку 1000 доларів.

Далі буде.

Підготувала Оксана Кириченко

У БІЛЬШОСТІ 
ДЕПУТАТІВ 
Є ЧИМАЛІ 
ЗАОЩАДЖЕННЯ 
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Програма «Гроші» – телевізійний 
спецпроект, який розслідує 
найактуальніші економічні, 
фінансові та соціальні проблеми 
країни. У сюжетах автори 
приділяють максимум уваги 
життєвим темам, а журналісти 
ставлять собі за мету завжди 
докопуватися до правди. У 
одному із останніх випусків мова 
йшла про міні-нафтопереробні 
заводи, які виготовляють 
«сіре» пальне, від обігу якого, 
за підрахунками експертів 
енергетичної асоціації, державний 
бюджет країни втрачає від 12 до 
14 мільярдів гривень щороку. 
Всього таких заводів в Україні, 
мінімум, три десятки. Журналісти 
програми «Гроші» відправились 
на пошуки цих заводів і у Гадячі 
знайшли один із найбільших 
в країні, який виготовляє 90 
тисяч тон бензину і 8 тисяч тон 
дизельного пального на рік. 
Формально «нафтопереробний 
конвеєр» у Гадячі належить 
компанії ТОВ «Стандарт Ойл-
2000». Офіційно вид діяльності 
– «Оптова торгівля твердим, 
рідким, газоподібним паливом 
і подібними продуктами».

Як бензин стає отруйною 
рідиною
Узагальнено, на класичному НПЗ, 

бензин створюють так: спочатку на-
фта і конденсат потрапляють на завод, 
далі відбувається первинна підготовка 
та переробка сировини. Потім - гідро-
очистка, ізомеризація, каталічний ре-
форминг. Ці процеси коштують власни-
ку десятки мільйонів доларів, але саме 
вони очищають бензин до стандартів 
Євро-5. Далі відбувається змішування з 
дозволеними октанопідвищувальними 
компонентами - присадками. Так 95-й 
готовий!

На «сірих» міні-НПЗ бензин «виро-
бляють» інакше: нафта і конденсат про-
ходять первинну обробку, далі у паливо 
додають заборонений в Україні розчин-
ник Моно-Метил-Анілін ММА (для 
підвищення октанового числа пально-
го) і на цьому процес закінчується. Та-
ким чином, міні-НПЗ виготовляють 
пальне, максимум, Євро-2,3.

Із слів журналістів телепрограми, 
ТОВ «Стандарт Ойл» у Гадячі, окрім 
газового конденсату, сирої нафти, ета-
нолу, сольвенту та інших компонентів 
для виготовлення бензину, закуповує 
вказаний Моно-Метил-Анілін, який 
виключено із стандарту Євро-5, через 
доведену шкідливість для паливної сис-
теми автомобілів, і здатність спричиня-
ти онкозахворювання у людей. 

У той же час, Гадяцький міні-НПЗ за 
минулий рік придбав 2000 тонн розчин-
ника-ММА. І, що цікаво, закупили його 
у ТОВ «Катма Групп» з Росії…

Так, як розчинник ММА не є підак-
цизним товаром, нелегальні виробни-
ки мають фору перед іншими у 8-9 грн 
за літр.

Пальним із забороненим ММА 
торгує відома мережа
Коли квадрокоптер наблизився до 

НПЗ у Гадячі, охорона намагалась пе-
решкодити зйомці. Мотивували тим, 
що це стратегічний об’єкт. Проте, стра-
тегічним він може бути, лише якщо на-
лежить державі. 

Все ж команді вдалося зафіксувати, 
як із території заводу виїхав черговий 

бензовоз. Вони поїхали за ним, щоб по-
дивитись, куди везуть бензин. Як ста-
ло відомо, працює Гадяцький міні-НПЗ 
фактично для конкретного, дуже попу-
лярного бренду – бензовоз із Гадяча 
прибув у Лохвицю, на АЗС «БРСМ». 
Звідти поїхав у Пирятин на заправ-
ку цієї ж мережі, яка має 203 заправ-
ні станції по всій країні. На заправці, в 
куточку споживача вказано, що поста-
чальник палива – міні-НПЗ із Гадяча, 
який належить «Стандарт Ойл».

В чому схема?
Один із колишніх менеджерів мере-

жі заправок «БРСМ» розказав журна-
лістам програми про схеми, які діють 
у мережі. Каже, що на заправці завжди 
видавали два чеки: перший – офіцій-
ний, тобто розрахунок іде через касу, 
другий - неофіційний. Тобто чек вихо-
дить, але касовий апарат його не фік-
сує, відповідно податківці цієї реаліза-
ції не бачать.

Готівку, під яку видають липові чеки 
протягом зміни, фіксували і передавали 
на головний офіс. За ці ж кошти потім 
закуповують підробне пальне. 

Із слів експертів, від податкових махі-
націй, в тому числі з чеками, та підроб-

ним пальним бюджет недоотримує 15 
мільярдів гривень щороку. Через такі 
схеми «БРСМ» може отримувати при-
бутку до 100 млн. доларів у рік. 

До речі, власник мережі Андрій Біба, 
переїхав до Італії, одразу після поже-
жі на нафтобазі «БРСМ», під Києвом 
ще у 2014-му (тоді загинуло шестеро 
людей). Три роки тому Нацполіція ого-
лосила його у розшук – чоловікові ін-
кримінують шахрайство в особливо ве-
ликих розмірах. 

«БМ» за матеріалами телепрограми «Гроші»

ЩО ПРИХОВУЮЄ МІНІ-НПЗ У ГАДЯЧІ?
РИНОК «СІРОГО» ПАЛЬНОГО  

Нагадаємо, що за діяльністю описаного у сюжеті 
заводу ми слідкуємо від початку його будівництва. Ще 
у 2004 році виконком Гадяцької міської ради надав 
дозвіл ДП «Маунтфілд Комодітіс Лімітед Юкрейн» на 
будівництво «Дослідно-промислової установки по 
стабілізації газового конденсату», загальною площею 
3,6458 га, на виділеній земельній ділянці по вул. 
Енгельса у Гадячі. Установка територіально розміщена 
на землях тепер вже Гадяцької міської територіальної 
громади. 
Відтоді, час від часу, місцева громада висловлювала 
своє невдоволення тим, що на території міста 
будується такий небезпечний об’єкт. У квітні 2005-
го вулицями міста поширили листівки про те, що 
насправді будується не дослідна установка, а 
нафтопереробний завод, діяльність якого небезпечна 
як для людей, так і для навколишнього середовища. 
До того ж подібні об’єкти повинні розміщуватися від 
житлових будинків на відстані, не менше 1000 м.
Неодноразово, у Гадячі відбувались акції протесту 
із цього приводу, будівництво заводу намагались 
зупинити, але безрезультатно. 
У 2014 році були наступні спроби «підняти екологічне 
питання» діяльності цього підприємства: представники 
Народної ради влаштували акцію протесту біля заводу, 
який на той час змінив назву і став ТОВ «Нафтозбут». 
Активісти, окрім питань про утилізацію відходів, 
нафтошламу, обговорювали недотримання санітарної 
зони підприємства. Санепідемстанція обіцяла зробити 
забір і відповідний аналіз стану води поряд. А ще 
вимагали переглянути документи. Розійшлися на 
тому, що треба зробити перевірку. Проте закінчення 
цієї історії так і не було. Відповідно, завод спокійно, 
принаймні без помітних ексцесів, продовжував роботу.
А у 2016-му в Гадячі правоохоронці зупинили 
вантажівки ТОВ «Нафтозбут». Як виявилось, майно 
ТОВ «Нафтозбут», орендарем якого виступав 
ТОВ «Нафтотрейд-2015», намагались арештували 
у рамках кримінального провадження. Судячи 
із ухвали суду, слідчий знайшов кримінальні 

порушення у роботі підприємства, передбачених ч.1 
ст.204, ч.2 ст.204, ч.3 ст.212 КК України. Досудове 
розслідування встановило, що службові особи 
підприємств, які входили до групи «БРСМ-Нафта», 
спільно із невстановленими досудовим слідством 
особами, використовуючи нафтобази та інші місця 
для зберігання НЕ ОБЛІКОВАНИХ нафтопродуктів, 
ухилились від сплати податків в особливо великих 
розмірах. Також встановили, що службові особи 
зазначених підприємств та інших підприємств, які 
входять до групи «БРСМ-Нафта», протягом довгого 
періоду здійснювали незаконне виготовлення, 
зберігання з метою збуту, транспортування та 
реалізацію незаконно виготовлених підакцизних 
товарів, а саме бензину та дизельного палива на 
нафтобазах та АЗС. 
ТОВ «Нафтотрейд-2015» та інші підприємства, які 
входили до групи «БРСМ-Нафта», у своїй незаконній 
діяльності по виробництву незаконно виготовленого 
палива використовували обладнання, яке 
забезпечувало масове виробництво таких товарів і у 
Гадячі.
Згідно висновків спеціалізованої лабораторії 
нафтопродукти, а саме дизельне паливо, яке 
знаходилося на території колишнього ТОВ 
«Нафтозбут», не відповідало ДСТУ.
Проте представники ТОВ «Нафтозбут» попросили не 
вилучати майно. І їхнє прохання суд задовольнив. 
Тобто, не дивлячись на реальні докази, довести 
ймовірну незаконність роботи заводу, жодного разу 
так і не вдалося.
До речі, перший заступник міського голови Геннадій 
Дроботя працював у ДП «Маунфілд Комодітіс Юкрейн» 
протягом п’яти років – був слюсарем, оператором 
технологічної установки та інженером із охорони праці. 
Тож, він, як ніхто інший, повинен знати, що насправді 
там виготовляють. Тим часом міська рада регулярно 
продовжує заводу договір оренди землі і платить він у 
гадяцький бюджет трохи більше 200 тисяч гривень у 
рік…
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Кабінет міністрів України ухвалив 
проект постанови, яким посилив адрес-
ність надання житлових субсидій для 
забезпечення державної соціальної під-
тримки населенню. Таке рішення ухва-
лили на позачерговому засіданні 14 
квітня, інформує прес-служба Мінфіну.

У Мінсоцполітики, на запит «Укрін-
форм», 27 травня, надали детальне 
роз’яснення, як призначатимуть жит-
лово-комунальні субсидії після поси-
лення урядом вимог до одержувачів.

У травні 2021 року призначення жит-
лової субсидії (у тому числі – на на-
ступний піврічний період) здійсню-
ватиметься лише після подання нової 
заяви про призначення і надання суб-
сидії й декларації про доходи та витра-
ти осіб, котрі хочуть одержати таку до-
помогу від держави. 

Як зазначається, житлова субсидія 
громадянам, які звернулися по неї про-
тягом весняно-літнього сезону, призна-
чатиметься із травня.

Що змінилося у правилах 
призначення житлових субсидій
Як нагадують в Мінсоцполітики, те-

пер житлова субсидія не призначати-
меться, якщо будь-хто із складу домо-
господарства або член сім’ї особи із 
складу домогосподарства має такі ак-
тиви або витрати:

- протягом року перед зверненням по 
призначення субсидії купив земельну 
ділянку, квартиру (будинок), інше не-
рухоме майно, транспортний засіб (ме-
ханізм), цінні папери та інші фінансові 
інструменти, віртуальні активи, буді-
вельні матеріали, інші товари довго-
строкового вжитку на суму, яка на дату 
операції перевищувала 50 тис. грн.

- па дату призначення житлової суб-
сидії має на депозитному банківсько-
му рахунку (рахунках) кошти, загальна 
сума яких перевищує 25-кратний роз-
мір прожиткового мінімуму, встанов-
леного для працездатних осіб на 1 січ-
ня року, коли призначається житлова 
субсидія. Оскільки прожитковий міні-
мум для працездатних з 1 січня 2021-го 
встановлено на рівні 2270 гривень, то 
йдеться про (2270 ³ 25) 56 750 гривень.

- протягом року перед зверненням по 
субсидію чи її «автоматичним» призна-
ченням здійснив операції з купівлі іно-
земної валюти (готівкової чи безготів-
кової), а також банківських металів на 
суму, що перевищує 50 тисяч гривень.

Щоправда, як це можна буде прокон-
тролювати, якщо людина добровіль-
но не вноситиме даних про ці операції 
до декларації, наразі до кінця не зрозу-
міло. Адже із серпня 2017 року укра-
їнцям дозволили обмінювати валюту 
без паспорта на суму до 150 тисяч гри-
вень. Тобто, 50-тисячний обмежуваль-
ний «поріг» у цьому випадку переви-
щено утроє.

- також житлова субсидія не призна-
чається, якщо хтось із повнолітніх чле-
нів сім’ї не навчався, не працював і не 
мав офіційного статусу безробітного. 
Й таким чином. за інформацією ДПС 
та Пенсійного фонду, не мав жодних 
доходів, що враховуються при призна-
ченні субсидій. Або ж мав середньомі-
сячний сукупний дохід, що не переви-
щував розміру мінімальної заробітної 
плати. Також субсидію не призначать, 
якщо за таку особу не сплачено бодай 
мінімальну суму єдиного внеску на за-
гальнообов’язкове державне соціальне 
страхування.

- ще одне обмеження пов’язане з пере-
буванням претендентів на субсидію за 
кордоном сукупно понад 60 днів. При 
цьому до 60-денного періоду перебу-
вання за кордоном не включаються дні 

службового відряджен-
ня, лікування, навчан-
ня або догляду за дити-
ною до досягнення нею 
трирічного віку, що 
підтверджується відпо-
відними документами.

Дію яких 
«субсидіальних» 
обмежень 
продовжено
Нагадаємо, що до 

цього в Україні вже ді-
яла низка обмежень 
для охочих отримува-
ти субсидії. Вони і на-
далі зберігаються.

Виплати домогосподарству не при-
значать, якщо:

площа житла становить: квартири – 
понад 130 кв.м., будинку – понад 230 
кв.м. За винятком дитячих будинків сі-
мейного типу, багатодітних родин, при-
йомних сімей, житлових приміщень для 
осіб з інвалідністю, що пересуваються 
на візках тощо;

домогосподарство або член родини за 
рік перед зверненням по субсидію ви-
тратили понад 50 тисяч гривень на ку-
півлю землі, нерухомості, транспортних 
засобів, будматеріалів або послуг (крім 
медичних);

будь-хто зі складу домогосподарства 
або член родини має у власності тран-
спортний засіб, з дати випуску якого 
минуло менше п’яти років (крім мопеда 
і причепа). Виключення – транспорт-
ні засоби, одержані безоплатно або на 
пільгових умовах;

родина не повернула надмірно пере-
раховану (виплачену) суму житлової 
субсидії за попередні періоди;

є заборгованість з оплати комуналь-
них послуг та сплати аліментів у понад 
3 місяці.

Скільки держава заощадить на 
обмеженні кількості субсидіантів
Минулого року контроль за дотри-

манням цих та інших вимог було по-
силено. Після ухвалення Закону «Про 
верифікацію та моніторинг державних 
виплат» влада серйозно взялася за пе-
ревірку достовірності наданої субсиді-
антами інформації, наявності законних 
підстав для призначення субсидій та 
правильності їх нарахування.

За даними Мінфіну, торік проаналізу-
вали правомірність отримання реципі-
єнтами державних виплат загалом май-
же на 455 млрд. гривень. Перевіряли 
усе – виплату й надання пенсій, допо-
моги, пільг, субсидій, соціальних сти-
пендій та інших виплат, що здійсню-
ються за рахунок коштів державного, 
місцевих бюджетів, фондів загально-
обов’язкового державного соціального і 
пенсійного страхування. Надано близь-
ко 2,5 млн рекомендацій для проведен-
ня додаткових перевірок правильності 
виплат на 1,6 млрд гривень.

Причому найбільше невідповідностей 
виявили саме при верифікації субсидій 
– 70% від загальної кількості рекомен-
дацій про перевірки правомірності ви-
плат стосуються цього виду державної 
допомоги.

Скількох отримувачів субсидій роз-
раховують «відсіяти» після впрова-
дження нинішніх обмежень, ні у Мінфі-
ні, ні в Мінсоцполітики не уточнюють. 
За прогнозами заступника міністра со-
ціальної політики Віталія Музиченка, 
може йтися про кілька відсотків від за-
гальної кількості одержувачів.

Враховуючи, що житлові субсидії в 
Україні отримують приблизно 3 міль-
йони людей, можемо підрахувати самі: 

йдеться щонайменше про 30 тисяч до-
могосподарств (якщо це – 1%) і про по-
над 150 тисяч (якщо 5%). З урахуван-
ням середнього розміру субсидії (1731 
грн у грудні, 2231 – у січні, 1483 – у лю-
тому), виходить, що завдяки нововве-
денню держава може заощадити від 60 
до 300 мільйонів гривень на місяць. Або 
від 700 мільйонів до 3,5 мільярдів гри-
вень на рік.

Усі отримають субсидію 
«живими» грошима
Під час засідання уряду, 28 квітня, 

прем›єр Денис Шмигаль заявив, що з 
1 травня всі 100% українців, які отри-
мують субсидію, будуть отримувати її 
«живими» грошима. До цього у грошо-
вій готівковій формі субсидію отриму-
вали 92% українців. Він також додав, 
що починаючи з травня, отримувачі 
субсидій повинні будуть подати нову 
заявку на її отримання. Заявки можна 
буде подавати протягом наступних 5 
місяців. Зробити це можна онлайн або 
поштою. 

Документи на призначення 
житлової субсидії можна  
подати онлайн
Відділ соціального захисту населен-

ня Гадяцької міськради, 28 квітня, оп-
рилюднив інформацію стосовно оформ-
лення субсидій в умовах карантинних 
обмежень з посиланням на директора 
Департаменту соціального захисту на-
селення Полтавської облдержадміні-
страції Л. Корнієнко.

Нагадаємо, право на отримання жит-
лової субсидії мають громадяни Украї-
ни, іноземці та особи без громадянства, 
які на законних підставах перебувають 
на території України (отримали посвід-
ку на постійне або тимчасове прожи-
вання, визнано біженцями в Україні), 
що проживають у житлових приміщен-
нях (будинках).

Під час призначення житлової субси-
дії враховуються також доходи членів 
сім’ї особи із складу домогосподарства 
у разі, коли їх зареєстроване (фактич-
не) місце проживання відмінне від 
адреси домогосподарства (крім доходів 
одного з подружжя, якщо обом більше 
60 років і вони проживають у сільській 
місцевості або селищах міського типу, 
доходів батьків у разі призначення суб-
сидії студентам, які зареєстровані у гур-
тожитку за місцем навчання, та доходів 
одного з батьків дитини у разі призна-
чення субсидії другому з батьків з ди-
тиною у разі, коли батьки розлучені або 
не перебували у шлюбі, а також осіб, які 
вважаються безвісно відсутніми за рі-
шенням суду або мають правовий ста-
тус осіб, зниклих безвісти). При цьо-
му соціальні норми житла та соціальні 
нормативи житлово-комунального об-
слуговування за адресою домогосподар-
ства на таких осіб не розраховуються.

В умовах запровадження карантину 

актуальним є питання надання со-
ціальних гарантій з використан-
ням електронних сервісів.

Тому для оформлення житло-
вої субсидії рекомендуємо скори-
статись онлайн сервісом https://
subsidii.mlsp.gov.ua

Як скористатися послугою 
онлайн:

перейти на веб-сайт Мінсоцполі-
тики у розділ Е-сервіси/Субсидії 
або за посиланням: https://subsidii.
mlsp.gov.ua

авторизуватись в один із 3-х спо-
собів: за допомогою електронно-
го підпису, за адресою електронної 

пошти або ідентифікацією BankID.
заповнити електронну форму заяви 

про призначення субсидії та декларації 
про доходи і витрати осіб.

З інструкцією щодо заповнення за-
яви та декларації можна ознайомитись 
на сайті Департаменту соціального за-
хисту населення облдержадміністрації 
за посиланням http://plsz.gov.ua/pub_
doc/instrukciya-1.doc.

Після заповнення всіх необхідних 
реквізитів необхідно перевірити та під-
твердити правильність внесених даних.

У разі необхідності, в електронному 
сервісі можливо приєднати файл із ска-
нованою копією документу (в pdf-фор-
маті), а саме:

документи, що підтверджують фак-
тичне місце проживання особи, від-
мінне від адреси реєстрації за адресою 
домогосподарства;

д о г о в і р  о р е н д и  ж и т л о в о г о 
приміщення;

документи, що підтверджують факт 
надання особою соціальних послуг;

довідка про доходи, інформація про 
які відсутня в ДПС та Пенсійному фо-
нді України;

документи що підтверджують факт 
перебування особи в складних життє-
вих обставинах.

Після цього потрібно підписати за-
яву електронним підписом та направи-
ти на розгляд.

Звертаємо увагу, у разі подання до-
кументів на призначення субсидії че-
рез електронний сервіс без використан-
ня електронного підпису вам необхідно 
буде особисто звернутись до територі-
ального управління соціального захи-
сту населення аби власноруч підписа-
ти документи.

Працівники органу соціального за-
хисту населення зв’яжуться з вами, для 
узгодження дати і часу вашого візиту.

Та майте на увазі, заява та декларація 
вважаються не поданими, у разі, якщо:

не внесені у повному обсязі відомо-
сті про членів домогосподарства та чле-
нів їх сімей (прізвище, ім’я та по бать-
кові, сімейний стан, дата народження, 
серія і номер паспорта, реєстраційний 
номер облікової картки платника по-
датків або серія і номер паспорта (для 
осіб, які мають відмітку в паспорті про 
право здійснювати платежі за його се-
рією та номером);

не зазначені відомості про адресу до-
могосподарства та номери особових ра-
хунків та/або відсутня згода на обробку 
персональних даних про членів домо-
господарства та членів їх сім’ї, даних 
про доходи та майно;

не зазначені відомості про адресу до-
могосподарства та номери особових ра-
хунків, а також номер мобільного теле-
фону заявника.

У разі виникнення питань соціаль-
ного захисту населення рекомендуємо 
звертатися на телефон обласної гаря-
чої лінії 0-800-500-620.

Сторінку підготувала Анжела Замотаєва

СУБСИДІЇ ПО - НОВОМУ



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

№ 17 (965)
6 травня 2021 року 9Здоров'я

З 28 квітня у Полтавській області 
стартувала масова імунізація 
проти коронавірусної інфекції 
людей віком від 65 років 
вакциною AstraZeneca-SKBio.
Про це повідомив голова 
Полтавської ОДА Олег Синєгубов 
у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, в область надійшло 13 500 
доз вакцини AstraZeneca-SKBio на по-
чатку тижня.

Вакцинацію проводитимуть у 79 спе-
ціальних пунктах у всіх районах на ба-
зах Центрів ПМСД й амбулаторій.

На щеплення можна записатися че-
рез сімейного лікаря або реєстратуру 
найближчого до вас пункту щеплення.

Адресу та телефон найближчо-
го пункту щеплення можна знайти на 
сайті про вакцинацію проти COVID-19 
– vaccination.covid19.gov.ua. Для от-
римання щеплення необхідно мати з со-
бою паспорт та ідентифікаційний код.

Підвищення цукру в крові прово-
кує порушення обміну речовин, спри-
яє підвищенню тиску, розвитку ате-
росклерозу. Тому важливо не тільки 
контролювати рівень глюкози, але і 
не допускати її підвищення. Згідно з 
проведеним дослідженням, це можна 
зробити за допомогою раціону. Фа-
хівці у сфері натуропатії з’ясували, за 
допомогою яких продуктів харчуван-
ня можна зменшити кількість цукру 
в крові. Такі продукти підійдуть діа-
бетикам, а також людям, у яких під-
вищений ризик розвитку будь-яко-
го типу цукрового діабету, пише 
maximum.fm

На думку фахівців, допоможуть у 
зниженні цукру фрукти і овочі, на-
сичені пектином (рослинним волок-
ном). Пектин є клітковиною, яка до-
помагає організму виводити токсини, 
а також зайву глюкозу. Також вона 
позитивно впливає на стан кишківни-

ка. Корисний компонент є у буряках, 
огірках, лимонах. З огірками рекомен-
дується поєднувати кріп, петрушку, 
коріандр, редиску або ж листя сала-
ту. Крім того, експерти рекоменду-
ють включити у раціон прянощі. Вони 
підвищують чутливість організму до 
інсуліну. Серед прянощів можна від-
дати перевагу мускатному горіху, 
гвоздиці. Також піде на користь ім-
бир і кориця.

Це не перше дослідження, яке до-
водить вплив продуктів харчування 
на організм. За допомогою правиль-
но підібраного раціону можна підтри-
мувати в нормі не тільки цукор, а й 
вагу, гарне самопочуття і зовнішній 
вигляд. Крім того, корисні харчі зни-
жують ймовірність розвитку низки 
захворювань. Не даремно ж кажуть, 
що ми те, що ми їмо. Тож підходьте до 
цього процесу відповідально.

Про це розповіла на онлайн-
пресконференції заступниця 
голови Полтавської ОДА 
Катерина Рижеченко, 28 квітня.

Із її слів, Полтавська область відо-
ма мережею галузевих лікувальних  
установ, що використовують світові 
технології:

«До нас їдуть не лише зі всієї Украї-
ни, а й з-за кордону. Це стосується га-
лузі стоматології. Це дозволяє нам ви-
користовувати цю сферу як базу для 
створення туристичного кластера».

Такий кластер дозволить об’єднати 
надання медичних готельних, логіс-

тичних послуг та поєднати їх з екс-
курсійними послугами та також за-
безпечить  можливість надання інших 
сервісних послуг. Це дасть можли-
вість створити додаткові робочі місця 
та збільшити податкові надходжен-
ня, а також інвестиційну привабли-
вість регіону. 

Наразі опрацьовують декілька про-
позицій  щодо механізму  створення 
такого кластеру і планують провести 
круглий стіл із головними представ-
никами галузі щодо подальшої реалі-
зації такої ідеї.

«БМ»

ПОЛТАВЩИНА РОЗВИВАТИМЕ 
СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ 

РОЗПОЧАЛАСЯ ВАКЦИНАЦІЯ 
ПРОТИ COVID-19 ЛЮДЕЙ 65+

ЗНИЖУЄ 
ЦУКОР 
У КРОВІ

Аналіз за період з 26.04.2021 
року по 03.05.2021 року.

У Полтавській області станом на 
02.05.2021 (за 17-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) в цілому по об-
ласті та в усіх містах та районів, крім 
Полтавського.

За тиждень в області на гострі рес-
піраторні інфекції захворіло 4431 осо-
ба, на 19% менше попереднього тижня 
(на попередньому тижні зниження на 
20%), показник захворюваності – 321,3 
на 100 тисяч населення, що нижче ба-
зового рівня (епідемічного порогу) на 
36%. Дітей захворіло 1564, що складає 

35% від усіх захворілих. Найвищі по-
казники захворюваності в Полтавсько-
му районі (перевищення базового рів-
ня, низький рівень). Госпіталізовані 69 
хворих, що складає 1,6% від кількості 
захворілих. Щеплено проти грипу в об-
ласті 7809 осіб, за тиждень щеплення не 
проводились.

У Гадяцькому районі за попередній 
тиждень на ГРІ захворіло 128 осіб з них 
дітей 39 (30,5%).

Випадків грипу не зареєстровано. 
Показник захворюваності на ГРІ се-
ред населення району цього тижня (на 
100 тис. населення) по м. Гадяч 296,3; 
по сільських населених пунктах 217,3.

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

«Полтавський ОЛЦ МОЗ України»

Продовжуємо вас інформувати 
про ситуацію із COVID-19.

На 4 травня, у Полтавській області 
лабораторно підтвердили 85 нових ви-
падків захворювання на коронавірус. 

Згідно інформації директора КНП 
«Гадяцька МЦЛ» Олександра Шапо-
вала, у стаціонарі інфекційного госпі-
талю перебуває 66 пацієнтів (48 із під-
твердженим діагнозом, 9 із підозрою, 
9 – негативних тестів). У палаті інтен-

сивної терапії – 6 пацієнтів. Із них на 
апараті штучної вентиляції легень 6 па-
цієнтів. На підтримці дихання кисне-
вими генераторами 10 хворих. Підтри-
мують дихання кисневими балонами 8 
пацієнтам. 

Кількість летальних випадків за весь 
період карантину – 56.

Оксана Кириченко

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ 
НА ГРИП ТА ГРІ 

НОВИНИ КАРАНТИНУ
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Гадяцьку громаду, 27 квітня, 
відвідав голова Миргородської 
РДА) Віктор Іваненко. 
Ми поспілкувалися з Віктором 
Борисовичем, щоб дізнатися 
його враження від Гадяцького 
краю і питання, які обговорили 
за «зачиненими» дверима у 
міській раді та районній лікарні:

«Вікторе Борисовичу, Ви вперше 
побували у Гадячі? 
«Раніше вже відвідував, близько 3-х 

років тому. Але, перебуваючи на посаді 
голови Миргородської РДА, був впер-
ше. Мушу сказати, що відбулися ра-
зючі зміни, зокрема це стосується ра-
йонної лікарні. А саме: якісний ремонт 
приймального відділення і сучасне об-
ладнання. Це дійсно нові можливості і  
перспективи надання якісніших медич-
них послуг у системі охорони здоров’я.»

Яка головна мета Вашого 
візиту?:
«Налагодження співпраці з органами 

місцевого самоврядування і моніторинг 
стану виконання ремонтних робіт на 
об›єктах, які будують коштом обласно-
го та державного бюджетів, у тому чис-
лі й тих, що увійшли до програми Пре-
зидента України «Велике будівництво.»

Це Ваша перша робоча поїздка?
«Я планую об’їхати всі 17 об’єднаних 

територіальних громад, які входять до 
складу Миргородського району. Нещо-
давно побув у Лохвицькій, Заводській 
і Ромоданівській ОТГ. Надалі планую 
відвідати й інші громади Миргород-
ського району. Для того, щоб особисто 
познайомитися з головами громад і де-
путатським складом, обговорити основ-
ні питання співпраці. Адже моє осно-
вне завдання бути комунікатором між 
державою, обласною адміністрацією та 
громадами.» 

Про що говорили у міській раді?
«Разом з Володимиром Олександро-

вичем обговорили проблематику міста 
у всіх галузях . Зокрема те, що цього 
року з державного бюджету для реалі-
зації інфраструктурних проєктів на Га-
дяцьку територіальну громаду виділено 
кошти в сумі 2,6 млн. грн. Пропоную ці 
кошти спрямувати на навчальні закла-
ди, з метою покращення їх матеріально 
– технічної бази. Також рекомендував 
використати кошти для здійснення за-
ходів термомодернізації -  заміну вікон 
у Гадяцькому ліцеї №4 імені Лесі Укра-
їнки та Гадяцькій спеціалізованій школі 
№3 імені Івана Виговського. Крім того, 

домовилися з міським головою на умо-
вах співфінансування відшкодувати 
вартість цих робіт.

Розглянули і болюче питання у гро-
маді – це стан доріг. До речі, у 2021 році 
з місцевого бюджету, в рамках співфі-
нансування із Службою місцевих до-
ріг, виділені кошти для виконання ре-
монтних робіт. Звичайно, це не велика 
частина потреби, тож будемо шукати 
шляхи вирішення та залучення додат-
кових коштів.

Наша спільна мета - визначати об’єк-
ти для нового будівництва та рекон-
струкції. Зокрема будівництво закла-
дів охорони здоров’я, освіти і спорту. 
Плюс актуальне питання ремонту до-
ріг. Де моє завдання- почути людей на 
місцях, їхні проблеми і скласти чіткий 
план для їх вирішення».

У яких закладах встигли 
побувати?
«Разом з колегами і директором місь-

кої лікарні Олександром Шаповалом 

провели моніторинг ремонтних робіт. 
Побачив  теплобокс для «швидких», 
нові меблі і сучасне медичне обладнан-
ня: апарат УЗД, ШВЛ, цифровий рент-
ген-апарат, апарат комп’ютерної то-
мографії. Загалом на реконструкцію 
приймального та травматологічного 
відділень і відділення невідкладної ме-
дичної допомоги з державного бюдже-
ту виділено 7,2 мільйона гривень. Разом 
з народним депутатом Максимом Бере-
зіним та обласним депутатом Олексієм 
Матюшенком вирішуємо питання до-
фінансування проекту на ремонт рент-
ген-кабінету в розмірі 100 тисяч.»

Із ким ще познайомитися, 
перебуваючи в Гадячі?
«Зустрівся з начальником відділу 

освіти Станіславом Бутенком. Разом з 
ним відвідали Гадяцький ліцей №4 іме-
ні Лесі Українки. Ознайомився із досяг-
неннями закладу, планами на майбут-
нє та перспективами розвитку. Під час 
зустрічі проаналізували питання щодо 

присвоєння школі статусу опорного за-
кладу та його участі в регіональній (об-
ласній) програмі «Дітям Полтавщини 
– якісне харчування». А також низку 
інших питань.»

Які висновки Ви для себе 
зробили щодо рівня розвитку 
інфраструктури нашої громади в 
порівнянні з іншими громадами 
району?
«Сміливо можу сказати, що Гадяччи-

на одна з лідируючих. Саме місто ком-
фортне для проживання. Крім того, 
Гадяцький край має розвинену інфра-
структуру. На мою думку, - це одне з 
найкращих і найкомфортніших місць 
для проживання, якщо порівнювати в 
межах Миргородського району.»

Дякую. Було дуже приємно почу-
ти позитивні відгуки на адресу нашої 
громади.

Вікторія Цимбал.

ІНТЕРВ'Ю З ГОЛОВОЮ МИРГОРОДСЬКОЇ РДА

ВІКТОРОМ ІВАНЕНКОМ

Міністерство цифрової 
трансформації отримало понад 
700 заявок на підключення до 
оптичного інтернету близько 
11 тисяч об’єктів соціальної 
інфраструктури в майже 4,5 
тисячах сіл.

На Полтавщині заявки на участь в 
проєкті «Інтернет-субвенція», що пе-
редбачає підключення сіл до оптич-
ного інтернету, подали 38 громад: 

Білицька, Білоцерківська, Великобага-
чанська, Великосорочинська, Глобин-
ська, Гоголівська, Гребінківська, Ди-
канська, Драбинівська, Зіньківська, 
Кам’янопотоківська, Карлівська, Кобе-
ляцька, Козельщинська, Коломацька, 
Комишнянська, Котелевська, Лубен-
ська, Лютенська, Мачухівська, Машів-
ська, Миргородська, Новосанжарська, 
Новоселівська, Оболонська, Опішнян-
ська, Петрівсько-Роменська, Пирятин-

ська, Полтавська, Пришибська, Семе-
нівська, Сенчанська, Скороходівська, 
Терешківська, Хорольська, Чорнухин-
ська, Чутівська, Шишацька.

Нагадаємо, Міністерство цифрової 
трансформації запустило окремий сайт 
«Інтернет-субвенція», де голови громад 
можуть дізнатись всю інформацію про 
проєкт. Зокрема, як подати заявку для 
участі у відборі, а українці – про:

-Цілі та можливості проєкту

-Правила отримання громадами суб-
венції з держбюджету

-Як діяти селянам, щоб отримати 
доступ до фіксованого швидкісного 
інтернету

-Етап, на якому перебуває проєкт 
-Перевірити інформацію Мінцифри 

щодо наявності або відсутності оптич-
них мереж у селах. І в разі виявлення 
розбіжностей з реальними даними — 
повідомити про це Мінцифру.

НА ПОЛТАВЩИНІ 38 ГРОМАД ПОДАЛИ ЗАЯВКИ 
НА УЧАСТЬ В ПРОЄКТІ «ІНТЕРНЕТ-СУБВЕНЦІЯ»
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Чому цукор дорожчає в два рази 
швидше, ніж на світовому ринку?

За останніми даними Держстату, за 
рік (березень 2020 року до березня 
2021) цукор у вітчизняному роздрібі 
подорожчав на 64,7%, зайнявши дру-
гу сходинку в топовом списку продук-
тів харчування за темпами цінового 
зростання (на першому місці в цьому 
переліку яйця, що подорожчали за рік 
більш ніж удвічі.

Причому, якщо ті ж яйця в березні до-
рожчати перестали, і навіть подешев-
шали на 0,6%, то цукор продовжує ро-
сти в ціні. За минулий місяць - ще плюс 
4,8%. Нагадаємо : профільна асоціація 
«Укрцукор» була в числі тих, хто «обі-
цяв» стабілізувати цінники на продук-
ти харчування на нещодавній зустрічі в 
Мінекономіки.

У профільній асоціації заявили, що 
не бачать передумов для подорожчан-
ня цукру. «Попит і пропозиція збалан-
совані, зростання цін не спостерігаєть-
ся. На сьогодні оптово-відпускні ціни 
складають 21,35-22 гривні за кілограм 
з ПДВ», - відзначили в «Укрцукрі» за 
підсумками зустрічі в Мінекономіки на 
початку квітня.

Середні ціни
Втім, в магазинах цінники зовсім 

інші. У столичних продуктових мере-
жах цукор продається в середньому по 
30-35 гривень, а в гадяцьких магазинах 
по 24 гривні за кілограм, мішок – 1150 
грн. 

Наприклад, у Волинській області, в 
порівнянні з березнем, цінники від ви-
робників зросли на 9%, в Сумській об-
ласті - на 8%, в Чернігівській - на 7%. 
В Одеській області і зовсім новий ре-
корд - плюс 23% до березневих цінників 
і плюс 4% всього за тиждень. На 22% за 
місяць злетіли ціни на цукор також в 
традиційно «цукровому» регіоні - у Ві-
нницькій області. Якщо так піде далі, то 
вже до літа цукор може подорожчати до 
40 гривень в роздріб.

І це, як мінімум, дивно, з огляду на, 
що сезон цукроваріння в Україні закін-
чується в листопаді. Тобто, зараз укра-
їнці їдять цукор, вироблений ще мину-
лої осені. З огляду на таку технологічну 
особливість, незрозуміло, чому цукор 
продовжує дорожчати. Адже з листо-
пада до ціннику, за логікою» можуть до-
дасться хіба що витрати на зберігання, 
а вони не такі великі.

У виробників продуктів харчування 
є залізний аргумент для виправдання 
космічних цінників - світові тенденціі. 
Сахаровиробники такого козиря не ма-
ють, так як внутрішній ринок, що нази-
вається, вариться у власному соку. На 
імпортний цукор в Україні вже давно 
діє практично загороджувальне мито 
- 50% від вартості, що робить його по-
ставки невигідними.

На хвилі підвищення світових цін (на 
цукор із тростини) в 2017-2018 роках 
наші постачальники навіть змогли вий-

ти на експортні ринки, відвантажуючи 
по 500-600 тисяч тон. Але в минулому 
році ситуація кардинально змінилася. 
По-перше, скоротилися площі посіву 
буряку - з 222 тисяч до 216 тисяч гек-
тар. По-друге, підвела погода, по вро-
жаю вдарила посуха.

У підсумку, аграрії зібрали всього 8,6 
млн тон буряків. Врожайність їх знизи-
лася з 46,1 центнера з гектара до 42,5. 
Цукристість впала з 17,9% до 16,4%. І, 
хоча в сезон, як і позаминулого року, 
працювало 33 цукрових заводи, вироб-
ництво цукру обвалилося на 25% - до 
1,1 млн тонн. При цьому внутрішнє 
споживання становить 1,2 млн. Тобто, 
вже з осені намітився дефіцит.

Що, втім, не завадило виробникам 
відправити на експорт 104 тисячі тонн. 
Це на 56% менше, ніж в 2019 році, але 
з урахуванням «дірки» на ринку все 
одно чимало. Тому ціни почали повзти 
вгору. Скажімо, вже на початок люто-
го оптові ціни злетіли до 19,5-21 грив-
ні за кілограм.

При цьому самі виробники заявля-
ли, що працюють на мінімальній рен-
табельності, в усьому винен дорогий 
буряк, а також зростання цін на газ і 
електроенергію. Весь цей час росли і 
світові ціни на цукор, на які наші цу-
кровиробники поглядають, хоч вони і 
не мають особливого впливу на укра-
їнський ринк.

За даними FAO (продовольчий під-
розділ ООН), на квітень цього року 
світові ціни перевищували торішні по-
казники на 30%. Але при цьому вже на-
мітилася тенденція здешевлення на 4%. 
Це пов›язано зі збільшенням експорту 

з Індії, а, якби не великі апетити Китаю 
і зростання цін на нафту (до нафтово-
го ринку цукрові котирування також 
прив›язані), ціни знижувалися б ще 
швидше.

Але, як видно, «знижувальну» світо-
ву тенденцію наші цукровики вперто 
не помічають. Виходить, що в Україні 
цукор подорожчав значно більше, ніж 
в світі (64,7% проти 30%) і дешевшати 
не збирається. І це при тому, що основні 
обсяги були зварені і закладені на збе-
рігання ще в листопаді минулого року. 

Високі цукрові цінники довгий час 
залишалися непоміченими владою. 
І тільки недавно, коли цифри почали 
зовсім зашкалювати, Кабмін звернув 
увагу на цю проблему і цукровиків ви-
кликали у Мінекономіки. Тоді ж в си-
туацію втрутився антимонопольний ко-
мітет, почавши розслідування відносно 
найбільших виробників цукру - компа-
нії «Астарта» і ТОВ «Радехівський цу-
кор» (Львівська область).

При цьому уряд чомусь практично не 
задіяв тарифну квоту на цукор-сирець, 
цей механізм, як не дивно, не включи-
ли. Хоча він дозволив би дуже швид-
ко збити ціни на внутрішньому ринку.

У лютому-березні цього року було 
завезено в рамках квоти всього 40 ти-
сяч тонн сирцю - це крихти для нашого 
ринку, анонсований імпорт ще 120 ти-
сяч тон. Але, як видно, це набагато мен-
ше, ніж можна було б поставити (350 
тисяч тон). Причина – застаріле облад-
нання на заводах, тобто вони не здатні 
якісно переробити сирець.

І завозять сирець цукрової трости-
ни на ті ж підприємства, що виробля-

ють і дорогий буряковий цукор. Отже, 
вони не зацікавлені продавати дешев-
ший тростинний цукор, в той час як на 
складах лежить дорогий буряковий.

Крім того, в Мінекономіки озвучу-
ють досить високу собівартість цукру з 
тростини,  близько 20 грн за кілограм. 
Відповідно, після здійснення імпорту в 
найближчі тижні цінова ситуація вирів-
няється і цукор стане «доступнішим» 
для українців. Тобто, буде в середньо-
му аж на гривню дешевше в опті, ніж 
буряковий.

Чи буде цукор по 20 гривень 
за кілограм
У Кабміні вже є проект постано-

ви, який передбачає більш радикаль-
не регулювання цін на цукор. Плану-
ється встановити максимальну планку 
з 1 травня по 1 жовтня: для опту - 19,2 
гривні, для роздробу - 21,8 гривень за 
кілограм. 

Але чи приймуть цей документ? 
Давно відомо, що у цукровиробників 

досить потужне лоббі в уряді.  Вони й 
зараз оббивають пороги Кабміну, нама-
гаючись випрости відстрочку. Для них 
кожен день високих цін - це чималі гро-
ші, які ніхто не хоче втрачати.

Крім того, Верховна Рада розглядає 
можливість повністю обнулити або, як 
мінімум знизити мита на імпортний цу-
кор (зараз - 50%). Якщо обнулять мито, 
до нас піде цукор з Європи, зокрема, з 
Голландії, де він на 20-25% дешевше, 
ніж в Україні. При включенні всіх ме-
ханізмів - сирець плюс нульове мито на 
готовий цукор, ціни в роздріб можуть 
знизиться до 20 гривень за кілограм. 
Втім, цукровиробники і тут включили 
всі свої лобістські можливості, намага-
ючись закрити ринок від «чужинців», 
який вони роками трепетно оберігали.

Роздріб
Зараз розрив між оптовими і роздріб-

ними цінами понад 10 грн на кілограмі. 
Хто отримує ці гроші?  

Цукор - продукт першої необхідно-
сті, його будуть купувати за будь-яку 
ціну, тож мережі досить пристойно за-
робляють на ажіотажі. Чому не вклю-
чається держава і не проводить моніто-
рингу торгових націнок і їх обмеження 
не зрозуміло, дії держави і уряду по 
відношенню до українців взагалі не 
зрозумілі.

В «Укрцукрі» ж обіцяють, що в на-
ступному сезоні ситуація з цукром ста-
білізується. По-перше, на хвилі зах-
марних цін аграрії можуть розширити 
посівні площі. По-друге, на аграрну си-
ровину знизили ПДВ з 20% до 14%. Та, 
якщо врахувати такі складові собівар-
тості, як наприклад  газ і електроенер-
гія, то однак цукор буде дорогим, неза-
лежно від того, скільки зберуть буряку. 
Тобто на «солодке життя» подіватися 
не варто.

Валентина Йотка

Ціна на електроенергію для споживачів 
залишається  
1 грн 68 коп. за кВт/год.

Уряд продовжив механізм дії ПСО до 30 червня. Про 
це 28 квітня повідомив Прем‘єр-міністр України Денис 
Шмигаль.

«Нові правила встановлюють, що державні компанії 
«Енергоатом» та «Укргідроенерго» будуть здійснювати 
продаж електроенергії напряму постачальникам універ-
сальних послуг за двосторонніми договорами, без посе-
редника у вигляді ДП «Гарантований покупець», – на-
писав Шмигаль.

Нагадаємо, 28 грудня Кабінет Міністрів України вніс 
зміни до Постанови «Про затвердження Положення про 
покладання спеціальних обов’язків на ринку електрое-
нергії». Дані зміни скасовують пільговий тариф на елек-
троенергію – 0,9 грн/кВт. год для населення на перші 
100 кВт. год.

Згідно із внесеними змінами з 1 січня по 31 березня 
2021 року встановлюється єдина фіксована ціна продажу 
електроенергії для населення на рівні 1,68 грн/кВ. год (з 
ПДВ), незалежно від обсягів споживання. З 1 квітня до 1 
травня ціна також становила 1,68 грн/кВ. год.

ЯКОЮ БУДЕ ЦІНА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ ДЛЯ 
ЖИТЕЛІВ ПОЛТАВЩИНИ ДО КІНЦЯ ЧЕРВНЯ

НЕ СОЛОДКО ЖИТИ, 
МІШОК ЦУКРУ 
1200 ГРИВЕНЬ 
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6.00 Гiмн України.
6.05,2.40,3.15 Енеїда.
6.30 М/ф «Парасолька на 
полюваннi».
6.40 М/ф «Хто в лiсi ха-
зяїн?»
6.50 М/ф «Кривенька ка-
чечка».
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 Х/ф «Авраам: охоро-
нець вiри», 1 с.
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 Країна пiсень.
16.30 Т/с «Гордiсть».  
17.25 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
18.55 «Звитяги дайвiнгу. 
Великий бар`єрний».
19.55 Д/с «Дикi тварини».
21.55,0.20,5.55 Спорт. 
Аспект.
22.00 Д/с «Пiдводний 
всесвiт».
23.00 Нашi грошi.
0.25,2.35,3.10,5.05 По-
года.
0.30 Д/с «Суперчуття».
1.00 Т/с «Дiвчата вiйни».  
4.10 Д/ф «Замiнованi 
вiрнiстю».  

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 «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».
20.15,21.15 Т/с «Свати».
22.30,23.25 Т/с 
«Слов`яни».  
0.25 Драма «П`ятдесят 
вiдтiнкiв темряви». (18+).
2.40 Комедiя «Iдеальний 
голос 2».  
4.25 Комедiя «Iдеальний 
голос 3».  

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 «Скарлетт».
14.10,14.55,15.50
«Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок».
18.00,19.00,3.40 «Стосу-
ється кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.55 Т/с «Любов згiдно iз 
законом».  
1.30 Т/с «Гречанка».
4.55 «Телемагазин».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.
00,15.00,16.00,17.00,18
.00,19.00,0.00,1.00,2.00
,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!

4.15 Скарб нацiї.
4.25 Еврика!
4.30 Факти.
4.50 Т/с «Таємнi дверi».  
6.30 Ранок у великому 

мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 Т/с «Смертельна 
зброя».  
11.55,13.15 Секретний 
фронт.
12.45,15.45 Факти. День.
13.40 Х/ф «Джунiор».  
16.15 Х/ф «Форсаж 5: 
Шалена п`ятiрка».  
18.45,21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Громадянська обо-
рона.
21.20 Т/с «Пес».  
22.35 Т/с «Винищувачi 2. 
Останнiй бiй».  
1.25 Анти-зомбi.
2.55 Я зняв!

5.25,6.10 Т/с «Коли ми 
вдома».
7.05 Т/с «Комiсар Рекс».
10.55 Слiдство ведуть екс-
трасенси.  
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 Таємницi ДНК.  
20.15,22.45 Т/с «Все не 
випадково».
22.55 Т/с «Повернешся 
- поговоримо».

5.00 Абзац.
6.00,7.30 Kids` Time.
6.05 М/с «Том i Джерi».
7.35 Орел i решка.
8.30 Т/с «Надприродне».  
11.10 Х/ф «Деннi-пес».  
13.10 Екси.  
15.10 Хто зверху?  
19.00 Де логiка?  
20.00 Improv Live Show.  
21.00 Х/ф «Баррi Сiл: Ко-
роль контрабанди».  
23.10 Х/ф «Пересадка».  
0.50 Х/ф «Лiс примар».  
2.40 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00,2
3.00,3.00 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 Т/с «Жiночий 
лiкар 5».  

17.10 Т/с «Виклик».  
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Кришталевi 
вершини», 3 i 4 с.  
23.10 Т/с «Ще один 
шанс», 1 i 2 с.
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Ще один шанс».
4.40 Т/с «Жiночий лiкар 3».  

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

6.00 Х/ф «Белый Бим 
Черное ухо», 2 с.  
7.50 Х/ф «Брат».  
10.00 Х/ф «Война». (18+).
12.25 Х/ф «Хребет 
дьявола». (Испания - Мек-
сика). (18+).
14.25 Х/ф «Сестры».  
16.10 Х/ф «Брат 2».  
18.55 Х/ф «Жмурки». 
(18+).
21.20 Х/ф «Пред-
чувствие». (США). (18+).
23.20 Х/ф «Особенности 
национальной охоты».  
1.05 Х/ф «Хоттабыч».  
3.15 Х/ф «Бумер». (18+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».

10.00,22.00 «Орел i 
решка. Навколо свiту».
11.50 Х/ф «Чи вмiєш ти 
зберiгати таємницi?»  
13.30 Х/ф «Кохання не за 
розмiром».  
15.15 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож».
20.00 «Орел i решка. Рай 
та пекло».
0.00 Т/с «Грань».  
3.25 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Майстри ремонту.
8.20,18.10 Шiсть соток.
12.00,17.20 Удачний 
проект.
13.00,21.40,0.40 Кориснi 
поради.
14.30 Квартирне питання.
15.30 Дачна вiдповiдь.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Зiрковi долi.
3.50 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.00 «Top Shop».
6.30 «Таємницi свiту».
7.05 «Свiдок. Агенти».
8.00,17.00,2.30 «Випад-
ковий свiдок».
8.40 Х/ф «Зупинився 
потяг».
10.30 Х/ф «Жандарм у 
Нью-Йорку».
12.30,16.30,19.00,2.00
«Свiдок».
13.00 Х/ф «Жандарм 
одружується».
14.45 «Легенди карного 
розшуку».
17.50 «Будьте здоровi».
18.30 «Акцент».
19.30 Т/с «Коломбо».  
23.15 Х/ф «Найостаннiший 
день».  
1.05 «Легенди бандитської 
Одеси».
3.10 «Речовий доказ».
4.00 «Правда життя».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
11.00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30,4.45 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 «Близкие люди».
16.50,2.45 Новости куль-

туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Обитель».
23.10 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.50 Вести - Санкт-Петер-
бург.
2.05 Кино о кино. «Офи-
церы». Есть такая про-
фессия, взводный».
3.05 Т/с «Остаться в 
живых».

6.00 Бандитський Київ.
8.50 Правда життя.
10.35,1.25 Речовий 
доказ.
11.45 Прихована реаль-
нiсть.
12.35 Мiстична Україна.
13.30 Природа сього-
дення.
14.30 Особливий загiн.
15.20,19.55 Їжа богiв.
16.15,20.50 Крiзь простiр 
i час з Морганом 
Фрiменом.
17.10,21.45 Вiн i вона. Бiй 
за життя.
18.00 Дикий i живий.
18.55 Елемент.
22.35 Дива нашого життя.
23.35 Стежина вiйни.
0.30 Бойовий вiдлiк.
2.35 Страх у твоєму домi.
3.20 Скептик.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,10.15,11.45,18.15,
19.15,20.15 Одного разу 
пiд Полтавою.
8.45,23.30 Сiмейка У.
9.15,11.15,18.45,20.45
Танька i Володька.
9.45,19.45 Країна У 2.1.
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 «Дивопарк».
0.00 Країна У.
1.15 Казки У.
2.45 Щоденники Темного.  
4.15 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

8.50,15.10 Х/ф «День 
сурка». (США).  
10.30 Х/ф «Двойная жизнь 
Чарли Сан-Клауда». (США 

- Канада).  
12.10 Х/ф «Кинг Конг». 
(США - Германия - Новая 
Зеландия).  
16.50 Х/ф «Пробуждение». 
(США). (6+).
18.45 Х/ф «Лучше не 
бывает». (США).  
21.00 Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг». (США).  
23.10 Х/ф «Не говори ни 
слова». (США - Австралия 
- Канада - Швейцария).  
1.00 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна». (США).  
2.50 Х/ф «Малышка на 
миллион». (США).  
5.00 Х/ф «Один день». 
(США - Великобритания).  

6.00 Х/ф «Вища сила».  
7.50 Х/ф «Бунт».  
9.35 Х/ф «Експансивна 
куля».  
11.10 «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».  
20.25 Т/с «Одинак».  
22.30,0.05 Т/с «CSI: Мiсце 
злочину».  
2.55 «Вiдеобiмба 2».
4.15 «102 Полiцiя».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00	Гімн України
06:00	«Піщана казка»
06:15	«Англійська абетка 
першосвіт»
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	«Крутий заміс». 
1сезон
09:45	Кулінарне шоу 
«Енеїда». 1 сезон
10:15	Телепродаж на ко-
мерційній основі
10:30	Т/с «Любов під час 

війни», 13с. (16+)
11:50	«Загадки черні-
вецьких атлантів»
12:10	«Невідомі Карпати». 
Вип. 5, 6
12:35	«Еко-люди»
12:40	Д/ц «Світ тварини», 
6с.
13:05	Д/п «Неймовірні 
винаходи», 11с.
13:30	«Лайфхак україн-
ською»
13:40	«Ок, я тобі поясню». 
Вип. 1
13:45	«Піщана казка»
13:50	«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»
14:50	«Веселі саморобки»
15:00	ПТН
15:05	«Суспільна студія»
16:00	ПТН
16:05	«Суспільна студія»
17:00	ПТН 
17:10	«Суспільна студія»
18:10	«Країна пісень».
18:40	«Буковинські за-
гадки»
18:45	«Край пригод».
19:00	« Сьогодні» (сурдо-
переклад)
19:55	«StopFakeNews»
20:05	«#ВУкраїні». 7 сезон
20:40	ПТН
21:00	Т/с «Гордість», 16с. 
21:50	«Шерифи для нових 
громад»
22:05	Сьогодні» (сурдопе-
реклад) ПОВТОР
23:00	Т/с «Віра», 13с. 
(16+)
00:30	Д/ф «Бальний ко-
роль» (12+)
01:30	TEDxYouth@Kyiv 
Celebrate troubles: «Не 
давайте технологіям вико-
ристовувати себу»
02:00	Національні новини 
UA: Перший 
02:40	«#ВУкраїні»
03:05	Д/с «Неймовірні 
винаходи»
03:30	«Я вдома». Вип. 11
04:00	«Населена земля». 
Вип. 2
04:25	«Недалечко». Вип. 9
04:40	UA Музика
04:50	Кулінарне шоу 
«Енеїда». 3 сезон
05:45	«Лайфхак україн-
ською»

6.00 Гiмн України.
6.05,2.40 Енеїда.
,9.00,21.00,0.05,5.25
Новини.
7.10 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
7.20 М/ф «Черевички».
7.25 М/ф «Капiтошко».
7.30 М/ф «Чотири нероз-
лучних таргани та цвiрку-
нець».
7.40 М/ф «Як Петрик П`я-
точкiн слоникiв рахував».
8.05 Д/с «Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-
Дiєго».
9.05 Х/ф «Столiття Якова», 
1-4 с.
12.50 Д/с «Боротьба за 
виживання».
13.50 Д/с «Суперчуття. 
Особливий загiн».
14.50 Телепродаж.
15.20 Країна пiсень.
16.30 Т/с «Гордiсть».  
17.25 Концерт. ВIА 
«Кобза».
18.20 Х/ф «Якiв».  
20.00 «Звитяги дайвiнгу. 
Великий бар`єрний».
21.25,0.30,5.50 Спорт.
21.35 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
0.40 Д/с «Суперчуття».
1.05 Т/с «Дiвчата вiйни».  
4.05,5.20 Погода.
4.10 Д/ф «Клiтка для двох».

6.30 «ТСН-Тиждень».
8.00 Драма «Врятувати 
рядового Раяна».
11.25 Драма «Ворог бiля 
ворiт».  
15.05,16.05,20.15,21.20
Т/с «Свати».
17.10 Х/ф «Сторожова 
застава».
19.30 «ТСН».
22.30,23.30 Т/с 
«Слов`яни».  
0.25 Драма «П`ятдесят 
вiдтiнкiв сiрого». (18+).
2.45 Комедiя «Iдеальний 
голос».  
4.30 Комедiя «Крампус: 
Викрадач Рiздва».  

3.15 «Орел i решка. Чудеса 
свiту».
4.45,4.55 «Телемагазин».
5.15,22.05 «Слiдство 

вели...» з Л. Каневським».
6.50 «Речдок».
8.35,18.00,19.00,3.45
«Стосується кожного».
10.25 Х/ф «Я не знаю, як 
вона робить це».  
12.00,17.40 Новини.
12.25 Х/ф «Укол пара-
солькою».
14.20 Х/ф «Мадам».  
16.05 «Чекай на мене. 
Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.55 Т/с «Любов згiдно iз 
законом».  
1.30 Т/с «Гречанка».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.0
0,11.00,12.00,17.00,18.0
0,19.00,0.00,1.00,2.00,3.
00,4.00,5.00 Час новин.
6.25 На власнi очi.
7.10,20.55 Актуально: 
Економiка. Полiтика. 
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 Соко-
ловою.
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!

4.40 Скарб нацiї.
4.50 Еврика!
5.00 Служба розшуку 
дiтей.
5.05 Факти.
5.30 Громадянська обо-
рона.
6.20 Х/ф «Флот 
МакХейла».
8.20 Х/ф «Форсаж».  
10.20 Х/ф «Подвiйний 

форсаж».  
12.15,13.00 Х/ф «По-
трiйний форсаж: Токiйський 
дрифт».  
12.45 Факти. День.
14.30 Х/ф «Форсаж 4».  
16.20 Х/ф «Форсаж 6».  
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Форсаж 7».  
21.45 Х/ф «Форсаж 8».  
0.15 Х/ф «Безславнi ви-
родки».  
2.50 Я зняв!

5.20 Т/с «Коли ми вдома».
7.40 Т/с «Папаньки».  
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 «Все не 
випадково».
22.55 Т/с «Вiтер в об-
личчя».  

6.00,7.30 Kids` Time.
6.05 М/с «Том i Джерi».
7.35 Орел i решка.
8.30 Т/с «Надприродне».  
12.20 Х/ф «Механiк».  
14.10 Х/ф «Доктор 
Стрендж».  
16.20 Х/ф «Залiзна людина 
3».  
19.00 Аферисти в ме-
режах.  
21.00 Х/ф «Злови шах-
райку, якщо зможеш».  
23.20 Х/ф «Сестри».  
1.40 Т/с «Шлях чарiвника».
2.30 Служба розшуку 
дiтей.
2.35 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00,23
.00,3.10 Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.40 Х/ф «Весiльна 
сукня».  
12.45 Т/с «Лист надiї»
15.30 Т/с «Лист надiї».  
17.10 Т/с «Виклик».  
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Кришталевi 
вершини», 1 i 2 с.  
23.10 Т/с «Наступить 
свiтанок», 1 i 2 с.  
1.30 Телемагазин.

2.00 Т/с «Наступить 
свiтанок».  
4.00 Реальна мiстика.
4.40 Т/с «Жiночий лiкар 3».  

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

6.00 Х/ф «Белый Бим 
Черное ухо», 1 с.  
7.50 Х/ф «Разбирая 
Гарри». 
10.00 Х/ф «Благодетель». 
(США).  
12.25 Х/ф «Дорогой 
Джон». (США).  
14.25 Х/ф «Случайный 
муж». (США - Ирландия).  
16.10 Х/ф «Хроника пики-
рующего бомбардиров-
щика».  
17.30 Х/ф «Женя, Женечка 
и «Катюша».  
18.55 Х/ф «Война». (18+).
21.20 Х/ф «Хребет 
дьявола». (Испания - Мек-
сика). (18+).
23.20 Х/ф «Сестры».  
1.05 Х/ф «Брат».  
3.15 Х/ф «Брат 2».  

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

8.25 «Ух ти show».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.50 Х/ф «Вчитель року».
12.50 Х/ф «Кiнозiрка в 
погонах».
14.40 «Орел i решка. Мор-
ський сезон».
20.00 «Орел i решка. Рай 
та пекло».
22.00 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
23.50 Х/ф «Остання любов 
на Землi».  
1.30 Х/ф «Чи вмiєш ти 
зберiгати таємницi?»  
3.00 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Майстри ремонту.
8.20 Квартирне питання.
10.20 Кориснi поради.
11.10,22.30 Удачний 
проект.
14.30 Дачна вiдповiдь.
17.30 Шiсть соток.
0.10 Iдеї ремонту.
1.40 Неймовiрнi iсторiї 
кохання.
4.10 М/ф.

5.00 «Top Shop».
6.00 М/ф «Iванко з палацу 
пiонерiв».
7.00 М/ф «Ну, постривай!»
8.10,16.35,2.25 «Випад-
ковий свiдок».
10.00 Т/с «Коломбо».  
11.55 Х/ф «Раз на раз не 
випадає».
13.25 Х/ф «Кримiнальний 
талант».
17.50 «Таємницi свiту».
18.20 «Свiдок. Агенти».
19.00,1.55 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Жандарм у 
Нью-Йорку».
21.30 Х/ф «Жандарм одру-
жується».
23.15 Х/ф «Фунт плотi». 
(18+).
1.20,3.10 «Речовий 
доказ».
4.00 «Правда життя».

5.35 Х/ф «На семи ветрах».
7.20 «Женский взгляд на 
войну».
8.05 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша».
9.30 Х/ф «Солдатик».
11.00,20.00 Вести.

11.30 Х/ф «Герой 115».
12.45 Т/с «Черное море».
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с «Обитель».
23.10 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.55 «Обитель. Кто мы?»
2.50 Х/ф «Вдовий па-
роход».
4.30 Х/ф «Встреча перед 
разлукой».

6.00 Випадковий свiдок.
8.45,2.20 Мiстична 
Україна.
9.35 Правда життя.
10.45 Речовий доказ.
11.55,23.45 Їжа богiв.
12.50 У пошуках iстини.
14.35 Бойовий вiдлiк.
15.30 Мiстичний бiк на-
цизму.
18.15,0.40 Особливий 
загiн.
20.05 Дива нашого життя.
21.00 Друга свiтова вiйна: 
свiдчення вiйни.
1.25 Аджимушкай. Пiдзе-
мелля смертi.
3.00 Бандитський Київ.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.20 Х/ф «Жива вода».
9.30 Х/ф «Калошi щастя».
10.35 Х/ф «Свинопас».
11.45 М/ф «Посiпаки».
13.30 М/ф «Нiкчемний я».
15.15 М/ф «Нiкчемний я 
2».
17.00 М/ф «Нiкчемний я 
3».
18.45,20.45 Танька i Во-
лодька.
19.15,20.15 Одного разу 
пiд Полтавою.
19.45 Країна У 2.1.
21.15 М/ф «Iндики: Назад 
у майбутнє».
23.00 Країна У 2.0.
23.30 Сiмейка У.
0.00 Країна У.
1.15 Казки У.
1.45 Панянка-селянка.
2.45 Щоденники Темного.  
4.15 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.00,15.40 Х/ф «Вне 
правил». (США). (18+).
9.05 Х/ф «Без тормозов». 
(Франция).  

10.35 Х/ф «Библиотекарь: 
В поисках Копья Судьбы». 
(США - Германия).  
12.05 Х/ф «Чужой билет». 
(США).  
13.50 Х/ф «Чикаго». (США 
- Германия - Канада).  
17.45,4.10 Х/ф «Двойная 
жизнь Чарли Сан-Клауда». 
(США - Канада).  
19.20 Х/ф «День сурка». 
(США).  
21.00,5.50 Х/ф «Кинг 
Конг». (США - Германия - 
Новая Зеландия).  
0.00 Х/ф «Малышка на 
миллион». (США).  
2.10 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба». (Испания).  

6.00,1.20 Т/с «Опер за 
викликом 5».  
8.50 «Загублений свiт».
14.35 Х/ф «Загiн спецiаль-
ного призначення».  
16.40 Х/ф «Стрiлок».  
19.00 Т/с «Операцiя «Де-
зертир».  
23.10 Х/ф «Мисливцi за 
скарбами».  
2.20 «Вiдеобiмба 2».
3.50 «Нишпорки».
4.15 «102 Полiцiя».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00 Гімн України
06:00 «Піщана казка»
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»
09:50 «Солодка дача», 9с.
10:15 Телепродаж на ко-
мерційній основі
10:30 Х/ф «Шербурзькі 
парасольки» (12+)
12:10 «Невідомі Карпати». 

Вип. 3, 4
12:40 «Артефакти»
13:05 «Міста і містечка»
13:20 «Буковинські за-
гадки»
13:30 «Лайфхак україн-
ською»
13:40 «Ок, я тобі поясню». 
13:45 «Піщана казка»
13:50 «Уроки тітоньки 
Сови»
14:10 М/ф «Капітошко»
14:15 М/ф «Найсправжні-
сінька пригода»
14:25 «Додолики»
14:35 «Марійчин першо-
світ»
14:40 М/ф «Як Козаки на 
весіллі гуляли»
14:50 «Піщана казка»
15:05 Д/ф «Світ диво-
вижних тварин», 10с.
16:00 «Буковинські за-
гадки»
16:05 «#ВУкраїні»
17:00 Д/ф «Бовсунівські 
бабусі» (12+)
18:10 «Країна пісень».
18:40  «Загадки черні-
вецьких атлантів»
18:45 «Небезпечна зона». 
Вип. 23, 24
19:00 «Пліч-о-пліч». 4 сезон
19:15 «Відтінки України»
19:45 «Задача з зірочкою»
19:55 «Шерифи для нових 
громад»
20:00 Цикл «Наші трид-
цять». Вип. 4  «Я не зла-
маюсь»
20:25 «#ВУкраїні». Вип. 7
20:50 «Задача з зірочкою»
21:00 Т/с «Гордість», 15с. 
21:50 «Шерифи для нових 
громад»
22:05 «100 років ізоляції»
23:00 Т/с «Віра», 12с. (16+)
00:30 Д/ф «З України до 
Голлівуду» (12+)
01:50 «Буковинські за-
гадки»
02:00 Національні новини 
UA: Перший
02:30 «Люди Є»
02:40 «#ВУкраїні»
03:05 Д/с «Неймовірні 
винаходи»
03:30 «Я вдома». Вип. 10
04:00 «Населена земля». 
04:25 «Недалечко». Вип. 8
04:40 UA Музика
04:50 Кулінарне шоу 
«Енеїда». 3 сезон
05:45 «Лайфхак україн-
ською»

понеділок, 10 травня
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6.00 Гiмн України.
6.05,2.40,3.15 Енеїда.
6.30 М/ф «Чому зникла 
шапка-невидимка».
6.40 М/ф «Чого в лiсi не 
буває».
6.50 М/ф «Хлопчик з ву-
здечкою».
7.00,8.00,9.00,13.00,
,18.00,21.00,23.35,5.10
Новини.
7.05,8.05,9.05 Суспiльна 
студiя. Головне.
9.30 Х/ф «Авраам: охоро-
нець вiри», 2 с.
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 Країна пiсень.
16.30 Т/с «Гордiсть».  
17.25 Нашi грошi.
18.55,22.00 Д/с 
«Пiдводний всесвiт».
19.55 Д/с «Дикi тварини».
21.55,0.20,5.55 Спорт. 
Аспект.
23.00 Д/с «Боротьба за 
виживання».
0.25,2.35,3.10,5.05 По-
года.
0.30 Д/с «Суперчуття».
1.00 Т/с «Дiвчата вiйни».  
4.10 Д/ф «Перехрестя 
Балу».  

6.30,7.10,8.10,9.10 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.0
0,16.45,19.30,4.30 «ТСН».
9.25,10.20,3.50,5.30
«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».
20.15,21.15 Т/с «Свати».
22.30,23.30 Т/с 
«Слов`яни».  
0.30 Комедiя «Сусiди: На 
стежцi вiйни». (18+).
2.25 Комедiя «Сусiди 2». 
(18+).

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 програма».
11.00 «Позаочi».
12.25 Х/ф «Скарлетт».
14.05,14.55,15.50
«Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок».
18.00,19.00,3.50 «Стосу-
ється кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
0.05 Т/с «Любов згiдно iз 
законом».  
1.50 Т/с «Гречанка».
4.55 «Телемагазин».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.00
,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00,16.00,17.00,18.00,
19.00,0.00,1.00,2.00,3.00
,4.00,5.00 Час новин.
6.25 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 «Авiакатастрофи: 
причини i наслiдки».
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!

4.15 Скарб нацiї.
4.25 Еврика!
4.30 Служба розшуку дiтей.
4.35 Факти.
4.55 Т/с «Таємнi дверi».  
6.30 Ранок у великому мiстi.

8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 Т/с «Смертельна 
зброя».  
11.50,13.15 Х/ф «Зворотна 
тяга».  
12.45,15.45 Факти. День.
15.35,16.15 Х/ф «Форсаж 
7».  
18.45,21.00 Факти. Вечiр.
20.15,1.25 Секретний 
фронт.
21.20 Т/с «Пес».  
22.30 Т/с «Винищувачi 2. 
Останнiй бiй».  
2.55 Я зняв!

5.15,5.30 Т/с «Коли ми 
вдома».
7.05 Т/с «Комiсар Рекс».
10.55 Слiдство ведуть екс-
трасенси.  
13.25,14.50 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 «Все не ви-
падково».
22.55 Т/с «Несамотнi».

5.00 Абзац.
6.00,7.30 Kids` Time.
6.05 М/с «Том i Джерi».
7.35 Орел i решка.
8.30 Т/с «Надприродне».  
11.00 Х/ф «Злови шах-
райку, якщо зможеш».  
13.10 Екси.  
15.10,19.00 Хто зверху?  
21.00 Х/ф «Кров`ю i потом: 
Анаболiки».  
23.40 Х/ф «Офiсний роз-
ковбас».  
1.20 Т/с «Шлях чарiвника».
2.50 Служба розшуку дiтей.
2.55 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00,23.
00,3.00 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».  
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Кришталевi 
вершини», 5 i 6 с.  
23.10 Т/с «Зовсiм iнше 
життя», 1 i 2 с.
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Зовсiм iнше 
життя».
4.40 Т/с «Жiночий лiкар 3».  

7.00,8.00,9.00,10.00,11.0
0,12.00,13.00,14.00,
16.00,17.00,18.00,19.45
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з Л. 
Вакулюк, М. Шамановим та 
М. Матросовим.
9.10,10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. Ашiон, 
П. Рольником, О. Близ-
нюком, Д. Щасливою, М. 
Стецюк та А. Мiщенко.
13.10,14.15 «Великий 
день» з А. Сайчуком, Ю. 
Шпачинською i В. Попович.
15.10 «Дзвiнок» з В. Воло-
шиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Лео-
нчук.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. 
Калнишем та О. Курба-
новою.
22.00 «Прямий» контакт» з 
Т. Березовцем.
23.00 «Новини вiд 
Христини» з Х. Чернегою.

6.00 Х/ф «Меня это не каса-
ется».  
7.50 Х/ф «Хоттабыч».  
10.00 Х/ф «Жмурки». (18+).
12.25 Х/ф «Предчувствие». 
(США). (18+).
14.25 Х/ф «Особенности 
национальной охоты».  
16.10 Х/ф «Бумер». (18+).
18.55 Х/ф «Бумер 2». (18+).
21.20 Х/ф «Кукушка».  
23.20 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки».  
1.05 Х/ф «Полицейская 
история». (Гонконг).  
3.15 Х/ф «Полицейская 
история 2». (Гонконг).  

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

друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.00,22.00 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
11.50 Х/ф «Кохання не за 
розмiром».  
13.35 Х/ф «Серцеїд».  
15.15 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож».
20.00 «Орел i решка. Рай та 
пекло».
0.00 Т/с «Грань».  
3.30 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Майстри ремонту.
8.20,18.10 Шiсть соток.
12.00,17.20 Удачний 
проект.
13.00,21.40,0.40 Кориснi 
поради.
14.30 Квартирне питання.
15.30 Дачна вiдповiдь.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Зiрковi долi.
3.50 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.00 «Top Shop».
6.20 «Будьте здоровi».
7.55,17.00,2.50 «Випад-
ковий свiдок».
12.30,16.30,19.00,2.15
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Вiнчання зi 
смертю».
10.40,13.00,19.30 Т/с «Ко-
ломбо».  
14.50 «Легенди карного 
розшуку».
17.50 «Вартiсть життя».
18.30 «Акцент».
23.20 Х/ф «Чужi тут не хо-
дять».
0.55 «Легенди бандитської 
Одеси».
1.50,3.35 «Речовий доказ».
4.00 «Правда життя».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
11.00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30,4.45 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.

14.55 «Близкие люди».
16.50,2.45 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Обитель».
23.10 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.50 Вести - Санкт-Петер-
бург.
2.05 «Больше, чем любовь». 
Ю. Никулин и Т. Покровская.
3.05 Т/с «Остаться в 
живых».

6.00 Скарб.ua.
7.00 Бандитська Одеса.
8.25 Правда життя.
10.10,1.30 Речовий доказ.
11.20 Прихована реаль-
нiсть.
12.10 Мiстична Україна.
13.05 Природа сьогодення.
14.05,18.55 Елемент.
15.05,19.55 Їжа богiв.
16.05,20.50 Крiзь простiр i 
час з Морганом Фрiменом.
17.00 Друге життя зви-
чайних речей.
18.00 Дикий i живий.
21.45 Вiн i вона. Бiй за 
життя.
22.35 Горизонт.
23.35 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
0.35 Бойовий вiдлiк.
2.35 Страх у твоєму домi.
3.20 Iлюзiї сучасностi.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,10.15,11.45,18.15,1
9.15,20.15 Одного разу пiд 
Полтавою.
8.45,23.30 Сiмейка У.
9.15,11.15,18.45,20.45
Танька i Володька.
9.45,19.45 Країна У 2.1.
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. Екс-
тремальний сезон.
21.15 М/ф «Супер шiстка».
0.00 Країна У.
1.15 Казки У.
2.45 Щоденники Темного.  
4.15 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.45,13.00 Х/ф «Пробуж-
дение». (США). (6+).
8.40,15.00 Х/ф «Лучше не 
бывает». (США).  
10.55 Х/ф «Вне правил». 
(США). (18+).
17.10 Х/ф «Заколдованная 
Элла». (США - Великобри-
тания - Ирландия).  
18.45 Х/ф «Маска Зорро». 
(США - Германия).  
21.00 Х/ф «Пианист». 
(Франция - Германия).  
23.25 Х/ф «Малышка на 
миллион». (США).  
1.35 Х/ф «Останься». 
(США).  
3.10 Х/ф «Лица в толпе». 
(США).  
4.50 Х/ф «Любимцы Аме-
рики». (США).  

6.00 Х/ф «Втрачений 
скарб».  
7.45 Х/ф «З Парижа з лю-
бов`ю».  
9.35 Х/ф «Колектор».  
11.15 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi матерiали».
18.15,2.40 «Спецкор».
18.50,3.10 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Опер за ви-
кликом 2».  
20.20 Т/с «Одинак».  
23.15,1.05 Т/с «CSI: Мiсце 
злочину».  
3.40 «Вiдеобiмба 2».
4.15 «102 Полiцiя».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00	Гімн України
06:00	«Піщана казка»
06:15	«Англійська  абетка  
першосвіт»
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» (сурдопе-
реклад) ПОВТОР

09:45	«Країна пісень». Вип. 
2
10:15	Телепродаж на ко-
мерційній основі
10:30	Т/с «Дівчата війни», 
1с., 2с. (12+)
12:10	«Невідомі Карпати». 
Вип. 7, 8
12:35	«Еко-люди»
12:40	Д/ц «Дикі тварини», 
7с.
13:05	Д/п «Неймовірні 
винаходи», 16с.
13:30	«Лайфхак україн-
ською»
13:35	«Кіношкола вдома». 
13:45	«Піщана казка»
13:50	«Уроки тітоньки 
Сови»
14:10	М/ф «Історія одного 
поросятка»
14:20	М/ф «Козлик та його 
горе»
14:30	«Додолики»
14:45	«Піщана кзка»
15:00	ПТН
15:05	«Суспільна студія»
16:00	ПТН
16:05	«Суспільна студія»
17:00	ПТН 
17:10	«Суспільна студія»
18:10	«Відтінки України»
18:40	«ЗаАрхівоване»
18:45	«Недалечко»
19:00	« Сьогодні» (сурдопе-
реклад)
19:55	«Шерифи для нових 
громад»
20:05	«Схеми. Корупція в 
деталях»
20:40	ПТН
21:00	Т/с «Гордість», 7с. 
(12+)
21:50	«Шерифи для нових 
громад»
22:05	« Сьогодні» (сурдопе-
реклад) ПОВТОР
23:00	Т/с «Віра», 14с. (16+)
00:30	Д/ф «Северин Нали-
вайко. Остання битва!» 
02:00	Національні новини 
UA: Перший
02:40	«Схеми. Корупція в 
деталях»
03:05	Д/с «Неймовірні 
винаходи»
03:30	«Я вдома». Вип. 12
04:00	«Населена земля». 
Вип. 3
04:25	«Недалечко». Вип. 10
04:40	UA Музика
04:50	Кулінарне шоу 
«Енеїда». 1 сезон
05:45	«Лайфхак україн-
ською»

ТБ ПРОГРАМА

6.00 Гiмн України.
6.05,4.15 Енеїда.
6.30 М/ф «Кульбаба - товстi 
щоки».
6.40 М/ф «Цап та баран».
6.50 М/ф «Ходить гарбуз 
по городу».
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 «Нашi матерi - 
нашi батьки».  
10.20 Земля, наближена 
до неба.
10.50 Невiдомi Карпати.
11.00 Солодка дача.
11.20,0.25 Погода.
11.25 Телепродаж.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
15.10,21.35,0.10,5.45
Спорт.
15.20 Країна пiсень.
16.30 Т/с «Гордiсть».  
17.25 Д/с «Дикi тварини».
18.55 Фiнал Кубка України 
з футболу 2020-2021. «Ди-
намо» (Київ) - «Зоря» (Лу-
ганськ).
21.55,0.20,5.55 Спорт. 
Аспект.
22.00 Д/с «Пiдводний 
всесвiт».
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
0.30 Д/с «Суперчуття».
1.00 Т/с «Дiвчата вiйни».  
2.35 «Чесно жити i чесно 
померти. Iгуменя Йосифа 
Вiтер».
3.20 Д/ф «Iспит на лю-
дянiсть».  

6.30,7.10,8.10,9.10 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30,4.20
«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 Х/ф «Вiджа: Похо-
дження зла».  
2.40 Х/ф «Щось». (18+).

5.25,22.40 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
0,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.25 Х/ф «Скарлетт».
14.05,14.55,15.50
«Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок».
18.00,19.00,4.10 «Стосу-
ється кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Вбивства за 
абеткою», 1 i 2 с.  
0.25 Т/с «Любов згiдно iз 
законом».  
2.00 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 «Авiакатастрофи: 
причини i наслiдки».
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!

4.20 Скарб нацiї.
4.25 Еврика!
4.35 Факти.
4.55 Т/с «Таємнi дверi».  
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 Т/с «Смертельна 
зброя».  
11.50,13.15,21.20 Т/с 
«Пес».  
12.45,15.45 Факти. День.
16.10 Х/ф «Форсаж 8».  
18.45,21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Анти-зомбi.
22.35 Т/с «Винищувачi 2. 
Останнiй бiй».  
1.30 Громадянська обо-
рона.
2.20 Секретний фронт.
3.00 Я зняв!

5.25,6.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
7.05 Т/с «Комiсар Рекс».
10.55 Слiдство ведуть 
екстрасенси.  
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 Як вийти замiж.  
20.15,22.45 Т/с «Все не 
випадково».
22.55 Т/с «Трава пiд 
снiгом».  

5.00 Абзац.
6.00,7.30 Kids` Time.
6.05 М/с «Том i Джерi».
7.35 Орел i решка.
8.30 Т/с «Надприродне».  
11.00 Х/ф «Баррi Сiл: Ко-
роль контрабанди».  
13.10 Екси.  
15.10,19.00 Хто зверху?  
21.00 Х/ф «Хлопцi зi ство-
лами».  
23.20 Х/ф «Спадковiсть».  
1.50 Т/с «Шлях чарiвника».
2.40 Служба розшуку дiтей.
2.45 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
,8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.

9.00 Зоряний шлях.
9.50 Мiсiя: краса.
10.50 Мисливцi за чуде-
сами.
11.45 Реальна мiстика.
13.50,15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 5».  
17.10 Т/с «Виклик».  
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Кришталевi 
вершини».  
23.10 По слiдах.
23.50 Т/с «Лiнiї життя», 1 i 2 
с.  
1.45 Телемагазин.
2.00 Т/с «Лiнiї життя».  
4.10 Контролер.
4.40 Т/с «Жiночий лiкар 3».  

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 «В начале славных 
дел», 1 с.  
7.50 Х/ф «Полицейская 
история». (Гонконг).  
10.00 Х/ф «Бумер 2». (18+).
12.25 Х/ф «Кукушка».  
14.25 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки».  
16.10 Х/ф «Полицейская 
история 2». (Гонконг).  
18.55 Х/ф «Шанхайские 
рыцари». (США - Гонконг).  
21.20 Х/ф «Счастливое 
число Слевина». (США - Ка-

нада - Германия).  
23.20 Х/ф «Мама не 
горюй». (18+).
1.05 Х/ф «Мама не горюй 
2». (18+).
3.15 Х/ф «Счастливый 
Лазарь». (Италия - Швей-
цария - Франция - Гер-
мания).  

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.35 «Ух ти show».
8.45 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.35,22.00 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
11.30 Х/ф «Серцеїд».  
13.00 Х/ф «Шоколад».  
15.15 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож».
20.00 «Орел i решка. Рай та 
пекло».
0.00 Т/с «Грань».  
3.30 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Майстри ремонту.
8.20,18.10 Шiсть соток.
12.00,17.20 Удачний 
проект.
13.00,21.40,23.50 Ко-
риснi поради.
14.30 Квартирне питання.
15.30 Дачна вiдповiдь.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Зiрковi долi.
3.50 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.00 «Top Shop».
6.20 «Вартiсть життя».
7.55,17.00,2.45 «Випад-
ковий свiдок».
,12.30,16.30,19.00,2.15
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Чужi тут не хо-
дять».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«Коломбо».  
15.00 «Легенди карного 
розшуку».
17.50 «Правда життя».
18.30 «Акцент».
23.15 Х/ф «До мене, 
Мухтар!»
0.55 «Легенди бандитської 
Одеси».
1.50,3.40 «Речовий доказ».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
11.00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30,4.45 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 «Близкие люди».
16.50,2.45 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Обитель».
23.10 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.50 Вести - Санкт-Петер-
бург.
2.05 «Абсолютный слух».
3.05 Т/с «Остаться в 
живых».

6.00 Скарб.ua.
7.00 Бандитський Київ.
8.30 Правда життя.
10.30,1.25 Речовий доказ.
11.40 Прихована реаль-
нiсть.
12.30 Мiстична Україна.
13.20 Тваринна зброя.
14.15,18.55 Елемент.
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 Дикий i живий.
22.35 Горизонт.
23.35 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
0.30 Бойовий вiдлiк.
2.30 Страх у твоєму домi.
3.15 Люди Перемоги.
4.05 Iсторiя українських 
земель.
5.25 Теорiя Змови.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,10.15,11.45,18.15,1
9.15,20.15 Одного разу пiд 
Полтавою.
8.45 Сiмейка У.
9.15,11.15,18.45,20.45
Танька i Володька.
9.45,19.45 Країна У 2.1.
10.45 Країна У 2.0.
12.15,16.15 4 весiлля.
13.15,0.45 Панянка-се-
лянка.

15.15 Зiрки, чутки та Гал-
лiвуд.
17.15 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон.
21.15 М/ф «Воллi».
23.00 Х/ф «Гудiнi».  
5.50 Кориснi пiдказки.

6.35,13.55 Х/ф «Заколдо-
ванная Элла». (США - Вели-
кобритания - Ирландия).  
8.05,15.30 Х/ф «Маска 
Зорро». (США - Германия).  
10.20 Х/ф «Любимцы Аме-
рики». (США).  
12.00 Х/ф «Улыбка Моны 
Лизы». (США).  
17.45,5.15 Х/ф «Спеши 
любить». (США).  
19.25 Х/ф «Принцесса-не-
веста». (США). (6+).
21.00,3.40 Х/ф «Женщина 
в черном». (Великобри-
тания - Канада - Швеция).  
22.30 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна». (США).  
0.25 Х/ф «Невидимый 
гость». (Испания).  
2.10 Х/ф «Такси 4». 
(Франция).  

6.00 Х/ф «Кон Експрес».  
7.50 Х/ф «12 раундiв».  
9.55 Х/ф «Мисливцi за 
скарбами».  
12.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,2.40 «Спецкор».
18.50,3.10 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Опер за ви-
кликом 2».  
20.25 Т/с «Одинак».  
23.15,1.05 Т/с «CSI: Мiсце 
злочину».  
3.40 «Помста природи».
4.15 «102 Полiцiя».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00 Гімн України
06:00 «Піщана казка»
06:15 «Англійська абетка 
першосвіт»
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» (сурдопе-
реклад) ПОВТОР
09:45 «Обличчя» ПОВТОР
10:15 Телепродаж на ко-
мерційній основі
10:30 Т/с «Дівчата війни», 
12:10 «Невідомі Карпати».
Вип. 9,10
12:35 «Еко-люди»
12:40 Д/ц «Дикі тварини», 
8с.
13:05 Д/п «Неймовірні 
винаходи», 18с.
13:30 «Лайфхак україн-
ською»
13:45 «Піщана казка»
13:50 «Уроки тітоньки 
Сови»
14:10 М/ф «Казка по жадіб-
ність»
14:15 М/ф «Колосок»
14:25 «Марійчин першо-
світ»
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 «Відтінки України»
18:40 «Загадки черні-
вецьких атлантів»
18:45 «Street Схід». Вип. 8
19:00 «Сьогодні» (сурдопе-
реклад)
19:55 «Задача з зірочкою»
20:05 «Крим. Реалії»
20:40 ПТН
21:00 Т/с «Гордість», 18с.  
(12+)
21:50 «Люди Є»
22:05 «Сьогодні» (сурдопе-
реклад) ПОВТОР
23:00 Т/с «Віра», 15с. (16+)   
00:30 «Д/ф «Веронські 
скарби» (12+)
01:30 «Артефакти»
02:00 Національні новини 
UA: Перший
02:40 Д/ф «Олександра 
Шулежко. Доля праведниці» 
03:05 Д/ф «Іспит на людя-
ність» (12+)
04:50 «Обличчя» ПОВТОР
05:45 «Лайфхак україн-
ською»

середа, 12 травня

четвер, 13 травня
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6.00 Гiмн України.
6.05,4.40 Енеїда.
6.30 М/ф «Хто в лiсi ха-
зяїн?»
6.40 М/ф «Тяв та Гав».
6.50 М/ф «Справа доруча-
ється детективу Теддi».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.55
,2.05,5.10 Новини.
7.05,8.05,9.05 Суспiльна 
студiя. Головне.
9.30 Т/с «Нашi матерi - 
нашi батьки».  
10.20 Земля, наближена 
до неба.
10.50 Невiдомi Карпати.
11.05,0.45,2.55 Погода.
11.10 Телепродаж.
11.45 Пишемо iсторiю. 
Андрiй Шептицький.
12.00 Хвилина мовчання: 
День пам`ятi українцiв, якi 
рятували євреїв пiд час 
Другої свiтової вiйни.
12.01,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
0,21.35,0.30,2.40,5.45
Спорт.
15.20 Розсекречена 
iсторiя. Чому українцi ряту-
вали євреїв?
16.30 Т/с «Гордiсть».  
17.25,0.50 Перша 
шпальта.
18.55 Д/с «Пiдводний 
всесвiт».
19.55 Д/с «Дикi тварини».
21.55,0.40,2.50,5.55
Спорт. Аспект.
22.00 Х/ф «Її серце».  
1.10 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
1.35 #ВУкраїнi.
3.00 «Зворотнiй вiдлiк».

6.30,7.10,8.10,9.10 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30,5.05
«ТСН».
9.25,10.20,3.10,6.05
«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 Бойовик «Падiння 
Лондона».  
22.10 Драма «Апокалiпсис 
сьогоднi».  

1.15 Мелодрама «Вiд сiм`ї 
не втечеш».

5.25,22.40 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.00 «Позаочi».
12.25 Х/ф «Скарлетт».
14.10,14.55,15.50,0.25
«Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок».
18.00 «Стосується кож-
ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Вбивства за 
абеткою», 3 i 4 с.  
2.15 «Чекай на мене. 
Україна».
3.25 «Орел i решка. Чу-
деса свiту».
5.10 «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.
7.10,8.10,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15,13.10 Д/с «Бойовий 
вiдлiк».
8.15 Форшмак.
8.45 Натхнення.
9.30 Машина часу.
10.10,18.10,0.10 Д/с 
«Найбiльшi танковi битви».
11.10 Д/с «Найнебезпеч-
нiшi польоти».
12.40 Д/с «Iсторiя навколо 
нас».
14.10 Д/с «Авiаката-
строфи: причини i на-
слiдки».
15.30,16.10 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!

4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку 
дiтей.
4.30,0.50 Факти.
4.50 Т/с «Таємнi дверi».  
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 Громадянська обо-
рона.
11.15,13.15 Х/ф «Мiст 
шпигунiв».  
12.45,15.45 Факти. День.
14.40,16.20 Х/ф «Зелена 
миля».  
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Х/ф «Мiцний 
горiшок».  
22.40 Х/ф «Мiцний 
горiшок 2».  
1.25 Х/ф «Дюнкерк».  
3.00 Я зняв!

5.10 Х/ф «Виннi зiрки».  
7.25,19.00,22.45 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.
23.30 Детектор брехнi.  

5.00 Х/ф «Лiс примар».  
6.50 Х/ф «Iнцидент в Лох-
Нессi».  
8.30 Т/с «Надприродне».  
11.00 Х/ф «Ясон i арго-
навти».
14.40 Х/ф «Судний день».  
16.50 Х/ф «Дракон Пiта».
18.50 Х/ф «Бiлий полон».
21.00 Х/ф «Кiнг Конг».  
0.50 Вар`яти.  
2.20 Служба розшуку 
дiтей.
2.25 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
9.50 Мiсiя: краса.
11.45,4.00 Реальна мiс-
тика.

13.50,15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 5».  
17.10 Т/с «Виклик».  
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова 
Савiка Шустера.
0.00 Т/с «Лист надiї», 1 i 2 
с.  
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Лист надiї».  

7.00,8.00,9.00,10.00,11.
00,12.01,13.00,14.00,15
.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.
12.00 Хвилина мовчання. 
День пам`ятi.
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.
19.00 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
22.30 «Запорєбрик News» 
з О. Курбановою.

6.00 Х/ф «В начале 
славных дел», 2 с.  
7.50 Х/ф «Мама не горюй 
2». (18+).
10.00 Х/ф «Шанхайские 
рыцари». (США - Гонконг).  
12.25 Х/ф «Счастливое 
число Слевина». (США 
- Канада - Германия).  
14.25 Х/ф «Мама не 
горюй». (18+).
16.10 Х/ф «Счастливый 
Лазарь». (Италия - Швей-
цария - Франция - Гер-
мания).  
18.55 Х/ф «Дети Хуанг 
Ши». (Австралия - Гер-
мания - США).  
21.20 Х/ф «Мечтатель». 
23.20 Х/ф «В стране 
женщин». (США).  
1.05 Х/ф «Гонки «Пу-
шечное ядро». (США).  
3.15 Х/ф «Белый шквал». 
(США - Великобритания).  

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.35,12.35 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож».
9.35,13.35,22.00 «Орел i 
решка. Навколо свiту».
10.30 Х/ф «Шоколад».  
17.20 Х/ф «Останнiй 
легiон».
19.10 Х/ф «Лiкар. Учень 
Авiценни».  
1.00 Х/ф «Планета Ка-
Пекс».  
3.00 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Майстри ремонту.
8.20,18.10 Шiсть соток.
12.00,17.20,21.40 Уда-
чний проект.
13.00,0.10 Кориснi по-
ради.
14.30 Квартирне питання.
15.30 Дачна вiдповiдь.
1.40 Формула кохання.
3.20 Зiрковi долi.
3.50 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.00,4.55 «Top Shop».
6.25,3.50 «Правда життя».
7.55,3.20 «Випадковий 
свiдок».
12.30,16.30,19.00,2.50
«Свiдок».
9.00 Х/ф «До мене, 
Мухтар!»
10.40,13.00,19.30 Т/с 
«Коломбо».  
14.50 Х/ф «Балада про 
солдата».
17.00 Х/ф «Летять 
журавлi».
21.30 «Мир чи вiйна».
23.30 Х/ф «Опiк».
1.30 «Легенди бандитської 
Одеси».
2.20,3.25 «Речовий 
доказ».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
11.00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30,4.45 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,20.45 Вести. 
Местное время.

14.55 «Близкие люди».
16.50 Новости культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.00 Х/ф «Критический 
возраст».
0.30 «Белая студия». 
Борис Хлебников.
1.15 Х/ф «Старший сын».
3.25 Х/ф «Садовник».

6.00 Бандитська Одеса.
8.30 Правда життя.
10.20,1.35 Речовий 
доказ.
11.30 Прихована реаль-
нiсть.
12.20 Гордiсть України.
13.15 Тваринна зброя.
14.10,18.50 Елемент.
15.10,19.50 Їжа богiв.
16.05,20.50 Крiзь простiр 
i час з Морганом 
Фрiменом.
17.00 Вiн i вона. Бiй за 
життя.
17.55 Дикий i живий.
21.45 Друге життя зви-
чайних речей.
22.35 Горизонт.
23.35 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
0.40 Бойовий вiдлiк.
2.45 Страх у твоєму домi.
3.30 Iлюзiї сучасностi.
4.20 Скептик.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15 Х/ф «Легенда про 
русалку».
10.00 Х/ф «Регентруда».
11.10 Х/ф «Проти при-
роди: Велика подорож 
слонiв».
12.55 Х/ф «Проти природи 
2: Вижити в Серенгет».
14.40 Х/ф «Едвард - ру-
ки-ножицi».
16.40 Х/ф «Хеллбой 2: 
Золота армiя».  
19.00 М/ф «Як приборкати 
дракона».
21.00 М/ф «Монстри 
проти прибульцiв».
22.45 Х/ф «Гудiнi».  
0.30 Сiмейка У.
1.00 Країна У.
2.15 Казки У.
2.45 Панянка-селянка.
3.35 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.55 Х/ф «Улыбка Моны 

Лизы». (США).  
8.50 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (Франция).  
10.40 Х/ф «Чикаго». (США 
- Германия - Канада).  
12.30 Х/ф «Давайте по-
танцуем». (США).  
14.15 Х/ф «Спеши лю-
бить». (США).  
15.55 Х/ф «Принцесса-не-
веста». (США). (6+).
17.30,4.50 Х/ф «Охотники 
за привидениями». (США).  
19.15 Х/ф «Охотники за 
привидениями 2». (США).  
21.00 Х/ф «Тепло наших 
тел». (США - Канада).  
22.35 Х/ф «Обитель про-
клятых». (США).  
0.25 Х/ф «Малышка на 
миллион». (США).  
2.35 Х/ф «Ангелы и де-
моны». (США - Италия).  

6.00 Х/ф «16 кварталiв».  
7.55 Х/ф «Крейсер».  
11.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,2.40 «Спецкор».
18.50,3.10 «ДжеДАI».
19.25 Х/ф «Розправа».  
21.20 Х/ф «Командо».  
23.10 Х/ф «День, коли 
Земля зупинилась».  
0.55 Х/ф «Литовське 
весiлля».  
3.40 «Вiдеобiмба 2».
4.30 «Нишпорки».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00 Гімн України
06:00 «Піщана казка»
06:15 М/ф «Велика по-
дорож»
06:25 «Загадки черні-
вецьких атлантів»
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 . Сьогодні» (сурдо-
переклад) ПОВТОР

09:45 «Обличчя» ПОВТОР
10:15 Телепродаж на ко-
мерційній основі
10:30 Т/с «Дівчата війни», 
11:50 «Буковинські за-
гадки»
12:00 ХВИЛИНА МОВ-
ЧАННЯ
12:10 «Артефакти»
12:35 «Еко-люди»
12:40 Д/ц «Дикі тварини», 
13:05 Д/п «Неймовірні 
винаходи», 20с.
13:45 «Кіношкола вдома»
13:55 М/ф «Казка про 
доброго носорога»
14:05 М/ф «Дерево і 
кішка»
14:15 М/ф «Подарунок»
14:20 М/ф «Ватажок»
14:40 «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 «Обличчя» ПОВТОР
18:40 «Буковинські за-
гадки»
18:45 «Шукачі пригод». 
Вип. 1
19:00 « Сьогодні» (сурдо-
переклад)
19:55 «Шерифи для нових 
громад»
20:00 «Брехня від полі-
тиків. Перевірка». Вип. 5
20:15 «Крутий заміс». 1 
сезон
20:25 «Пліч-о-пліч». 
20:40 ПТН
21:00 Д/ф «Іспит на людя-
ність» (12+)
21:50 «Люди Є»
22:05  Сьогодні» (сурдопе-
реклад) ПОВТОР
23:00 Т/с «Віра», 16с. 
(16+)
00:30 Д/ф «Будинок 
«Слово» (12+)
02:00 Національні новини 
UA: Перший
02:40 Спецпроект «За-
свідчений злочин»
03:30 «Разом»
04:00 «Населена земля». 
04:25 «Недалечко».Ви. 11
04:40 UA Музика
04:50 Д/ф «Кіноперфор-
манс. Народний Малахій!» 
05:30 «Хортиця ONLINE. 
Чорний Камінь»
05:45 «Лайфхак україн-
ською»

6.00 Гiмн України.
6.05,3.55 Енеїда.
7.00,8.00,9.00,21.00,23.
50,2.05,3.30,5.35 Но-
вини.
7.10 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
7.30 М/ф «Ходить гарбуз 
по городу».
7.40 М/ф «Котигорошко».
7.50 М/ф «Колосок».
8.05 Д/с «Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-
Дiєго».
9.05 Невидима правда.
9.20 #ВУкраїнi.
9.50 Д/с «Пiдводний 
всесвiт».
10.50 Д/с «Гори - Життя 
над хмарами».
11.55 Х/ф «Обручка до 
весни».  
13.35,19.55 Д/с «Бо-
ротьба за виживання».
14.30 Телепродаж.
15.00 Країна пiсень.
16.05 Концерт. Квартет 
«Гетьман».
17.00 Мiста та мiстечка.
17.15,21.25 Д/с «Дикi 
тварини».
17.55 Х/ф «Її серце».  
22.00 Х/ф «Страченi 
свiтанки».
0.15,2.00,2.30,3.50,5.30
Погода.
0.20 Д/ф «Малевич».
2.35 «Концтабiр Iзоляцiя».

7.00,6.00 «Життя вiдомих 
людей».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00,2.00 «Свiт нави-
ворiт».
14.00,15.05,16.05,17.05
Т/с «Свати».
18.20 «Свiт навиворiт 12. 
Пакистан».
19.30,5.05 «ТСН».
20.10 «Чистоnews».
20.15 «Вечiрнiй квартал».
22.00 «Жiночий квартал».
23.00 «Свiтське життя».
0.00 Драма «Апокалiпсис 
сьогоднi».  

5.40 Х/ф «Зозуля з ди-
пломом».
6.50 «Слово Предстоя-
теля».
7.00 Х/ф «Фан-
фан-тюльпан».
9.00 «Готуємо разом. До-

машня кухня».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.00 «Позаочi».
12.00 Х/ф «Вiдпустка за 
власний рахунок».
14.30 Х/ф «Будьте моїм 
чоловiком».
16.10 Х/ф «Здрастуй i 
прощай».
18.00 Т/с «Випробування 
невиннiстю», 1 i 2 с.  
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Випробування 
невиннiстю», 3 i 4 с.  
22.10 «Мiсце зустрiчi».
23.30 Т/с «Батькiвський 
iнстинкт», 1-4 с.  
3.00 Х/ф «Секретний 
ешелон».
4.30 Х/ф «Благi намiри».

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.
5.50,2.25 Секретний 
фронт.
6.45 Громадянська обо-
рона.
7.40 Т/с «Один у полi 
воїн».  
11.40,13.00 Т/с «Танк».  
12.45 Факти. День.
16.10 Х/ф «Мiцний 
горiшок».  
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Мiцний 
горiшок 3: Помирати з 
пiснею».  
21.35 Х/ф «Мiцний 
горiшок 4.0».  
23.55 Х/ф «Мiст шпигунiв».  

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
6.45,10.50 Т/с «Все не 
випадково».
8.00 Неймовiрна правда 
про зiрок.
17.00 Хата на тата.  
19.00 МастерШеф. Про-
фесiонали.  
21.25 СуперМама.  
1.30 Слiдство ведуть екс-
трасенси.  

5.30 Вар`яти.  
8.10,10.00 Kids` Time.
8.15 Х/ф «Каспер».
10.05 Орел i решка. Чу-
деса свiту.
11.10 Орел i решка.
12.10 У кого бiльше?  
14.10 М/ф «Альоша По-
пович i Тугарин Змiй».  
15.50 М/ф «Добриня Ми-
китович i Змiй Горинич».  
17.00 М/ф «Iлля Муро-
мець i Соловей-Роз-
бiйник».  
18.40 Х/ф «Тор».  
21.00 Х/ф «Тор: Царство 
темряви».  
23.00 Х/ф «Перша 
вiдьма». (18+).
1.00 Х/ф «Iнцидент в Лох-
Нессi».  
2.50 Зона ночi.
4.30 Х/ф «Я вбиваю ве-
летнiв».  

7.00,15.00,19.00 Сьо-
годнi.
7.25,3.10 Реальна мiс-
тика.
9.10 Т/с «Веселка в небi».  
13.00 Т/с «Рiднi серця», 1 i 

2 с.  
15.20 Т/с «Рiднi серця».  
17.00 Т/с «Три кольори 
любовi», 1 i 2 с.  
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Три кольори 
любовi».  
23.00 Т/с «Дочки-мачухи», 
1 i 2 с.  
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Дочки-мачухи».  

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

6.00 Х/ф «Звезда плени-
тельного счастья», 1 с.  
7.50 Х/ф «Гонки «Пу-
шечное ядро». (США).  
10.00 Х/ф «Дети Хуанг 
Ши». (Австралия - Гер-
мания - США).  
12.25 Х/ф «Мечтатель». 
(США).  
14.25 Х/ф «В стране 
женщин». (США).  
16.10 Х/ф «Белый шквал». 
(США - Великобритания).  
18.55 Х/ф «Лучшее во 
мне». (США).  
21.20 Х/ф «Добро пожало-
вать к Райли». (США - Ве-
ликобритания).  
23.20 Х/ф «Если только». 
(США - Великобритания).  
1.05 Х/ф «Молодой 
мастер». (Гонконг).  

3.15 Х/ф «Олигарх».  

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i Панда».
8.35 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.30 Х/ф «Останнiй 
легiон».
11.15 Х/ф «Лiкар. Учень 
Авiценни».  
14.10,1.40 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
0.00 Х/ф «Замкнутий 
ланцюг».  
2.30 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 Квартирне питання.
9.30 Iдеї ремонту.
10.20,0.10 Кориснi по-
ради.
11.10 Правила життя.
12.50,22.30 Удачний 
проект.
14.30,19.10 Шiсть соток.
16.10 Дачна вiдповiдь.
1.40 Формула кохання.
3.20 Зiрковi долi.
3.50 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.55 Х/ф «Iнспектор кар-
ного розшуку».
7.40 Х/ф «Буднi карного 
розшуку».
9.20 Х/ф «Хазяїн тайги».
10.50 Х/ф «Зникнення 
свiдка».
12.35,2.35 «Випадковий 
свiдок».
13.45 Т/с «Смерть у раю».  
18.05 «Переломнi 80-тi».
19.00,2.05 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Обережно, 
бабусю!»
21.15 Х/ф «Жандарм на 
вiдпочинку».
23.10 Х/ф «Лiтак прези-
дента 2».  
1.00 «Таємницi кримiналь-
ного свiту».
3.40 «Речовий доказ».
5.00 «Top Shop».

6.00 «Утро России. Суб-
бота».
9.00 Вести. Местное 
время.
9.15 Местное время. Суб-
бота.
9.35 «Диалоги о животных. 

Зоопарк Росто-
ва-на-Дону».
10.15 «По секрету всему 
свету».
10.35 «Формула еды».
11.00 Вести.
11.30 «Пятеро на одного».
12.10 «Сто к одному».
12.55 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!»
13.50 «Доктор Мясников».
14.45 Т/с «Время до-
черей».
18.05 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Я все начну 
сначала».
0.15 «Романтика ро-
манса».
1.15 Х/ф «Нелюбимая».
4.15 Х/ф «Случайный по-
путчик».

6.00 Випадковий свiдок.
8.50,1.35 Мiстична 
Україна.
9.40 Правда життя.
10.50 Речовий доказ.
12.00,23.45 Їжа богiв.
12.55 Мiсця сили.
14.25 Бойовi кораблi.
15.20,21.00 Астронавти: 
найважча робота у Всес-
вiтi.
18.05 Елемент.
19.05 Горизонт.
0.40 Тваринна зброя.
2.25 Iсторiя українських 
земель.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
10.50 Х/ф «Принц-на-
ступник».
12.35 Х/ф «Принцеса для 
дракона».
14.20 Х/ф «Кiт у чоботях».
15.30 М/ф «Iндики: Назад 
у майбутнє».
17.15 М/ф «Дивопарк».
19.00,20.00,21.00,22.00
Одного разу пiд Полтавою.
19.30,21.30 Танька i Во-
лодька.
20.30,22.30 Країна У 2.1.
23.00 Iгри приколiв.
0.00 Панянка-селянка.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.40,15.30 Х/ф «Охотники 
за привидениями 2». 
(США).  
8.25 Х/ф «Без тормозов». 
(Франция).  

9.55 Х/ф «Двойная жизнь 
Чарли Сан-Клауда». (США 
- Канада).  
11.35 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет». 
(Франция - Китай - 
Бельгия - Германия - 
США).  
13.45 Х/ф «Охотники за 
привидениями». (США).  
17.15,4.50 Х/ф «Смур-
фики 2». (США). (6+).
18.55 Х/ф «Белоснежка и 
охотник». (США).  
21.00,3.05 Х/ф «Другие». 
(США - Испания - Франция 
- Италия).  
22.40 Х/ф «Ангелы и де-
моны». (США - Италия).  
0.55 Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг». (США).  

6.00 «Шаленi перегони».
7.00,8.00 «ДжеДАI».
9.40 «Загублений свiт».
13.45 Х/ф «Ера диноза-
врiв».  
15.30 Х/ф «100 000 000 до 
н.е».  
17.00 Х/ф «Сталевий 
свiтанок».  
19.00 Х/ф «Втеча з 
Лос-Анжелеса».  
21.00 Х/ф «Азартнi iгри».  
23.00 Х/ф «Втрачений 
скарб».  
0.45 Х/ф «Спiймати i 
вбити».  
2.30 «Помста природи».
3.15 «Нишпорки».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00 Гімн України
06:00 «#ВУкраїні»
07:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
07:15 «Ранок на Суспіль-
ному. Дайджест»
07:25 «Роздивись». Вип. 1
07:40 «Шукачі пригод». 
Вип. 6
08:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
08:15 «Ранок на Суспіль-
ному. Дайджест»
08:30 «Геолокація: Во-
линь». Вип. 5
09:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
09:15 «По

. 
Сьогодні» (сурдопереклад) 
ПОВТОР
09:50 Д/с «Світ дикої при-
роди»
10:15 Телепродаж на ко-
мерційній основі
10:30 «Солодка дача»
11:00 Кулінарне шоу 
«Енеїда». 1 сезон
11:30 Х/ф «Поки ти ходив 
на побачення» (12+)
13:05 «Гендерні окуляри». 
Вип. 6
13:20 «Небезпечна зона». 
Вип. 19, 20
13:35 «Я вдома». Вип. 12
14:05 «Лайфхак україн-
ською»
14:20 «Уроки тітоньки 
Сови»
14:35 М/ф «Як Петрик 
Пяточкін слоників рахував»
14:45 М/ф «Як Козаки у 
хокей грали»
15:05 «Додолики». Вип. 1
15:15 «Піщана казка»
15:25 «Веселі саморобки»
15:30 «Шо? Як?». Вип. 4
15:50 «Буковинські за-
гадки»
16:00 «Маршрутом змін». 
Вип. 21
16:15 «Задача з зірочкою»
16:30 «#ВУкраїні»
16:50 Д/ф «Додому» (12+)
18:25 «Крутий заміс». 2 
сезон
19:00 «Культ. Особистості»
19:15 «Відтінки України»
19:45 «Створюй із 
Суспільним. Розсліду-
вання. Червона лінія»
20:05 «#ВУкраїні»
20:30 Вечір-реквієм 
«Пам’ятаємо 1944»
21:00 Д/ф «Три Івани» 
(12+)
23:00 «Бийся як дівчина»
23:05 «Розсекречена іс-
торія» ПОВТОР
00:00 «#ВУкраїні». 7 сезон 
01:00 Д/ф «Норильське 
повстання» (16+)
02:00 Суспільно-політичне 
ток-шоу «Зворотний відлік» 
(сурдопереклад) ПОВТОР
03:40 Д/п «Олесь Шев-
ченко. Як на сповіді» 
04:05 «Розсекречена іс-
торія» ПОВТОР
04:55 «Обличчя» ПОВТОР 

05:50 «Загадки черні-
вецьких атлантів»

п'ятниця, 14 травня

субота, 15 травня
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6.00 Гiмн України.
6.05,3.55 Енеїда.
7.00,8.00,8.55,21.00,0.3
0,3.30,5.35 Новини.
7.10 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
7.30 М/ф «Братик Кролик 
та братик Лис».
7.40 М/ф «Будиночок для 
равлика».
7.50 М/ф «Як козак щастя 
шукав».
8.15,0.50,2.50,3.50,5.30
Погода.
8.20 Д/с «Боротьба за 
виживання».
9.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви 
України.
11.00,12.01 Недiльна 
Лiтургiя Української Гре-
ко-Католицької Церкви.
12.00 Хвилина мовчання: 
День пам`ятi жертв по-
лiтичних репресiй.
12.30 Недiльна Свята 
Меса Римсько-Католицької 
Церкви в Українi.
13.30 MonoKate.
14.35 Телепродаж.
15.10 Кенгiр. Сорок днiв 
волi.
16.55 Пишемо iсторiю. 
Репресiї в Українi 20-70
рокiв.
17.10 Пишемо iсторiю. 
Репресоване духовенство.
17.35 Пишемо iсторiю. 
Сталiнiзм. Голод i репресiї.
17.50 Пишемо iсторiю. Ве-
ликий терор.
18.05 «Концтабiр Iзо-
ляцiя».
19.05 Д/с «Хижаки пiдвод-
ного свiту».
20.00 Спецпроєкт 
«Грецька операцiя НКВС».
21.25 Дорога до Токiо.
22.00 Д/ф «Заручники 
Путiна: українськi по-
лiтв`язнi Кремля».
22.55 Д/ф «Будинок 
«Слово». (12+).
0.55 Д/ф «Блаженнiший». 
(12+).
2.55 #ВУкраїнi.

7.00 «Життя вiдомих 
людей».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».

9.00 «Лото-Забава».
9.45,10.50 «Мандруй 
Україною з Дмiтром Кома-
ровим».
12.00 «Свiт навиворiт 12. 
Пакистан».
13.10,2.10 «Свiт нави-
ворiт».
18.15 «Українськi сен-
сацiї».
19.30,5.00 «ТСН-Тиж-
день».
21.00 Бойовик «Аватар».
0.10 Трилер «Екс Махiна». 
(16+).

5.45 Х/ф «Собор Па-
ризької Богоматерi».
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
10.00,11.00,12.00,12.50
«Iнше життя».
13.45 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
18.10 Х/ф «Бiльше життя». 
(16+).
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Х/ф «Тато».
23.50 Х/ф «Мерседес» 
тiкає вiд переслiдування».
1.25 «Речдок».

6.00,7.00,8.00,8.50,15.0
0,17.00,20.00,23.00,0.0
0,2.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.10,7.10 Д/с «Крила 
вiйни».
7.50,21.25 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Со-
цiум.
8.05 Невигаданi iсторiї.
8.25 Vоїн - це я!
8.35 Натхнення.
9.00 Божественна лiтургiя 
ПЦУ.
11.00 Божественна 
лiтургiя УГКЦ.
12.15 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!

5.15 Скарб нацiї.
5.30 Факти.
5.55 Бiльше нiж правда.
7.45,2.00 Секретний 
фронт.
9.30,1.15 Громадянська 
оборона.
11.25,13.00 Х/ф «Мiцний 
горiшок 2». (16+).
12.45 Факти. День.
13.55 Х/ф «Мiцний 
горiшок 3: Помирати з 
пiснею». (16+).
16.15 Х/ф «Мiцний 
горiшок 4.0». (16+).
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «Мiцний 
горiшок 5: Гарний день, 
щоб померти». (16+).
23.05 Х/ф «Червоний». 
(12+).
2.45 Анти-зомбi.
3.35 Я зняв!

5.20 Невiдома версiя. Не 
можу сказати «прощавай». 
(12+).
6.05 Невiдома версiя. 
Екiпаж. (12+).
7.00 Х/ф «Екiпаж».
9.25 Х/ф «Молода дру-
жина».
11.15 Х/ф «Не можу ска-
зати «прощавай».
13.00 МастерШеф. Про-
фесiонали. (12+).
15.20 СуперМама. (12+).
19.00 Слiдство ведуть екс-
трасенси. (16+).
20.00 Один за всiх. (16+).
23.10 Таємницi ДНК. 
(16+).

6.20 Х/ф «Зачароване 
королiвство».
12.00 Х/ф «Дракон Пiта».
14.00 Х/ф «Тор». (16+).
16.10 Х/ф «Тор: Царство 

темряви». (16+).
18.20 Х/ф «Тор: 
Рагнарьок». (12+).
21.00 Х/ф «Чорна пан-
тера». (12+).
23.40 Х/ф «Воїни свiтла». 
(18+).
1.40 Improv Live Show. 
(12+).
2.30 Вар`яти. (12+).

5.50 Сьогоднi.
6.50 Реальна мiстика.
9.45 Т/с «Кришталевi вер-
шини». (16+).
17.00 Т/с «Авантюра», 1 i 2 
с. (12+).
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки 
з Олегом Панютою.
21.00 Т/с «Авантюра». 
(12+).
23.00 Т/с «Любов пiд 
мiкроскопом», 1 i 2 с. (12+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Любов пiд 
мiкроскопом». (12+).
3.00 Гучна справа.
3.50 Т/с «Жiночий лiкар 5». 
(16+).

9.00,10.00,11.00,12.01,
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.
12.00 Хвилина мовчання. 
День пам`ятi.
13.15,20.00,22.00 «Ехо 
України» з М. Ганаполь-
ським.
14.10,15.30 Д/ф.
17.15 «Не наша Russia» з 
М. Гаєм та I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» з 
П. Рольником та О. Близ-
нюком.
20.25 «Про вiйсько».
20.50 «Sound.чєк».
21.00 «Великi новини» з Т. 
Березовцем.
22.30 «Щасливий день з 
полiтиком».

6.00 Х/ф «Звезда плени-
тельного счастья», 2 с. 
(16+).

7.50 Х/ф «Молодой 
мастер». (Гонконг). (16+).
10.00 Х/ф «Лучшее во 
мне». (США). (16+).
12.25 Х/ф «Добро пожало-
вать к Райли». (США - Ве-
ликобритания). (16+).
14.25 Х/ф «Если только». 
(США - Великобритания). 
(16+).
16.10 Х/ф «Олигарх». 
(16+).
18.55 Х/ф «Младенец на 
$30 000 000». (Гонконг). 
(16+).
21.20 Х/ф «Фальшивомо-
нетчики». (Австрия - Гер-
мания). (16+).
23.20 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе». (16+).
1.05 Х/ф «Сказ про Федо-
та-стрельца». (16+).
3.15 Х/ф «Перегон». (16+).

6.30 Телемагазин.
7.30,0.10 Iдеї ремонту.
7.40 Квартирне питання.
8.40,14.40 Шiсть соток.
10.20,18.00 Удачний 
проект.
12.00 Кориснi поради.
13.00 Правила життя.
20.30 Дачна вiдповiдь.
1.40 Формула кохання.
3.20 Зiрковi долi.
3.50 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.30 Х/ф «Невизначена 
особа».
7.20 «Слово Предстоя-
теля».
7.25 «Випадковий свiдок».
9.10 Т/с «Смерть у раю». 
(16+).
13.25 Х/ф «Лiтак прези-
дента 2». (16+).
15.10 Х/ф «Морський 
характер».
17.10 Х/ф «Це було в роз-
вiдцi».
19.00 Х/ф «Беремо все на 
себе».
20.30 Х/ф «Акцiя».
22.15 Х/ф «Мул». (18+).
0.20 Х/ф «Смертоносний 
воїн». (18+).
2.15 «Речовий доказ».

6.00,1.30 Х/ф «Примета 

на счастье».
7.45,3.10 Х/ф «Из жизни 
начальника уголовного 
розыска».
9.20 Местное время. Во-
скресенье.
9.55 «Пешком...» Ленком 
Марка Захарова.
10.15 «Устами младенца».
10.55,4.40 «Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым».
11.40 «Сто к одному».
12.25 «Большая пере-
делка».
13.20 «Парад юмора».
14.45 Т/с «Время до-
черей».
18.15 Х/ф «Стюардесса».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Со-
ловьевым».

6.00 Випадковий свiдок.
8.40,1.40 Мiстична 
Україна.
9.30 Правда життя.
10.40 Речовий доказ.
11.50,23.45 Їжа богiв.
12.45 Мiсця сили.
14.30 Бойовi кораблi.
15.25,21.00 Астронавти: 
найважча робота у Всес-
вiтi.
18.10 Елемент.
19.10 Горизонт.
0.45 Тваринна зброя.
2.20 Брама часу.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
11.50 М/ф «Дев`ять». 
(16+).
13.20 М/ф «Супер шiстка».
15.20 М/ф «Воллi».
17.05 М/ф «Монстри 
проти прибульцiв».
18.50 Х/ф «До зустрiчi з 
тобою».
21.00 Х/ф «Воду слонам!» 
(16+).
23.30 Панянка-селянка.
3.15 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.35,15.10 Х/ф «Белос-
нежка и охотник». (США). 
(16+).

8.35 Х/ф «Большие глаза». 
(США - Канада). (16+).
10.20 Х/ф «Заколдованная 
Элла». (США - Великобри-
тания - Ирландия). (12+).
11.55 Х/ф «Принцесса-не-
веста». (США). (6+).
13.30 Х/ф «Смурфики 2». 
(США). (6+).
17.15,5.15 Х/ф «Робин 
Гуд». (США). (16+).
19.30 Х/ф «Анаконда». 
(США). (16+).
21.00,3.30 Х/ф «Сокро-
вище Амазонки». (США). 
(16+).
22.40 Х/ф «Васаби». 
(Франция - Япония). (16+).
0.15 Х/ф «Лица в толпе». 
(США). (16+).
1.50 Х/ф «Тепло наших 
тел». (США - Канада). 
(12+).

6.00 «Помста природи».
7.00 «ДжеДАI».
8.15,0.45 «Загублений 
свiт».
13.20 Х/ф «Меч дракона». 
15.20 Х/ф «Командо». 
(16+).
17.10 Х/ф «Гра на вижи-
вання». (16+).
19.00 Х/ф «Джек Раян: 
Теорiя хаосу». (16+).
21.00 Х/ф «Сила стихiї». 
23.00 Х/ф «Земля, забута 
часом». (16+).
2.35 «Вiдеобiмба 2».
4.10 «Найкраще».
4.15 «102 Полiцiя».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00 Гімн України
06:00 «#ВУкраїні»
07:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
07:15 «Ранок на Суспіль-
ному. Дайджест»
07:25 «Артефакти»
07:45 «Шукачі пригод». 
Вип. 3
08:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
08:15 «Ранок на Суспіль-
ному. Дайджест»
08:30 «Пишемо історію»
08:55 Національні новини 

UA: Перший(сурдопере-
клад
09:15 «Розсекречена іс-
торія» ПОВТОР
10:15 Д/п «Олесь Шев-
ченко. Як на сповіді»
10:50 Д/ф «Три Івани» 
(12+)
12:00 ХВИЛИНА МОВ-
ЧАННЯ
12:01 «Пишемо історію»
12:15 Х/ф «Додому» (12+)
13:50 «Культ. Особистості»
14:05 «Кіношкола вдома»
14:20 «Уроки тітоньки 
Сови»
14:50 «Піщана казка»
15:05 М/ф «Свара»
15:15 М/ф «Справа дору-
чається детективу Тедді»
15:25 М/ф «Подарунок»
15:30 М/ф «Дівчина та 
зайці»
15:40 М/ф «Казка про 
доброго носорога»
15:50 «Загадки черні-
вецьких атлантів»
16:05 «#ВУкраїні». 7 сезон
16:30 Д/ф «Блаженніший» 
(12+)
18:25 «#ВУкраїні»
19:00 «Культ. Особистості»
19:15 «Обличчя». Вип. 33
19:45 «Створюй із 
Суспільним. Розсліду-
вання. Четверта влада»
20:05 «#ВУкраїні»
20:30 Цикл «Наші трид-
цять». Вип. 4 «Я не зла-
маюсь»
21:10 Суспільно-політичне 
ток-шоу «Зворотний відлік» 
(сурдопереклад) ПОВТОР
23:00 «Розсекречена іс-
торія» ПОВТОР
23:55 «Бийся як дівчина». 
Вип. 8
00:00 «#ВУкраїні»
00:25 «Задача з зірочкою»
00:35 Д/ф Кенгір. Сорок 
днів своболи»
02:00 Х/ф «Білий птах з 
чорною ознакою» (12+)
03:30 «Розсекречена іс-
торія» ПОВТОР
04:25 «Недалечко». Вип. 
12
04:35 UA Музика
04:45 Освітні лекції «Фо-
руму інклюзивності»
05:10 «Обличчя».Вип. 33
05:45 «Лайфхак україн-
ською»

КРОСВОРД

неділя, 16 травня

Відповіді на кросворд з №16

По горизонталi:
1. Береговий вiтер.
3. Нiм. хiмiк.
5. Повiсть Лєскова.
7. Болгарський салат.
9. Фр. актриса ... Шнайдер.
11. Табачник.
12. Гостра вершина гори.
14. Автомат Калашникова.
15. Циганка ...
16. Хiмiчний елемент.
17. Супутник Барбi.
19. Вигук у лезгинцi.
22. Рiчка у Францiї.
24. Мiсце осiдання мулу.
25. Рух у танцi.
26. Швидкiсть перебiгу дiї.
28. Невеликий хижий звiр.
29. Мiсто в Українi.
30. Мiсто-порт в Грузiї.

31. Згущувач мармеладу.

По вертикалi:
1. Рiзновид зайця.
2. Добро (ант.)
3. Крик ворони.
4. Рiзновид агату.
6. Iмпорт товару.
8. Рiчка у Францiї.
10. Хетська богиня.
12. Святкова вiйськова хода.
13. Шоколадне дерево.
18. Всесвiтнiй ...
20. Притока Десни.
21. Богатир у тюркiв.
23. Що? ...? Коли?
25. Едгар ...
27. "Вогонь!"
28. Перша жiнка.

По горизонталi:
1. Купол. 5. Забiр. 7. Серце. 9. 
Ара. 10. Аве. 11. Лад. 12. Бета. 
14. Зола. 17. Ом. 18. Аз. 19. Губа. 
21. Баки. 23. Ляп. 25. Екю. 27. 
Лаг. 29. Намiб. 30. Iлона. 31. 
Тесть

По вертикалi:
1. Кiр. 2. Урал. 3. Осад. 4. Лев. 6. 
Байт. 8. Рено. 12. Бог. 13. Ему. 
15. Лак. 16. Ази. 20. Брем. 22. 
Арго. 23. Любе. 24. Плiт. 26. Кiт. 
28. Аль
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м. Гадяч, вул. 
Енгельса, 26

макулатуру, 
поліетилен,

пластикові пляшки,
склобій, алюмінієву банку

КУПЛЮ

0666042031
0500182699
0679699120

Тел. 

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

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

Тел. 0990302837, 
0962684531

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

29

Куплю корів, 
биків, телиць, 

свиней, 
баранів, кіз

0502715944 
0984356165 Те

л.

Са
ш

а

20

ПОСТІЙНО
Вивіз живою вагою

Тел. 0663411681, 0969329526

КУПЛЮ КОРІВ, КУПЛЮ КОРІВ, 
БИКІВ, КОНЕЙБИКІВ, КОНЕЙ

Оголошення, реклама

БУДИНКИ
Продаж

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

� 1/2	БУДИНКУ,	вул. Н. 
Грунь. З/д 0,14 га. 2 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.

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

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

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

� 1/2	БУДИНКУ, потребує 
ремонту. З/д 7 соток. Ціна 
2500 у.о. з вашим пере-
оформленням. 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. Господар-
ські споруди: сарай, л/кухня, 
вхідний погріб, колодязь. З/д 
50 соток. Тел. 0992799317 

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

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

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

� БУДИНОК, с. Хитці. Тел. 
0663657400

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

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

� САДИБА, с. Новоселівка. 
Тел. 0502200275

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

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

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

� БУДИНОК,	с. Бухалове. 
Тел. 0952482844

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

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

� 1/2	БУДИНКУ,	вул. Вок-
зальна, 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, 
скважина, колодязь. Тел. 
0662821343, 0952169382

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

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

� БУДИНОК, р-н дитячого 
будинку, з/д 9 с., л/кухня, 
гараж, сарай, газ, вода. Або 
обміняю на 1-кімн. квартиру. 
Тел. 0661196506. 

� БУДИНОК, р-н Заяр. 2 
кімнати, коридор, л/кухня. 
Площа 41,4 м.кв. Погріб, 
сарай, з/д 7 соток. Ціна 7500 

у.о. Тел. 0505424773. 

� БУДИНОК, с. Петрів-
ка-Роменська. Ціна дого-
вірна. Тел. 0992630708, 
0666478775. 

� БУДИНОК,	зі зруч-
ностями. Присадибні будівлі, 
гараж, л/кухня, погріб, 
сарай, з/д 10 соток, сад. Вул. 
Н. Грунь. Тел. 0953995098. 

� БУДИНОК, по вул. Коза-
ченка. З/п 60,4 м.кв. 4 кім-
нати, газ, вода, вхідний 
погріб, гараж, сарай, госпо-
дарські споруди. Усі зруч-
ності. Тел. 0994911774. 

� БУДИНОК, с. Броварки, 
з/п 69,6 м. кв., з/д 40 соток, 
всі комунікації, господарські 
споруди, л/кухня. Ціна 100 
тис. грн. Тел. 0990744109.

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

� БУДИНОК, р-н Заяр, 3 
кімнати, 61 м. кв., зручності 
в будинку, з/д 9 соток, гос-
подарські споруди, л/кухня. 
Тел. 0666319343.

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

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

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

� БУДИНОК недобудо-
ваний, 2-поверховий, по вул. 
Степова, 12. З/д 10 соток. 
Тел. 0661817440. 

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

� БУДИНОК, с. П.-Ромен-
ська, з/п 48 м.кв., л/кухня, 

газ, колодязь, гараж, сарай, 
погріб, з/д 0,4 га. Ціна дого-
вірна. Тел. 0500248556. 

� БУДИНОК, 1995 р.в., вул. 
О. Пчілки, 10х11м., гараж, 
сарай, л/кухня, з/д 6 соток. 
Ціна 38 тис. у.о. Торг. Тел. 
0992026522. 

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

� БУДИНОК, с. Буха-
лове, з/п 52,5 м кв., опалю-
вальна площа 31 м кв. гази-
фікований. 15 + 7с. орної 
землі. Господарські споруди. 
Ціна за домовленістю. Тел. 
0664116193, 0954136812. 

� БУДИНОК, газифіко-
ваний, з документами. Після 
ремонту. С. Лютенька, вул. 
Бойкова, 40 (р-н старої 
церкви). Ціна 65 тис. грн. 
Тел. 0957060399

КВАРТИРИ
Продаж

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

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

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

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

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

� 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., іде-
альний стан. Зручне плану-
вання, не кутова, тепла. Ціна 
договірна. Тел. 0973867019, 
0663233947. 

� 2-КІМН. кв., 45 м.кв., 1/2 
поверх цегляного будинку, 
р-н Заяр. Тел. 0957278234

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

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

� З/Д	в	центрі	міста (р-н 
Сарського), 15 соток. Чудове 
місце для забудови. На тери-
торії є будинок з газом, 
світлом, водою, водовідве-
денням, погріб. Територія 
гарно підходить для будів-
ництва нового житла, дачі 
або бізнесу. Ціна 20 тис. у. о. 
Торг. Тел. 0507561188

� З/Д	10	соток. Будинок, 
сад, погріб. Ціна 15 тис. 
грн. Тел. 0666478775, 
0992630708. 

� З/Д	9	соток. Біля школи 
№3. Гарне місце під забу-
дову, зі старим будинком не 
придатним для проживання. 
Тел. 0507746857

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

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

�

ЗДАМ

� БУДИНОК, подобово, на 
тривалий термін або бри-
гаді у відрядженні, Інтернет, 
кондиціонер. Можливість 
надання відповідних доку-
ментів. Тел. 0508783429. (11) 

� КВАРТИРА, подобово, на 
тривалий термін або бри-
гаді у відрядженні, Інтернет, 
кондиціонер. Можливість 
надання відповідних доку-
ментів. Тел. 0508783429. (11)

� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790

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

� КВАРТИРА, подо-
бово або бригаді у відря-
дженні. Центр. Вмебльо-

вана. Бойлер. Wi-Fi. Тел. 
0506803455

� БУДИНОК, подобово, 
бригаді у відрядженні. Всі 
умови. Стоянка у дворі. Тел. 
0660973404

� 1-КІМН. кв., на три-
валий термін. Вул. Полтав-
ська, 98. Вмебльована. Тел. 
0661740561

� ПРИМІЩЕННЯ, р-н Чере-
мушки, вул. Швидкого, 9. 
Тел. 0507347800

ОБМІН

� БУДИНОК в тихому місці 
на квартиру. З/д, господар-
ські споруди. Можливий 
продаж. Тел. 0995432220

ЗНІМУ

� БУДИНОК в м. Гадяч, 
недорого. Тел. 0997597849

ГАРАЖІ
Продаж

� ГАРАЖ	недобудований, 
центр міста. З/д приватизо-
вана. Тел. 0951175990. 

� ГАРАЖ з погребом, 4х6м., 
по вул. Дзержинського, 35Г 
(біля м-ну «Атекс»). Тел. 
0502978059

АВТО
Продаж

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

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

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

� МОСКВИЧ АЗЛК-2140, 
1988 р.в., жовтий колір. 
Ремонту не потребує. 
Ціна 17500 грн. Торг. Тел. 
0992632079

� FORD	Mondeo, 2004 р.в., 
2,0 дизель. Нормальний 
стан, єврономери. Ціна 40 
тис. грн. Тел. 0501942605.  

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

ЦІЛОДОБОВО
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КУПЛЮ СВИНЕЙ,
СВИНОМАТОК

живою вагою

0662183433, 
0671111363Те

л.

19

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

живої ваги.

 Тел. 0990128098 (Олег)
ЕЛЕКТРОННІ ВАГИ

КУПЛЮ 

20

Несеться по 1�2 яйця кожного дня, за що її і 
прозвали «курочка – стахановка». 

Яйце крупне, жовто�коричневого відтінку.

Приймаємо заявки на
КУРОЧКУ�МОЛОДКУ

Тел. 095�485�56�29 (Наташа)

на травень�червень віком 
від 2�3 місяці чеської 
породи «Домінант» 

(в п'яти кольорах: червоні, 
серебристі, зозулясті, чорні, 

попелясто�голубі).
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СГ. ТЕХНІКА
Продаж

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

	� Т-40, 1987 р. в., в екс-
плуатації з 2002 року. Пере-
дній міст не ведучий.  Доку-
менти в наявності. Тел. 
0979136627, 0959373001

МОТО
Продаж

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

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

	� MUSSTANG	MT200, 
пробіг 4000 км. Чорний, іде-
альний стан, зареєстро-
ваний. Тел. 0953438151

	� ІЖ	ПЛАНЕТА-5, з 
коляскою, із докумен-
тами. Гарний стан. Тел. 
0668046130. 

	� МОПЕД «Дельта».  
Тел. 0955711574

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

	� ПОРШНЕВА ІЖ Пла-
нета-3. Проточена, з новим 
поршнем. Тел. 0668046130. 

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

	� МТЗ: гідравліка, насос, 
рульові теги, підшип-
ники, ступиці, тощо. Тел. 
0992625576.

	� ГУМА б/в 215/50 R-17, 
літо – 4 шт., зима – 2 шт. 
185/65 R-14, зима – 2 шт. 
185/60 R-14, літо – 2 шт.,  
195/70 R-15с – 2 шт. Тел. 
0509238851

 �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. (35)

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

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

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

	� ПІСОК,	КАМІНЬ	бут,	
цегла,	гранвідсів,	

чорнозем,	перегній.	
Доставка.	Тел.	
0662127037.	(22)

ЕЛЕКТРОНІКА
Продаж

	� ТЕЛЕВІЗОР	LG, недо-
рого. Ціна договірна. Тел. 
0996888310

РІЗНЕ
Продаж

	� ОВОЧЕДРОБІЛКА елек-
трична. Тел. 0501977731. 

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

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

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

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

	� ГЕНЕРАТОР кисневий, 7 л. 
Тел. 0951943367.

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

	� ХОЛОДИЛЬНИК, моро-
зильна камера, швейна 
машинка, баддя, ящики 
на зерно, ящик для сміття, 
ліжка, корито, водяні насоси, 
духовка, велосипед, елек-
трична соковижималка, 
стінка, казани, трельяж, 
пилосос, блендер, каністри.  
Тел. 0989542346. 

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

	� САДЖАНЦІ ПАВЛОВНІЇ 
та корені оптом. Тел. 
0508316358

	� ХОЛОДИЛЬНИК, 
медогонка, вулики. Тел. 
0952482844

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

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

	� КАРТОПЛЯ велика. Тел. 
0992863878

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

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

	� КУКУРУДЗА. Тел. 
0663120600, 0964949009 

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

	� КІОСК металевий 2х3м. 
Тел. 0952158499

	� СОЯ, суржик: змішані 
пшениця з ячменем. Тел. 
0502187310 

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

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

	� КАРТОПЛЯ велика та 
посадкова. Оприскувач 
10л., б/в, недорого. Батарея 
чавунна, 10 секцій, недо-
рого. Тел. 0506330962. 

	� ПАЛЬМИ 1м., 1,5м. При-
стрій для перемотки спідо-
метра МАЗ, КрАЗ, КамАЗ. 
Скло 1,20х0,55м. Модем, 
клавіатура, монітор. Тел. 
0995333835. 

	� ОБІГРІВАЧ портативний. 
Верстат деревообробний. 
Батарея чавунна, 7 секцій. 
Електродвигун 1425 об./хв. 
Тел. 0668791450.  

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

	� КАНІСТРИ 20л., металеві. 
Дешево. Тел. 0668046130. 

	� КАРТОПЛЯ посад-
кова смачних сортів. Кар-
топля дрібна. Недорого. Тел. 
0662819301. 

	� БАТАРЕЇ чавунні, б/в. 
Ціна 50 грн./секція. Тел. 
0953067042. 

	� ОБІГРІВАЧ для птиці (еко-
номний). Тел. 0663312975. 

	� ВЕЛОСИПЕД ДИТЯЧИЙ, 
на вік 7-10 років. Ціна 1500 
грн. Тел. 0953536828. 

	� БДЖОЛОСІМ’Ї. Кар-
топля. Тел. 0957843919, 
0977795354

	� СІНО тюковане, різно-
трав’я. Сіно не тюковане. 
Тел. 0994131929

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

 �

ТВАРИНИ

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

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

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

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

	� ДОМАШНІ	добові	та	під-
рощені	КУРЧАТА. Дуже 
витривалі, не гинуть. Тел. 
0957456943

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

	� ТЕЛИЧКА паруваль-
ного віку (Лебединка). 
Від хорошої корови. Тел. 
0669661738, 0663135073

	� БДЖОЛОСІМ’Ї. На укра-

їнську рамку. Можливо з 
вуликами. Тел. 0506533984

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

	� ТЕЛИЧКА молочного віку, 
від гарної корови. На утри-
мання. Тел. 0992768042

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 опа-
ленням. Тел. 0997777820

	� ЗЕМЕЛЬНІ	ПАЇ.	Тел.	
0505976790

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

	� СІНО	тюковане.	Тел.	Тел.	
0505976790

	� ЗАБИРАЄМО	МЕТАЛ	
з дому. Тел. 0509498855, 
0965167370

	� ДИЗЕЛЬНЕ	ПАЛИВО 
для власних потреб. Тел. 
0501881470

	� ВОРОТА	дворові, з 
хвірткою, бажано із стов-
пами. Металеві або 
дерев’яні. Б/в. Тел. 
0993618680

ПОСЛУГИ

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

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

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

	� РЕМОНТ.	БУДІВЕЛЬНІ	
РОБОТИ:	гіпсокартон,	
пластик,	ОСБ,	шпалери,	
лінолеум,	відкоси,	м/п	
вікна,	двері,	балкони,	
сайдинг,	блокхауз,	зва-
рювальні	роботи,	сан-
техніка,	пайка	труб,	
опалення	та	інше.	Тел.	
0994174060

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

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	пилососів, 
холодильників, бол-
гарок, чистка бойлерів, 
дрилів та іншої електро-
техніки. Виїзд майстра. 
Зварювальні роботи, 
пайка. Спилювання дерев 
різної складності. Тел. 
0997199623. (Олександр)

	� КОПАЄМО	КАНА-
ЛІЗАЦІЇ, фундаментні 

траншеї, туалетні ями. 
Виконаємо земельні 
роботи. Тел. 0956120524

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

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

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

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

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

	� ПОСІВ	СОНЯШНИКА	
ТА	КУКУРУДЗИ пнев-
матичною 8-рядковою 
сівалкою Great Plains, 
з сухими добривами. 
Гадяцький район. Тел. 
0663867758

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

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

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

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

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

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

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

	� РЕМОНТ	ХОЛОДИЛЬ-
НИКІВ за викликом. 
0990617751

	� ВАНТАЖНІ	ПЕРЕВЕ-
ЗЕННЯ	до 7 т. ЗІЛ - 130 
самоскид (цегла б/в, 
щебінь, пісок, глина, чор-
нозем, плити ПКЖ, гран-
відсів та інші будмате-
ріали). Послуги екскава-
тора. Тел. 0501881470

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

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

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

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

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

	� БУРІННЯ	СВЕРД-
ЛОВИН на воду. Різні діа-
метри. Комплектація 
фільтром із нержавіючої 
сталі. Тел. 0660428837, 
0967716776

РОБОТА

 � Підприємство запрошує 
на роботу МИЙНИКІВ 
авто. Тел. 0955790116

 � ТОВ «АГРО-КРАЙ» на 
постійну роботу потрібні 
ТРАКТОРИСТИ-МА-
ШИНІСТИ	С/Г	ВИРОБ-
НИЦТВА. Вимоги: наяв-
ність посвідчення тракто-
риста. Надається житло 
і харчування. Оплата 
праці висока. Зверта-
тися за адресою: м. Гадяч, 
вул. Лохвицька, 29. Тел. 
0672471461

 � ПрАТ «Гадяцьке буряко-
господарство» на постійну 
роботу запрошує ЕЛЕК-
ТРИКА. При необхідності 
надається житло. Тел. 
0996089829

	� ШУКАЄМО	МІСЦЕ-
ВОГО	ПРЕДСТАВНИКА 
для ведення профорієн-
таційної рекламної діяль-
ності серед аграріїв, фер-
мерів та ОСГ. Висока з/п. 
Тел. 0508316358

 � На СТО терміново 
потрібні: СЛЮСАР-МО-
ТОРИСТ, СЛЮСАР ПО	
РЕМОНТУ	ХОДОВОЇ 
частини автомобілів та 
СЛЮСАР	ПО	РЕМОНТУ	
ДИЗЕЛЬНОЇ	ПАЛИВНОЇ	
АПАРАТУРИ. Тел. 
0509810509

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

 � Організація запрошує на 
роботу ЕЛЕКТРИКА. Від-
повідальність 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

 � Пропонуємо роботу 
ОХОРОНЦЯ (чоловіки та 
жінки), вахтовий метод 
15*15 діб. Проїзд, прожи-
вання за рахунок фірми, 
компенсація за харчу-
вання. Заробітна плата 
від 4500 грн. за вахту. Тел. 
0668008713, 0674627014 

	� ШУКАЮ	РОБОТУ при-
биральниці, домогос-
подарки, двірника. При-
беру на кладовищі. Тел. 
0952512043. 

 � Агрофірма запрошує на 
роботу ІНЖЕНЕРА-ТЕХ-
НІКА, в с. Ручки. Тел. 
0504059300  

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)

	� 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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Вітання

ВІТАЄМО ВІТАЄМО 
молодих маммолодих мам

27.04. Наталія Гаврилко 
(с. Гречанівка) хл., 3590 56 см

30.04. Людмила Матанцева 
(с. Ціпки) хл., 3400 53 см

2.05. Анастасія Медведєва 
(с. Сватки) хл., 3700 54 см

Жителі Великобудищанської громади 
напередодні Дня прикордонника, який 
відзначають 30 квітня, зібрали і передали 
допомогу військовим, які знаходяться 
на передових рубежах нашої країни. 
Це продуктові набори, які включають у 
себе м’ясні вироби, випічку, каву, овочі, 
крупи, домашні соління, мед, печево 
тощо — загалом 1,5 тонни продукції, а 
також мотиваційні листи і малюнки від 
дітей. Поїздка відбулася 27 квітня 2021р. 
Очільник та організатор даної акції голова 
Великобудищанської громади –  Микола 
Шаблій, за підтримки голови Полтавської 
обласної ради – Олександра Біленького, 
депутата Полтавської обласної ради- 
Олександра Суханя, міського голови 
Лебединської ТГ- Олександра Бакликова,  які 
у цей важкий для країни час, відгукуються 
допомагати військовим у зоні АТО.
Висловлюємо слова подяки за продукти 
харчування, які вкотре допомогли зібрати 
небайдужі жителі громади, депутати 
Великобудищанської сільської ради, 
підприємці, старости сіл.
Окремі слова вдячності адресовані Юрію 
Мотричу за наданий вантажний автомобіль.

ДОПОМАГА  
ВІЙСЬКОВИМ

Із сайту Великобудищанської громади
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Матуся - найближча, найрідніша 
серед усіх людей у світі. Одна із 
тих, кого ми не обираємо але, у той 
же час, саме без неї не уявляємо 
свого життя. Не важливо, яка вона 
і якою виглядає в очах інших, ми 
просто любимо і несемо це почуття 
від народження через все життя. 
Де б ми не були, поруч із мамою, чи 
за сотні тисяч кілометрів, навіть на 
іншому континенті, серцем ми все 
одно прагнемо до неї, до людини, 
яка близька нам по-крові… 

Напередодні Великодніх свят, Ната-
лія Стіл, українка, яка мешкає в США, 
оприлюднила у одній із гадяцьких груп 
у соцмережі пост про те, що вона нама-
гається розшукати рідних трьох дітей, 
яких ще маленькими всиновило по-
дружжя із далекої Америки. Діти були 
вилученні із сім’ї, у дитячому будин-
ку вони перебували не довго. Батьків-
ський дім та рідних практично не пам’я-
тають. Проте, усе своє свідоме життя, 
вони мріяли дізнатися хоча б щось про 
маму: 

«Я пишу вам на прохання двох моло-
дих людей, яких я зустріла нещодавно, 
завдяки щасливому випадку. 

Коли я розраховувалася в магази-
ні, касир, молодий хлопець, почувши 
мій акцент, запитав звідки я? Я відпо-
віла, що з України. Тоді він розповів, 
що теж народився в Україні. Його звуть 
Макс (Максим), розмовляє лише анг-
лійською. Виявилося, що у нього є се-
стра і ще один брат. 

Народилися ці діти в Полтавській об-
ласті. Я так зрозуміла, що у Гадячі. Їх у 
2004 році, із Гадяцького дитячого бу-
динку, усиновила американська сім›я. 
Яка історія передувала цій події, я точ-
но не зрозуміла. Старшій дівчинці, яку 

він називав Кетрін, було тоді 5-6 років. 
Вона пам›ятає, що знала українську 
мову, але нові батьки забороняли діт-
кам розмовляти українською. 

Як виявилося, із прийомними бать-
ками дітям не надто пощастило і їхнє 
життя у американській родині було не 
найкращим. Тому, при першій же нагоді 
усі вони розпочали окреме життя. Мо-
лодший Максим і його сестричка жи-
вуть у штаті Мічиган. Їх старший брат 
недалеко від них, у сусідньому штаті. 
Вони дружні, підтримують відносини.

Тепер уже української мови вони не 

пам›ятають, тому їм було важко орга-
нізувати пошуки своєї справжньої ро-
дини. Проте вони дуже хочуть знайти 
свою маму. Катя сказала, що мріє по-
бачити рідний Гадяч та дізнатися про 
своє коріння. 

Я була щаслива, що ми зустрілися і 
вирішила, що зможу їм допомогти. У 
них є документи на усиновлення, де 
вказані імена прийомних батьків. Та-
кож вони пам’ятають імена і прізвища 
рідних батьків - це Олена Макарівна та 
Юрій Іванович Чернець. 

Дiти не полишають надiї знайти своє 
корiння. Допоможіть здійснити їхню 
мрію!»

Гадячани активно підключились до 
пошуку – прохання про допомогу у со-
цмережі поширили більше 500 разів, 
а також залишили понад 50 комента-
рів. Усі один з-поперед одного висува-
ли свої версії того, хто міг бути батька-
ми цих дітей. 

До речі, Наталія направляла запити 
у архівні установи, проте їй відмовили 
у наданні інформації, посилаючись на 
таємницю всиновлення. Тому, здавало-
ся, знайти цих людей просто не можли-
во. Але, виявилося, що це саме той ви-
падок, коли сила інтернету спрацювала. 
Знайшлись гадячани, які пам’ятають 
події далекого 2004-го року:  

Лідія Тихоненко: 
«У нашому дитячому будинку були 

Каріна і Едік, народилися вони теж в 
Гадячі, а мати у них Олена Макарівна. 
Можливо, це ті дітки? Прочитала біль-
ше коментарів, скоріше за все, що це 
вони. Жила родина на вулиці Набереж-
на Псла.»

Ольга Гузь-Мудра:
«Плачу, але це сльози радості. Я знаю 

тьотю цих дітей. Пам’ятаю, як вона пе-
реживала за них не знавши, що із ними 
і куди їх віддали…»

Галина Шиян: 
«Я із Гадяча і знаю цих людей, бо 

живу із ними на одній вулиці. У них 
багато родичів. Побачивши ваш допис, 
я відразу подзвонила Надії, тітці цих 
дітей. Вона була зворушена, дуже хоче 
із ними побачитися. Контакти додаю.»

Анатолій Толкачов:
«Так, це вони. Їхня мати - Олена Ма-

карівна Чернець. Нажаль, вона померла 
років 5 тому. Її сестра і племінниці ще 
проживають на Набережній.» 

Сумнівів, щодо того чи на правильно-
му шляху пошуки, більше не було. Усі 
відомості збігалися – родину знайде-
но. Та нажаль, матері, яку так прагнули 
побачити діти, уже немає серед живих. 
Але її, тепер уже дорослі діти, поки що, 
про це не знають…

Ми поспілкувалися із Наталією, яка 
організувала пошуки. Вона розповіла, 
що передала усю забрану інформацію 
Максу і надалі намагатиметься допо-
магати налагодити їхнє спілкування із 
українською ріднею : 

«Зараз у них є час подумати, осмис-
лити те, що сталося. Саме час покаже 
чи будуть вони продовжувати підтри-
мувати стосунки із справжньою ро-
диною, чи приймуть вони  їх? Під час 
пошуків мене часто запитували чи по-
трібно взагалі це все було робити? Я не 
знаю. Життя покаже…

Дякую від Каріни (саме так, як вия-
вилось, звали дівчину) і Максима за  те, 
що після скількох років, вони знову по-
бачать рідних. »  

Оксана Кириченко

Ой, як же хочеться до мами,
Хоч скільки років - все одно,
До неї хочу до нестями,
До неї хочу так давно.
До рук рідненьких 
притулитись,
І помовчати про життя,
В минуле з нею подивитись,
І в невідоме майбуття.
І просто поруч посидіти,
Про щось поплакати разом,
А потім чай на кухні пити,
Сміятись щиро за столом.
Почути лагідне: «добраніч,»
З цілунком ніжним на щоці,
З любові порцією на ніч,
З пахучим медом в молоці.
А потім: «Доню, добрий ранок,
Любима зіронько, вставай!
Тебе чекає вже сніданок,
Скоріше очка відкривай!»
Себе дитиною відчувши,
Я дню і ранку посміхнусь,
Проблеми всі свої забувши,
В любові маминій втоплюсь.
І втихнуть грози із дощами,
Загляне сонце у вікно...
Ох, як же хочеться до мами,
Хоч скільки років - все одно...

МРІЯЛИ ДІЗНАТИСЯ, 
ДЕ МАМА
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Оформлення 
будинку та 

землі з нуля
Тел. 0506470874

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

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

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

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

ПРАЦЮЄ СИСТЕМА ЗНИЖОК!

Тел. 0958276908Форма оплати� 
будь�яка.

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)

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.

Установка та реставрація
Укладка тротуарної плитки

ПАМ’ЯТНИКИ
Установка та реставрація

Укладка тротуарної плитки

ПАМ’ЯТНИКИ

вул. Драгоманова, 17
Email granitaleks@gmail.com

Тел.: 0951750493, 0989224216

Вступ до Фахового Полтавського бізнес-коледжу без ЗНО:
-  на базі 9 та 11 класів;
- на базі ПТУ (скорочений термін навчання) 

Вступ до Полтавського інституту бізнесу
- можливість вступу без ЗНО;
- зарахування на базі здобутих освітніх ступенів на старші 
курси;
- військова кафедра;
- можливість отримати два дипломи про вищу освіту – 
український і латвійський.
Перелік спеціальностей:
Фаховий Полтавський бізнес-коледж  
- Фізична культура і спорт  
- Облік і оподаткування 
- Фінанси, банківська справа та страхування 
- Менеджмент  
- Право  
- Інженерія програмного забезпечення
- Нафтогазова інженерія та технології

Полтавський інститут бізнесу
- Психологія
- Облік і оподаткування
- Фінанси, банківська справа та страхування
- Менеджмент
- Право
- Екологія
- Інженерія програмного  забезпечення
        - Телекомунікації та радіотехніка
- Фізична терапія, ерготерапія
- Нафтогазова інженерія та технології
- Публічне управління та адміністрування

IV рівень акредитації
МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ
ПОЛТАВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ

Фаховий Полтавський бізнес-коледж

Скористайся шансом 
отримати якісну освіту!!!

За більш детальною інформацією звертайтеся:

м. Полтава, вул. Сінна, 7, каб. 403
Телефони для довідок: 050-155-7774, (0532)50-81-78

www.pib.edu.ua
facebook: Полтавський інститут бізнесу

inst: plt_business_mntu

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЗА СТУПЕНЯМИ:

ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР 
(на базі 9 та 11   класів, випускників ПТУ);

БАКАЛАВР (на базі 11 класів, освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста );

МАГІСТР (на базі бакалавра, спеціаліста, магістра);
ОТРИМАННЯ ДРУГОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
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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
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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

Тел. 0957281225

Доріз. Виїзд у будь 
який час доби

КУПЛЮ ВРХ, 
КІЗ, БАРАНІВ, 

КОНЕЙ
Доріз

 Цілодобово

КУПЛЮ КОРІВ, 
БИКІВ, ТЕЛИЦЬ

Тел. 0957299264, 0669445682

0666681584

ПРОДАМ КУРЕЙ-НЕСУЧОК

курчата добові та підрощені 
м'ясо-яєчної породи, 

каченята, муларди, гусенята

0666681584

ПРОДАМ КУРЕЙ-НЕСУЧОК

курчата добові та підрощені 

каченята, муларди, гусенята

віком 4-12 місяців 
та ПІДРОЩЕНИЙ 
МОЛОДНЯК ПТИЦІ

Тел.
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ПОГОДА

Марка 
пального

Вартість, 
грн 

А-92 27,81

А-95 29,99

ДП 28,66
ГАЗ 15,74

Марка Вартість, 

Ціни на пальне (Полтава), 
станом на 4.05.2021 р.

Курс валют (Полтава) 
станом на 4.05.2021 р.

Купівля Продаж НБУ

USD 27.61 27.84 27.8558

EUR 33.27 33.70 33.6427

10 RUB 3.29 3.83 3.7355

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

20

 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

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

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, 6 травня 
Хмарно, невеликий дощ
мін. +10°, макс. +18°

П’ятниця, 7 травня 
Невелика хмарність
мін. +11°, макс. +17°

Субота, 8 травня
Хмарно, дощ, місцями 
сльний
мін. +8°, макс. +13°

Неділя,  9 травня
Хмарно з проясненням, 
невеликий дощ
мін. +7°, макс. +14°

Понеділок, 10 травня 
Ясно
мін. +7°, макс. +18°

Вівторок, 11 травня
Ясно
мін. +9°, макс. +21°

Середа, 12 травня
Невелика хмарність 
мін. +11°, макс. +22°

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

ТЕЛЕФОН	
редакції:	

0508011885	
3-34-67

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

Для того, щоб стати учасником акції «Я люблю передплату» 
та прийняти участь у розіграші побутової техніки необхідно:

Передплатити одне або декілька видань вартістю від 100 гривень, щонайменше на 6 місяців, через  листоношу або  
у своєму відділенні Укрпошти. Прийматимете участь у  розіграші однієї з 24 –х мутиварок ROTEX!

Передплатити одне або декілька видань вартістю від 100 гривень, щонайменше на 6 місяців, онлайн, на 
корпоративному сайті www.ukrposhta.ua. Прийматимете участь у розіграші 
хлібопічки Tefal, блендеру Tefal, праски Saturn, мікрохвильової печі EXPERT!

Для найактивнішх передплатників Укрпошта приготувала СУПЕР подарунок – ЕЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД. 
Щоб стати нашим Супер передплатником та позмагатися за електровелосипед необхідно:

передплатити два та більше видань на одну особу вартістю від 100 гривень на період не менше, ніж на 6 місяців,
Надіслати копії (або фото) квитанцій та абонементу П-1 на електронну пошту: Viddil_Peredplaty@ukrposhta.com  або 

на поштову адресу: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22, відділ передплати ЦАУ АТ «Укрпошта»,
Написати на копії абонементу свій контактний номер телефону.

Супер передплатником стане той, хто  здійснить оформлення передплати максимальної кількості примірників 
видань однією особою з найбільшою сумою вартості видань ( від 100 грн та більше), терміном не менше ніж на 6 

місяців. Подарунок зможете отримати лише надавши свій контактний номер телефону.
Акція «Я люблю передплату» триватиме до 25 червня 2021 року (включно). Учасниками акції  можуть бути лише 

фізичні особи. Розіграш подарунків відбудеться 21 липня 2021 року. 
Зробіть подарунок своїм рідним та близьким, передплативши цікаві та корисні видання. 

Більше передплачених видань — вище шанс виграти електровелосипед!

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ ВИДАННЯ 
ТА ВИГРАВАЙТЕ ПОДАРУНКИ!

В Укрпошті триває передплата  видань на ІІ півріччя 2021р. 
ПРОПОНУЄМО ВАМ:

широкий перелік цікавих  друкованих видань  -  понад 1700 індексів  
загальнодержавних та понад 1500 індексів  місцевих видань, 

вчасна доставка додому, в офіс або абонентську скриньку,
можливість оформлення передплати “онлайн”,

участь в розіграші подарунків акції «Я люблю передплату».
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23 квітня 2021 року Гадяцький 
районний суд розглянув цивільну 
справу за позовом Акціонерного 
товариства «Універсал Банк» до 
обвинуваченої про стягнення 
заборгованості.

Встановлено
23 березня 2021 року до суду звернув-

ся АТ «Універсал Банк» з позовом до 
обвинуваченого про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором про на-
дання банківських послуг «Monоbank» 
від 26 січня 2018 року в сумі 121937, 
18 грн.

Ухвалою суду 6 квітня 2021 року від-
крито провадження по справі.

Позивач АТ «Універсал Банк» звер-
нувся до суду з заявою про розгляд 
справи без участі представника, позов-
ні вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідач в судовому засіданні по-
зовні вимоги визнала повністю, поясни-
ла, що у зв`язку з введенням карантину 
на території України вона з чоловіком 
залишились без заробітків, згодом чо-
ловік помер, тому утворився борг за 
кредитом. Пояснила, що сплачуватиме 
кошти по мірі можливості.

Судом встановлено, що у жовтні 2017 
року АТ «Універсал Банк» запустив но-
вий проект monоbank, в рамках якого 
відкриваються поточні рахунки клієн-
там, спеціальним платіжним засобом 
яких є платіжні картки monоbank. На 
даних платіжних картках за заявою клі-
єнтів встановлюється кредитний ліміт, 
а саме банківське обслуговування здійс-
нюється дистанційно без відділень. По-
передня ідентифікація відбувається за 
допомогою завантаження копії паспор-
та та ідентифікаційного коду в мобіль-
ний додаток, а видача картки після ве-
рифікації фізичної особи здійснюється 
або в точці видачі, чи спеціалістом бан-
ку за адресою, яку вказує клієнт.

Згідно з умов кредитування даного 
банку, на суму наданого кредиту банк 
нараховує відсотки, які нараховують-
ся за кожен календарний день викори-
стання кредитного ліміту, з розрахун-
ку 365/366 календарних днів в році, за 
процентними ставками, зазначеними 
в тарифах. А процентна ставка за кре-
дитом на календарний місяць, наступ-
ний за звітним вказується у мобільно-
му додатку.

Клієнт зобов`язаний щомісячно спла-
чувати мінімальний платіж в розмірі та 
термін зазначений в мобільному додат-
ку. При несплаті щомісячного мінімаль-

ного платежу нараховується штраф. У 
разі виникнення прострочених зобов`я-
зань за кредитом клієнт сплачує бан-
ку відсотки в подвійному розмірі від 
зазначених в тарифі, що діють на дату 
нарахування. У разі порушення термі-
ну сплати щомісячного мінімального 
платежу понад 90 днів вся заборгова-
ність за кредитом вважається простро-
ченою. На залишок такої простроченої 
заборгованості банк нараховує штраф, 
який не може бути більше 50% від суми, 
одержаного клієнтом кредиту. І діє від-
соткова ставка за користування креди-
том у розмірі 0,00001% річних. При іс-
тотному порушенні зобов`язань банк 
надсилає на мобільний додаток пові-
домлення про порушення із зазначен-
ням дій, щодо їх усунення.

26 січня 2018 року АТ «Універсал 
Банк» на підставі підписаної обвину-
ваченою анкети-заяви разом з умовами, 
тарифами, таблицею обчислення варто-
сті кредиту і іншими необхідними до-
кументами надав відповідачу кредит в 
розмірі 70 000 грн. у вигляді встанов-
леного кредитного ліміту на поточний 
рахунок, із видачею платіжної картки.

Позичальник прийняв умови надання 
споживчого кредиту фізичним особам і 
зобов`язався повернути суму кредиту, 

відсотків, винагороди відповідно до за-
яви та умов кредитування.

Згідно розрахунку АТ «Універсал 
Банк» прострочена сума заборговано-
сті станом на 30 вересня 2020 р. стано-
вила 121937,18 грн., що складається із 
загального залишку заборгованості за 
наданим кредитом (тілом кредиту) - 
121937,18 грн.

Згідно з ч.1 ст. 81 ЦПК України кож-
на сторона повинна довести ті обстави-
ни, на які вона посилається як на під-
ставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦК Укра-
їни підставами виникнення цивільних 
прав та обов`язків є договори.

У переважній більшості випадків за-
стосування конструкції договору при-
єднання його умови розроблює підпри-
ємець (в даному випадку АТ «Універсал 
Банк»).

Оскільки умови договорів приєднан-
ня розробляються банком, тому повин-
ні бути зрозумілі усім споживачам і до-
ведені до їх відома, у зв`язку із чим банк 
має підтвердити, що на час укладен-
ня відповідного договору діяли саме ці 
умови, а не інші. Тому з огляду на зміст 
статей 633, 634 ЦК України можна вва-
жати, що другий контрагент (спожи-
вач послуг банку) лише приєднується 

до тих умов, з якими він ознайомлений.
Позивачем на підтвердження позов-

них вимог надано копію Анкети-заяви, 
в якій обвинувачена погодилася в пов-
ному обсязі приєднатися до умов, тари-
фів, таблиці обчислення вартості кре-
диту, паспорта споживчого кредиту, які 
надає АТ «Універсал Банк» та отрима-
ла їх примірники у мобільному додат-
ку, які становлять договір банківського 
кредитування.

Відповідно ч.1 ст. 527 ЦК Украї-
ни боржник зобов`язаний виконати 
свій обов`язок, згідно ч.1 ст. 530 ЦК 
України, якщо у зобов`язанні встанов-
лений строк його виконання, то воно 
підлягає виконанню у цей строк.

Відповідно ч.1 ст. 625 ЦК Украї-
ни боржник не звільняється від відпо-
відальності за неможливість виконання 
ним грошового зобов`язання.

За кредитним договором банк або 
інша фінансова установа (кредитода-
вець) зобов`язується надати грошові 
кошти (кредит) позичальникові у роз-
мірі та на умовах, встановлених дого-
вором, а позичальник зобов`язується 
повернути кредит та сплатити процен-
ти відповідно ч. 1 ст. 1054 ЦК України.

Суд встановив, що між сторонами 
існують цивільні правовідносини. В 
зв`язку з невиконанням обвинуваченої 
зобов`язання по кредитному договору, 
за яким кредитодавець виконав умови 
договору повністю і своєчасно, а пози-
чальник порушив умови договору, по-
рушено майнові права АТ «Універсал 
Банк»,  тому позов слід задовольнити в 
межах заявлених позовних вимог.

Також на користь позивача слід стяг-
ти понесені ним судові витрати, пов`я-
зані зі сплатою судового збору.

Керуючись ст. ст. 509, 526, 527 ч.1, 530
, 536, 611, 625, 1049, 1050, 1054 ЦК Укра-
їни, ст. 12, 81, 263-265, 268, 273, 289 
ЦПК України, суд вирішив позовні ви-
моги АТ «Універсал Банк» до обвину-
ваченої про стягнення заборгованості 
- задовольнити.

Стягти з обвинуваченої на користь 
АТ «Універсал Банк» заборгованість по 
кредитному договору про надання бан-
ківських послуг «Monоbank» від 26 січ-
ня 2018 року в сумі 121937 грн. 18 коп.

Стягти з обвинуваченої на користь 
АТ «Універсал Банк» судовий збір в 
сумі 2 270 грн.

Рішення може бути оскаржене до 
Полтавського апеляційного суду про-
тягом 30 днів з дня його проголошення.

26 квітня 2021 року Гадяцький 
районний суд розглянув 
кримінальне провадження за 
обвинуваченням громадянина 
України, з середньою освітою, 
не працюючого, в силу ст.89 
КК України судимостей не 
має, у вчиненні кримінального 
проступку, передбаченого 
ч.1 ст.185 КК України.

Встановлений епізод

25 січня 2021 року, близько 17 годи-
ни, обвинувачений, перебуваючи на за-
конних підставах на території господар-
ства, з метою вчинення крадіжки зерна 
ячменю, шляхом вільного доступу, че-
рез не зачинені двері зайшов до середи-
ни сарайного приміщення, перебуваю-
чи в якому, реалізуючи свій злочинний 
умисел, шляхом вільного доступу, ви-

крав належний потерпілій мішок зер-
на ячменю вагою 42 кг, вартістю згідно 
висновку судово-товарознавчої експер-
тизи - 294 грн., після чого з місця події 
з викраденим майном зник.

Таким чином, своїми умисними ко-
рисливими протиправними діями, що 
виразилися у таємному викраденні чу-
жого майна (крадіжці), обвинувачений 
вчинив кримінальний проступок, пе-
редбачений ч.1 ст.185 КК України.

17 лютого 2021 року між потерпілою 
та обвинуваченим укладена угода про 
примирення у вищезазначеному кри-
мінальному провадженні, внесеному в 
Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Зі змісту угоди про примирення вба-
чається, що під час досудового роз-
слідування обвинувачений повністю 
визнав свою винуватість у вчинен-
ні вищезазначеного кримінального 

проступку.
Під час укладення угоди про прими-

рення потерпілої та обвинуваченого 
узгодили міру покарання за вчинений 
кримінальний проступок, передбаче-
ний ч.1 ст.185 КК України з застосуван-
ням ст.69 КК України у вигляді 60 го-
дин громадських робіт.

Судом встановлено, що укладення 
угоди між сторонами є добровільним, 
тобто не є наслідком застосування на-
сильства, примусу, погроз або наслід-
ком обіцянок чи дії будь-яких інших 
обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Згідно ч. 1  ст.475 КПК України   вба-
чається,  якщо суд переконався, що 
угода може бути затверджена, він ух-
валює вирок, яким затверджує угоду і 
призначає узгоджену сторонами міру 
покарання.

Запобіжний захід відносно обвинува-

ченого не застосовувався, підстави для 
обрання запобіжного заходу відсутні.

На підставі викладеного та керу-
ючись ст. ст.  314, 374, 474, 475 КПК 
України ухвалив затвердити угоду про 
примирення від 17 лютого 2021 року 
між потерпілою та обвинуваченим.

Визнати обвинуваченого винним у 
вчиненні кримінального проступку, пе-
редбаченого ч.1 ст.185 КК України та 
призначити узгоджене сторонами пока-
рання з застосуванням ст.69 КК Укра-
їни у вигляді 60 годин громадських 
робіт.

Речовий доказ - мішок з ячменем ма-
сою 42 кг повернути потерпілій.

Сторінку підготувала Анжела Замотаєва 
за матеріалами відкритих даних Єдиного 

державного реєстру судових рішень.

ЗАБОРГУВАЛА БАНКУ ПОНАД 120 ТИСЯЧ 

ВИКРАВ МІШОК ЯЧМЕНЮ
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ОВЕН	
(21.03	-	20.04).
Намагаючись зрушити 
гори на своєму шля-
ху, ви можете трохи не 

розрахувати i переоцiнити свої 
сили. Бiльше цiкавтеся пробле-
мами своїх колег i пiдлеглих, вам 
потрiбна дружня обстановка в 
колективi. Настає вдалий час для 
тих, кому необхiдно перейти на 
нову роботу. Шукайте i знайдете. 
Поїздка за мiсто разом з сiм`єю 
або з друзями дозволить вiдво-
лiктися вiд дрiбних проблем.

ТЕЛЕЦЬ	
(21.04	-	21.05).
Постарайтеся зосе-
редитися на найго-
ловнiшому, тодi дрiбнi 

неприємностi не завадять здiйс-
ненню ваших цiлей. Хоча вас мо-
жуть чекати деякi випробування i 
труднощi, ви зможете їх подола-
ти, особливо якщо знайдете од-
нодумцiв. Зараз сприятливий мо-
мент для вирiшення адмiнiстра-
тивних питань, пiдготовки звiтiв i 
податкових декларацiй. У середу 
доведеться вiдстоювати вашi 
погляди i переконання. Сiм`я по-
требуватиме ваших iдеях i вашу 
участь. Поставтеся з розумiнням 
до проблем ваших дiтей.

БЛИЗНЮКИ	
(22.05	-	21.06).
На цьому тижнi ви мо-
жете досягти великих 
успiхiв при реалiзацiї 

тих завдань, якi самi ж i поста-
вили. Тiльки уникайте поспiху, не 
впадайте у вiдчай, навiть якщо 
вам здається, що щось йде не 
так. Насправдi ви якраз рухаєте-
ся до мети. I дуже скоро наста-
нуть такi бажанi i радикальнi змi-
ни у вашому особистому життi. 
Ви вiдчуєте спокiй, впевненiсть в 
своїх силах, радiсть i внутрiшню 
гармонiю.

РАК	(22.06	-	23.07).
Стабiльнiсть життєвого 
укладу i оптимiстичний 
настрiй дозволять вам 
легко подолати пере-

шкоди i вийти переможцем прак-
тично з будь-якої ситуацiї. Тiльки 
важливо нiкуди не спiзнюватися, 
непунктуальнiсть може стати при-
чиною проблем. У середу узгодь-
те i уточнiть всi до дрiбниць, щоб 
точно виконати завдання началь-
ства. У вихiднi не дозволяйте ро-
дичам обтяжувати вас проблема-
ми, вирушайте на дачу.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
На цьому тижнi у вас з`явиться 

шанс пiдключитися 
до чийогось творчого 
процесу. Не упускайте 
його, перед вами мо-
жуть вiдкритися новi 

перспективи. Багато непоро-
зумiння i негаразди залишилися в 
минулому, будуть налагоджувати-
ся стосунки з колегами i в родинi. 
Перша половина тижня позитив-
нiше, нiж друга, тому використо-
вуйте сприятливе розташування 
зiрок i максимально реалiзуйте 
свої можливостi. У п`ятницю мо-
жуть бути розiрванi колишнi до-
мовленостi.

ДIВА	(24.08	-	23.09).
Подбайте про майбут-
нє на цьому тижнi, чим 
бiльше зусиль ви до-
кладете i чим бiльше 
передбачливостi про-

явите, тим легше вам буде впо-
ратися з труднощами потiм. У по-
недiлок i у вiвторок не виключенi 
конфлiкти i сварки, ви можете 
вiдчути невдоволення оточуючих 
людей. Однак у четвер ситуацiя 
розрядиться, ви зможете досяг-
ти бажаного. Вихiднi пройдуть в 
приємнiй i розслабленiй атмос-
ферi.

ТЕРЕЗИ	
(24.09	-	23.10).

На початку тижня мо-
жуть успiшно пройти 
дiловi переговори, якi 
дозволять вам пiдви-
щити рiвень вашого до-

бробуту. У четвер на роботi краще 
не проявляти зайвої активностi та 
iнiцiативи, так як це може викли-
кати заздрiсть i пересуди. У п`ят-
ницю вашу свiтлу голову можуть 
вiдвiдати найрiзноманiтнiшi iдеї. 
У вихiднi вам навряд чи вдасться 
довго всидiти на одному мiсцi, 
вирушайте в романтичну поїздку 

вдвох.

СКОРПIОН	
(24.10	-	22.11).
На цьому тижнi ситуа-
цiя, що склалася може 
зажадати вiд вас бiль-

шої активностi, зате є всi шанси 
домогтися успiху як в особистих 
справах, так i в бiзнесi. У середу 
будьте гранично чеснi i вiдвертi 
з вашим коханою людиною, ра-
зом ви здатнi гори перевернути 
i всi мрiї зробити реальнiстю. До 
кiнця тижня вашi iнтереси будуть 
спрямованi в бiк творчостi. А у 
вихiднi днi вас можуть залучити 
театральнi прем`єри i виставки.

СТРIЛЕЦЬ	
(23.11	-	21.12).
На початку тижня ви мо-
жете стати просто не-
замiнним працiвником, 

i начальство це оцiнить. Гарний 
час для придбання нових клiєнтiв 
i бiзнес-партнерiв. Вас чекає 
багато контактiв, не виключенi 
короткi поїздки, переважно дiло-
вого характеру. Не вiдмовляйте 
собi в приємному спiлкуваннi, 
вечiр п`ятницi особливо хороший 
для неквапливих iнтелектуальних 
бесiд з друзями.

КОЗЕРIГ	
(22.12	-	20.01).
Прекрасний час для 
вiдпочинку i розваг. А 
ось робота загрожує 
швидко стомлювати. 

Начальство може вапна причiп-
ками. Що ж, менше розмовляйте i 
бiльше робiть. Постарайтеся бути 
весь час напоготовi i не базiкати 
зайвого. Добре було б частiше 
застосовувати своє дипломатич-
не мистецтво. Це дозволить вам 
обiйти стороною багато небажанi 
конфлiкти.

ВОДОЛIЙ	
(21.01	-	19.02).
Настає досить актив-
на, наповнена подiями 
тиждень. Можливi по-

їздки, контакти з новими партне-
рами i обговорення нових проек-
тiв. У понедiлок вашi задуми вда-
ло реалiзуються, чого не скажеш 
про подальшi два днi. Не виклю-
ченi сварки i бурхливе зiткнен-
ня ваших iнтересiв з iнтересами 
оточуючих. У вихiднi вашу душу 
зiгрiє турбота коханої людини i 
зустрiчi з друзями, яких ви давно 
не бачили.

РИБИ	
(20.02	-	20.03).
На цьому тижнi за-
йнятiсть на роботi вбе-
реже вас вiд здiйснен-
ня необдуманих вчин-

кiв. Не виключено, звичайно, що 
ви зумiєте урвати годинку-другу 
i з ким-небудь посваритися, але 
краще все-таки присвятити час 
продуктивної працi. Непросто 
буде займатися справами, для 
вас незвичними. Вiд вас буде 
потрiбно повна мобiлiзацiя, вмiн-
ня швидко мiркувати i не менш 
швидко дiяти. У вихiднi велике 
значення будуть мати дружнi вiд-
носини.
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У вільну хвилинку

історії з життя

Недарма кажуть: у селі таємниць не буває. 
Тут все на виду. За короткий час будь-яка 
новина пташкою залітає від оселі до оселі. І 
до вечора –  уже обговорюється, перемелюєть-
ся, доки не наступить свіжа.

Христі теж здавалося, що ніхто, окрім її най-
кращої подруги Наді, не знає про її кохання з 
сільським головою. Однак, коли Христя заяви-
ла, що виходить за нього заміж, Надійка не ви-
тримала і розповіла про це своїй мамі. «Чому 
не в мене, а в Христю закохався Семен, мамоч-
ко? Чим я гірша? Навіщо таку косу ростила, 
личко у трояндовому відварі мила?» –  роз-
плакалася Надя. «Не плач, ти в мене красуня. 
І душею – світла і добра. Тому щастя не омине 
і тебе», – заспокоїла її мама. Наступного дня, 
коли Надя прийшла на роботу в дитсадок, де 
працювала разом із Христею, подруга зустріла 
її насупленою. На привітання теж не відповіла. 
Уникала зустрітися поглядами. «Ти що – так 
мовчатимеш весь день?» – спитала Надя. «А 
про що нам можна тепер розмовляти, коли ти 
не вмієш тримати язик за зубами? Ми ж Семе-
ном хотіли таємно розписатися, бо його мати 
давно пригледіла йому іншу. Тому й просила 
тебе не розголошувати про нас. Так ні! Ти ма-
тері розбовтала, вона сусідці, а сусідка – іншій 
сусідці. І вже до Семенової матері дійшло», – 
завелася Христя. В очах її заблищали сльози. 
Хтозна, чи не змінить Семен свого рішення, 
чи зуміє матір переконати його одружитися 
на іншій? Надійка уже й пошкодувала, що по-
ділилася новиною з матір’ю. Ох, ті жінки! Їм 
їсти не дай, а тему, щоб побалакати, хоч що-
дня подавай. Однак матір Семена була мудрою 
жінкою. Коли чутки дійшли і до неї, сказала 
синові: «Неважливо, кого я бачила своєю не-
вісткою. Любитиму ту, яку полюбив мій син».

Надійка була старшою дружкою на весіллі 
Христі і Семена. Тепер Христя була вдячна їй. 
Бо не довелося їм з коханим ховатися зі своїм 
щастям, без батьківського благословення, без 
весільного короваю, гучних музик, що звуча-
ли на усе село. Давно такого веселого і бага-
того весілля у них не було. Під ранок, коли за 
традицією молода кидає віночок поміж дівчат, 
щастя упіймати його мала Надійка. Її очі засві-
тилися радістю, коли староста голосно сказав: 
«Ось вам і наступна наречена у нашому селі!» 
І він не помилився. Невдовзі Надя познайо-
милася з хлопцем із сусіднього села. Високий 
з великими карими очима і густим хвилястим 
чубом, він одразу сподобався їй. Щонеділі, 
коли він приїжджав додому з роботи, Надій-
ка мовби на крилах летіла на побачення. Че-
рез три місяці Михайло посватав Надію. «Твій 
віночок щастя мені приніс», – обіймала Надя 
Христину. Вони стали дружити сім’ями. Тим 
паче, що жили недалеко, хоч і в різних селах, 
котрі пролягали через річку, що була між ними 
кордоном. На два села був один магазин і одна 
церква. У приємних клопотах швидко минав 
час. Якось Надя зізналася подрузі, що чекає 
дитину, отож, мовляв, хай Христя готується 
бути хрещеною. В очах Христини виплив сум 
і жаль. Виходить, Надя випередила її? Їй теж 
дуже хочеться мати маля. І Семен не проти. 
Коли малому Денискові минуло два рочки, 
Христя народила дівчинку, яку назвали Юлею. 
Тепер Надя давала кумі настанови: в чому ку-
пати, що робити, аби зберегти грудне молоко, 
чим промивати оченята. Як і колись, жінки ді-
лилися своїми секретами і почувалися щасли-
вими. До того злощасного дня, коли Христя 
вийшла на господарку і побачила на своєму 
подвір’ї закривавлену Надю. Вона лежала на 
лавочці вся в синцях. Важко дихала і стогна-
ла. У Христі запекло зі середини: «Що з тобою, 
Надю? Хто тебе так побив?» – заледве витис-
нула зі себе. Надія забилася в істериці. Пере-
стрибуючи з думки на думку, стала розповіда-
ти, що Михайло останнім часом став випивати, 
влаштовувати дебоші. А цього разу – геть оч-
манів, дав хід кулакам. Вона заледве втекла 
з хати, а коли допленталась до них, у вікнах 

уже не світилося. Стука-
ти у двері не хотіла, аби не 
розбудити Юленьку. Як не 
вмовляла її Христя напи-
сати заяву в поліцію, Надя 
категорично відмовилася. 
Боялася людських пересу-

дів і гніву чоловіка. Своїм мовчанням нашко-
дила собі ще більше. Михайло усе частіше при-
ходив п’яним, з нічого влаштовував скандал, 
піднімав руку. Надія терпіла, благала опам’ята-
тися, але коли чоловік одного разу вдарив сина 
за те, що той ненароком розбив вазу, – подала 
на розлучення. Дениско ріс дуже симпатичним 
і цікавим хлопчиком. Ще змалечку Надя за-
лучала його до праці. Коли подруги навідува-
ли одна одну, брали з собою дітей. Вони гарно 
ладили між собою, просили бачитися частіше. 
Ніхто й подумати не міг, що згодом їх дитяча 
дружба переллється у високі і чисті почуття. 
Коли Денис закінчував коледж, Юля була на 
другому курсі вишу. Тепер вони зустрічалися 
не лише в компанії своїх матерів, а з нетерпін-
ням чекали справжніх побачень. З жагучими 
поцілунками, міцними обіймами і клятвами у 
вічному коханні. Якось Денис сповістив матір, 
що хоче засватати Юлю. В Надії аж дух пере-
хопило. Швиденько набрала номер Христини: 
«Здраствуй, Христю. Ти вже знаєш новину? 
Тепер не лише кумами, свахами будемо! Здо-
рово, правда? Ти хоч порадь, з чим на сватання 
прийти маємо? Це ж уперше така подія в нас» 
– веселим голосом лепетала Надія. Але у слу-
хавці не почула ні звуку. Може, щось зі зв’яз-
ком, подумала Надія, і ще раз набрала номер. 
«Ти наче обухом по голові влупила мене, На-
діє. Ти вже не ображайся, та не віддам я Юлю 
за Дениса. Гени у нього погані. Знаєш, недар-
ма в народі поговірка народилася: який бать-
ко – такий син. А що, коли й Денис п’янич-
кою стане, як його батько? Буде знущатися з 
моєї доньки? Ти ж сама пережила таке, тому 
маєш зрозуміти мене», – мовила Христя і ки-
нула слухавку. Надію ніби окропом облили. Не 
могла повірити, що такі слова чула від куми, 
найкращої подруги, з якою дружили з малих 
літ, ділилися і радощами, й клопотами. Її дум-
ки переривав схвильований голос Дениса: « Я 
все чув, мамо. Спробую сам поговорити з хре-
щеною», – він кулею вилетів з хати. Не повер-
тався довго. Надя місця собі не знаходила. Те-
лефонувала Христі, але та була поза зоною. 
Прийшов Денис, коли надворі уже було тем-
но. Сумно розповідав про те, як просився до 
хресної в дім, але Христя його не пустила. Ще 
і Юлю замкнула на ключ, коли гукав її, забра-
ла в неї телефон. Юля аж захворіла. У неї пе-
кло в грудях, гіркий клубок перетискав горло, 
з’явилася задишка. Про те Христя не вірила 
доньці. Переконувала, що Денис не для неї. 
Що він їй дасть? Ймовірно, ще й пити почне. 
Яке життя в них буде? Юлі потрібен достой-
ний жених – багатий, успішний, – була упев-
нена Христя. Юля перестала їздити на навчан-
ня, відмовлялася їсти, пити. Могла годинами 
дивитися в одну точку й мовчати. Христя на-
решті збагнула: з донькою біда. І повезла її до 
спеціалістів, які виставили дівчині діагноз: го-
стра реакція на стрес. Юлю поклали у стаціо-
нар. Денис тяжко переживав розлуку з коха-
ною. Кілька разів приїжджав до неї в лікарню. 
Але до Юлі його не впустили. Після виписки 
Юлі призначили тривале лікування. Тепер без 
антидепресантів вона не могла. А Денис знай-
шов свою долю. Привів Надії у дім невістку, 
яку вона полюбила, як рідну. У подружжя на-
родилося двійко діток – Ілонка та Дмитрик, 
для яких татко змайстрував гойдалку, альтанку 
у саду, добудував дім. Вони з Іринкою щасливі. 
Біля добрих дітей та онуків молодіє й Надія…

…У передвеликодні дні спішать люди до спо-
віді. Щоб вихлюпнути те, що гнітить душу, не 
дає спокійно жити, притискає до землі. Хри-
стя розуміє: у своїй провині їй теж слід ста-
ти перед Господом. Бо скапарала життя влас-
ній доньці, зсилаючись на безглузді поговірки, 
що виникли, хтозна, коли і чому. Тільки піти 
до сповіді вона ніяк не наважується. Хоч ро-
зуміє – треба…

Марія Маліцька

«ЯКИЙ БАТЬКО - 
ТАКИЙ  СИН?..»
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Наука

Предметом досліджень стали питання передачі 
генетичних мутацій від батьків до дитини і генетич-
ні зміни в пухлинах щитовидної залози.

Міжнародні групи вчених, використовуючи пе-
редові геномні інструменти, досліджували наслід-
ки радіаційного опромінення людей в результаті 
аварії на Чорнобильській атомній електростанції в 
1986 році. Результати були опубліковані в журналі 
Science до 35-х роковин катастрофи.

Предметом одного дослідження стало питання 
передачі генетичних змін від батьків до дитини. Ві-
домо, що вплив іонізуючого випромінювання збіль-
шує мутагенезу ДНК, в результаті чого у людей, які 
перенесли радіаційне опромінення, розвиваються 
онкологічні та інші захворювання. Незважаючи на 
те, що катастрофи, подібні до аварій на Чорнобиль-
ській АЕС або в Фукусімі, періодично відбувають-
ся, досі не було великих системних досліджень, які 
оцінюють ризики радіаційного опромінення, що пе-
редаються з покоління в покоління.

Вчені зі США, України та Японії під керівниц-
твом з Національного інституту раку США секве-
нували геноми 105 батьків та 130 дітей із сімей 
ліквідаторів аварії та технічного персоналу Чорно-
бильської АЕС, які зазнали опромінення. Усі діти 
були зачаті і народилися вже після аварії в період 
з 1987 по 2002 роки. Дослідники перевірили гено-
ми на предмет збільшення певного типу спадко-
вих генетичних змін, відомих як мутації de novo, 
які випадковим чином виникають в гаметах лю-
дини (сперматозоїдах і яйцеклітини) і можуть пе-

редаватися їхньому потомству, але не спостеріга-
ються у батьків. Отримані дані свідчать про те, що 
вплив іонізуючого випромінювання в результаті 
аварії мав мінімальний вплив на здоров›я наступ-
ного покоління. Це означає, що у дітей, народже-
них після аварії на Чорнобильській АЕС, не вияви-
ли помітних генетичних відхилень, що передаються 
у спадок.

У другому дослідженні автори використовува-
ли повногеномне секвенування для профілювання 
генетичних змін раку щитовидної залози, які роз-
винулися у 359 осіб, котрі зазнали в дитинстві або 
внутрішньоутробно впливу радіоактивного йоду 
(I-131). Як відомо, енергія іонізуючого випроміню-
вання розриває хімічні зв›язки в ДНК, що призво-
дить до різних типів пошкоджень. Нове досліджен-
ня підкреслює важливість певного виду ушкоджень 
ДНК, які включають розриви обох ланцюгів ДНК в 
пухлинах щитовидної залози. Зв›язок між дволан-
цюжковими розривами ДНК і радіаційним впли-
вом був сильнішим у дітей, які зазнали опромінен-
ня в більш ранньому віці. Результати показали, що 
дволанцюжкові розриви ДНК можуть бути ран-
ньою генетичною зміною після впливу радіації, що 
згодом сприяє зростанню раку щитовидної залози. 
 Наголошується, що дослідження стало можливим 
завдяки створенню Чорнобильського банку тканин 
близько 20 років тому - задовго до того, як була роз-
роблена технологія для проведення геномних і мо-
лекулярних досліджень.

Дану технологію планують використовувати в си-
стемах опалення житлових приміщень і вентиляції.

Фахівці з Техаського університету A&M розроби-
ли метод знищення SARS-CoV-2 менш ніж за секун-
ду за допомогою нагрівання. Детальніше про це пише 
Phys.org

В ході експерименту вчені розчинили вірус в воді 
і пропустили цю рідину через трубку з нержавіючої 
сталі. Далі трубку нагріли до 72 градусів за Цельсієм, 
після чого концентрація вірусу в розчині зменшила-
ся в 100 тисяч разів.

«Цього досить, щоб коронавірус був повністю уби-
тий» , - говорять вчені.

На думку фахівців, таке рішення можна використо-
вувати в системах вентиляції, очищення повітря, кон-

диціонування і опалення. Авто-
ри дослідження вважають, що 
метод допоможе в боротьбі з ін-
шими вірусами, які передаються 
повітряно-крапельним шляхом.

Вчені уточнюють, що про 
ефективність подібного методу 
було відомо і раніше, але в ході 
минулих експериментів знищи-
ти вірус вдавалося лише за пе-
ріод від 1 до 20 хвилин.

Також вони планують вдоско-
налити винахід і створити мікрорідинний чіп, який 
дозволить їм термічно обробляти віруси протягом ще 
коротшого часу.

Нагадаємо, півтисячі науковців з 38 країн світу до-
сліджували ускладнення від коронавірусної інфек-
ції, при яких хворі втрачають відчуття смаку та нюху.

Завдяки відкриттю промисловці зможуть поз-
бутися токсичних технологій видобування міді з 
руди. У шахті на території бразильського штату 
Пара біологи виявили незвичний штам бактерій, 
які живляться купоросом і виробляють чисту мідь. 
Стаття про відкриття вчених Х’юстонського уні-
верситету з›явилася в журналі Science Advances.

Відзначається, що відкриті мікроорганізми мо-
жуть перетворювати мідний купорос на чистий ме-
тал без будь-якого втручання людини.

Надзвичайну бактерію з роду бацил (Bacillus) 
виявили, коли вивчали мікробів з мідних шахт на 
території Бразилії. Ця бактерія живе в кислотно-
му середовищі, що багате на солі міді. Біологи роз-
множили мікроорганізми в лабораторії та додали 
в їх живильне середовище розчин мідного купоро-
су. Протягом двох наступних діб всі сліди солі сір-
чаної кислоти і міді зникли з посудини, а на її дні 

нагромадився осад з частинок діаметром в част-
ки нанометра. Виявилося, що ці частинки склада-
ються з чистої міді, яку бактерії виділяли в атомар-
ній формі.

Як відомо, для прямого відновлення міді з розчи-
ну будь-яких її солей у промисловості використо-
вують токсичні розчинники і каталізатори. Через 
це виробництво міді є одним з найбільш екологічно 
несприятливих процесів. Знайдені бактерії справ-
ляються із завданням, бо використовують всього 
14 ферментів. При цьому їх цікавлять атоми сірки, 
а мідь у цьому випадку служить побічним продук-
том реакції. Вчені вважають, що особливість бра-
зильських бацил можна використовувати для від-
новлення екосистем і в промисловості. Зокрема, 
атомарна мідь може слугувати сировиною для ви-
робництва різних наноструктур, каталізаторів і ме-
дичних препаратів. 

Понад 110 поховань відносяться до додинастійно-
го і гіксоського періодів. Крім останків, були вияв-
лені ювелірні прикраси, амулети і керамічний посуд. 

В єгипетській мухафазі Дакалія виявили понад 
сотню стародавніх поховань, найдавніші з яких від-
носяться до додинастійної епохи (періоду до поя-
ви перших фараонів). Про це повідомило Міністер-
ство у справах старожитностей країни.  Зокрема, 68 
знайдених гробниць археологи віднесли до періоду 
Мааді-Буто (4000-3400 рр. до нашої ери. Ще п›ять 
гробниць відносяться до періоду Накада III (3200-
3000 рр. до нашої ери), який тривав аж до появи пер-
шої династії фараонів, а 37 - на часі панування гік-
сосів (XVIII-XVI століття до нашої ери). Більшість 
гробниць епохи Мааді-Буто є поховання округлої та 
овальної форми. У них були виявлені останки лю-
дей, похованих лежачи на лівому боці, а також остан-
ки немовляти в великому глиняному посуді. Моги-
ли періоду Накада III також влаштовані у вигляді 
овальних заглиблень, але містять більше заупокій-
ного інвентарю, що свідчить про розвиток уявлень 
про загробний світ. Дві могили були ретельно обма-
зані шаром глини, що може вказувати на більш ви-
сокий статус покійних. Поховання гіксоської епохи 
являють собою прямокутні ями, глибиною від 20 до 
85 сантиметрів. Померлих укладали головою на за-
хід у витягнутому положенні горілиць. Біля голови 
поміщали невеликі керамічні посудини. Крім могил, 
на місці розкопок виявили крем›яні ножі, залишки 
печей і цегляної будівлі, а також ювелірні прикраси 
і амулети з напівдорогоцінного каміння та фаянсу.
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ПЕРЕДАТИ ЇХ У ОРЕНДУ 
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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;
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