
Програма те-
лебачення

Ціна

10
грн

13 13 травня 2021 рокутравня 2021 року

№ 18 № 18 966966ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 
90119

E-mail: bazarmedia@ukr.net
Веб сайт: www.bazarmedia.info

Обласний інформаційно-рекламний тижневик

Телефон редакції: 0508011885, 3-34-67
Адреса редакції: м. Гадяч, вул. Гетьманська, 62-б

на території Гадяцького району 
КУПУЄ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

 для ведення особистого селянського господарства, за 
ціною, визначеною державною нормативною оцінкою. 

КСП «Зелений Гай»

37300, Полтавська обл., м. Гадяч, 
вул. Першотравнева, 148. 

Тел. (05354) 2-17-80 , 0955790116

Підприємство «Новатор Агро» 
пропонує власникам земельних
паїв співпрацю з питань оренди землі:

Виплата бонусів при оформленні договору 
від 5000 грн за 1 га

Виплата орендної плати у зручний для вас час від 12% 
вартості землі, яка зростає до актуального кожного року

Здійснення викупу земельних ділянок
Оформлення спадщини «під ключ»

З повагою Валерій Мотрич
066 668 06 93, 050 382 33 53, 097 649 50 55
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Десятки тисяч людей було 
розстріляно, сотні тисяч 
пройшли в’язниці, заслання, 
табори, примусово проходили 
психіатричне лікування.

Через терор і репресії пройшли усі вер-
стви українського населення: від наукової 
та творчої інтелігенції до селян. Радян-
ська влада намагалася приховати сліди 
своїх злочинів. Місця поховань ставали 
режимними об’єктами КГБ, місцевість 
розрівнювали бульдозерами, доступ до 
відповідних архівів був заборонений. 

Одним із символів тих подій став Би-
ківнянський ліс під Києвом. Це найбіль-
ше в Україні місце масових поховань 
жертв комуністичних політичних репре-
сій. За різними даними, свій останній спо-
чинок тут знайшли від 15 до понад 100 
тисяч осіб, закатованих під час допитів 
або ж розстріляних у позасудовому по-
рядку органами НКВД у Києві. Як свід-
чать архівні документи, Биківнянський 
ліс як об’єкт «спеціального призначення» 
– місце таємних поховань, використову-
вався органами НКВД УРСР протягом 
1937-1941 років. На сьогодні вже встанов-
лено імена понад 15 тисяч розстріляних 
громадян з Биківнянського поховання. 

«Великий терор» – масштабна кампа-
нія масових репресій громадян, що була 
розгорнута в СРСР у 1937–1938 роках 
з ініціативи керівництва СРСР й особи-
сто Сталіна для ліквідації реальних і по-
тенційних політичних опонентів, заляку-
вання населення, зміни національної та 
соціальної структури суспільства. Наслід-
ками комуністичного терору 1930-х ро-
ків в Україні стало знищення політичної, 
мистецької та наукової еліти, деформа-
ція суспільних зв’язків, руйнування тра-
диційних ціннісних орієнтацій, поширен-
ня суспільної депресії й денаціоналізація.

Історична довідка
За період «Великого терору» на тери-

торії УРСР було засуджено 198918 осіб, з 
яких близько двох третин – до розстрілу. 
Решту було відправлено до в`язниць та 
виправно-трудових таборів (інші заходи 
покарання охоплювали менше 1 %, звіль-
нено було тільки 0,3 %). Масові репресив-
ні операції у 1937–1938 роках, за задумом 
Йосипа Сталіна, мали завершити двадця-
тилітню боротьбу з «соціально-ворожими 
елементами», упокорити населення шля-
хом масового терору, утвердити автори-
тарний стиль керівництва та здійснити 
«кадрову революцію». Підставою для роз-
гортання терору була теза Сталіна про за-
гострення класової боротьби в міру успі-
хів соціалістичного будівництва.

Офіційно початком «Великого теро-
ру» став оперативний наказ НКВД СРСР 
№00447 «Про репресування колишніх 
куркулів, карних злочинців та інших ан-
тирадянських елементів» від 30 липня 
1937 року, затверджений політбюро ЦК 
ВКП(б) 31 липня 1937 року. Проте наяв-
ні документи НКВД (накази, листуван-
ня, телеграфи) свідчать, що масові репре-
сії готувалися заздалегідь, а наказом їх 
лише формалізували. Наказом №00447 
упроваджувалися ліміти (плани) на по-
карання громадян. Вироки за І-ю кате-
горією означали «розстріл», за ІІ-ю кате-
горією – на ув’язнення в таборах ГУЛАГ 
(рос: Главное управление лагерей) НКВД 
СРСР. Якщо первинний ліміт для УРСР 
за І категорією становив 26150 осіб, то 
у січні 1938 року він був збільшений до 
83122 осіб. 

Ще до початку дії оперативного нака-
зу №00447 особливу увагу було зверне-
но на «чистку» партійних лав та органів 
безпеки, що мало забезпечити надалі без-
застережне виконання репресивних ди-
ректив центру. А вже у червні 1937 року 
розпочались масові арешти. 10 липня 
1937 р. політбюро ЦК КП(б)У розісла-
ло по областях УРСР вказівку про фор-
мування позасудового репресивного ор-
гану – обласних «трійок», створених для 

спрощення проце-
дури засудження. 
До складу трійки 
зазвичай входи-
ли начальник об-
ласного УНКВД 
(голова), облас-
ний прокурор та 
перший секретар 
обласного, кра-
йового або респу-
бліканського ко-
мітету ВКП(б). 
Існування «трі-
йок» повністю 
суперечило ра-
дянському зако-
нодавству, у тому 
числі Конституції 
1936 року.

Заарештований 
був фактично поз-
бавлений права на 
захист (на адвока-
та) чи оскаржен-
ня вироку. Пере-
важна більшість 
справ була побу-
дована на власних 
свідченнях обвинувачених. Як правило, 
свідчення не перевірялись, доказами про-
вини арештованого слідство не цікави-
лось. Слідчі психологічним знущанням 
і нелюдськими тортурами «вибивали» з 
арештованих потрібні зізнання. В 1937 
році дозвіл на застосування методів «фі-
зичного впливу на підозрюваних» (тоб-
то тортур) було дано на найвищому рів-
ні ЦК ВКП (б). Випадки неправомірного 
засудження вважались цілком припусти-
мими і виправдовувалась прислів’ям «ліс 
рубають – тріски летять». Часи «Велико-
го терору» у масовій свідомості населен-
ня СРСР позначені тотальним страхом 
та недовірою. Нічні арешти сусідів, підоз-
ри колег на роботі, друзів, родичів, пошук 
шпигунів та шкідників, острах доносів та 
обов’язок публічно таврувати ворогів на-
роду були повсякденними. Громадяни пи-
сали доноси на колег, остерігаючись, що 
ті донесуть на них першими. Це стало ти-
повим засобом вирішення особистих кон-
фліктів із керівництвом, викладачами, ро-
дичами тощо.

«Великий терор» згорнули за вказівкою 
вищого партійно-радянського керівни-
цтва. 17 листопада 1938 року ЦК ВКП(б) 
і Раднарком СРСР ухвалили постано-
ву «Про арешти, прокурорський нагляд 
і провадження слідства», якою «орієн-
тували правоохоронні органи на припи-
нення «великої чистки» та відновлення 
елементарної законності. Наступним кро-
ком стала фізична ліквідація безпосеред-
ніх організаторів і виконавців «Велико-
го терору».

Реабілітація жертв
Незаконність Великого терору визна-

ли ще за часів СРСР після смерті Сталіна, 
коли в роки «відлиги» провели часткову 
реабілітацію репресованих. Реабілітацій-
ні процеси другої половини 1950-х – по-
чатку 1960-х років мали обмежений ха-
рактер. Більшість громадян, засуджених 
за політичними звинуваченнями, не от-
римали повної реабілітації, а їхні права не 
були повністю відновлені. У 1991 році, в 
останні місяці існування УРСР, було ух-
валено Закон «Про реабілітацію жертв 
політичних репресій на Україні». У ньо-
му вперше в Україні законодавчо засу-
дили і відмежувалися від політичних ре-
пресій як методу керування суспільством. 
Але оскільки цей закон ухвалювався ще 
в УРСР, то певна частина цих репресій, 
навіть вчинених позасудовими органа-
ми, все ще визначалася «обґрунтовани-
ми». Відповідно до вимог Закону орга-
нами прокуратури та судами впродовж 
1991–2001 років було реабілітовано 248 
тис. 810 громадян, відмовлено в реабілі-
тації — 117 тисячам 243 особам.

У 2015 році Україна засудила злочи-

ни комуністичного тоталітарного режиму 
Законом «Про засудження комуністично-
го та націонал-соціалістичного (нацист-
ського) тоталітарних режимів в Україні 
та заборону пропаганд їхньої символіки». 
Законопроект було розроблено Україн-
ським інститутом національної пам’яті 
спільно із народними депутатами Укра-
їни, громадськістю та експертами Реані-
маційного пакету реформ.

У 2018 році Верховна Рада прийняла 
Закон «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо удоско-
налення процедури реабілітації жертв 
репресій комуністичного тоталітарного 
режиму 1917 - 1991 років». Закон суттє-
во розширює коло осіб, які підпадають під 
реабілітацію. Зокрема, в ньому прописа-
на автоматична реабілітація осіб, які були 
покарані позасудовими органами, право 
на реабілітацію отримають ті, хто зі збро-
єю в руках боровся за незалежність Украї-
ни, був ув’язнений, примусово поміщений 
у психіатричний заклад, трудову армію, 
позбавлений майна через «експропріа-
цію» чи «розкуркулення», або ж депор-
тований за національною ознакою. З 2019 
року почала працювати Національна ко-
місія з реабілітації, яка є спеціальним по-
стійно діючим органом при Українському 
інституті національної пам’яті. Комісія 
надає статус реабілітованих особам, по-
страждалим від політичних репресій ко-
муністичного та тоталітарного режимів 
Україні. До травня 2020 року Національ-
на комісія з реабілітації розглянула 660 
обгрунтованих пропозицій та матеріалів 
про реабілітацію.

Вражаючі факти про  
«Великий терор» в Україні
1. Биківнянське поховання жертв ста-

лінських репресій є одним із найбіль-
ших на території України. Вже встанов-
лено імена понад 19 тисяч розстріляних 
громадян.

2. Інші місця масових поховань жертв 
«Великого терору» політичних репресій 
1937–1938 років – Рутченкове поле (До-
нецьк), район Парку культури та відпо-
чинку (Вінниця), П’ятихатки (Харків), 
Католицьке кладовище (Умань), Єврей-
ський цвинтар (Черкаси), село Халявин 
(Чернігівщина), Другий християнський 
цвинтар (Одеса), 9-й км Запорізького 
шосе (Дніпро). У Західній Україні після 
1939 року також з’явились місця масо-
вих поховань, зокрема урочище Дем’янів 
лаз (Івано-Франківськ), урочище Саліна 
(Львівська область), Тюрма на Лонцько-
го (Львів).

3. Найкривавіша ніч у Києві – 19 трав-
ня 1938 року, коли у в’язницях НКВД 
було розстріляно 563 людини. Розстрі-
ли, як правило, проводилися на подвір’ях 
в’язниць, у підвалах НКВД або безпо-

середньо перед похованням. 
Спочатку для масових похо-
вань відводилися спецділянки 
цвинтарів. У пік репресій з ме-
тою приховати масштаби зло-
чину енкавидисти змінили цю 
практику. У фруктових садах, 
парках, приміських лісах ви-
копувались траншеї для похо-
вань, часто трупи засипалися 
негашеним вапном.

4. 27 жовтня – 4 листопада 
1937 року в урочищі Сандармох 
поблизу міста Медвеж’єгорськ 
у Карелії з нагоди наближення 
20-річчя Жовтневої революції 
було розстріляно 1111 осіб, з 
них 287 українців та осіб, долі 
яких пов’язані з Україною.

5. У 1955 році КҐБ при РМ 
СРСР направив в обласні 
управління держбезпеки дирек-
тиву №108 сс, де дав вказівку 
повідомляти родичам розстрі-
ляних, що їхні рідні «померли в 
місцях позбавлення волі, а в не-
обхідних випадках, при рішенні 
майнових або інших правових 
питань, реєструвати в загсах 

смерть розстріляних із видачею заявни-
кам свідоцтв, в яких дати смерті вказува-
ти у межах 10 років з дня арешту, а при-
чини смерті – вигадані».

6. Спогади катів-енкаведистів та ре-
зультати ексгумації тіл свідчать про ха-
рактерний «почерк» вбивць. Як прави-
ло, це були постріли у потилицю або в 
перший шийний хребець із револьверів 
системи «Наган». Наган вважався точ-
ним, безвідмовним та достатньо потуж-
ним для завдання смертельного поранен-
ня, несильна віддача берегла сили катів 
при масових розстрілах.

7. Влітку 1937 року було введено ряд 
нормативних документів, що посилили 
відповідальність членів родин репресо-
ваних. Дружини та чоловіки «ворогів на-
роду» підлягали обов’язковому арешту, 
діти до 15 років передавались у спеціаль-
ні дитячі будинки. Члени сімей «ворогів 
народів», засуджених до розстрілу, під-
лягали примусовому переселенню у вну-
трішні області СРСР. Показовою є доля 
колишнього Генерального секретаря хар-
чових справ УНР Миколи Стасюка, який 
в 1931 р. був засуджений на 10 років, а по-
тім дізнався що в 1937 році його дружи-
на Марія була страчена «як дружина пет-
люрівського міністра».

10. Термін «Ворог народу» (латинське 
hostis publicus) має давньоримське по-
ходження. Він застосовувався до ворогів 
республіки, які прирівнювались до солда-
тів ворогуючої сторони та підлягали фі-
зичному винищенню. Вдруге цей термін 
став загальновживаним в часи Великого 
терору якобінців у Франції в 1793-1794 
рр. У СРСР цей термін був не лише роз-
повсюдженим кліше політичної ритори-
ки, але і вписаним у Конституцію 1936 
року, згідно 131 статті якої «ворогами на-
роду» оголошувались особи, які вчиня-
ли замах на громадську, соціалістичну 
власність.

Як знайти інформацію про репресова-
ну особу

Допомогти в пошуку інформації про ре-
пресованих може відеолекція «Репресо-
вані родичі» проекту «Суспільний уні-
верситет» на UA:Перший (https://youtu.
be/6aKNQ6-6orw). 

Пошук інформації  
на наступних сайтах:
Національний банк репресованих 

(http://www.reabit.org.ua/nbr/);
Жертви політичного терору в СРСР 

(http://lists.memo.ru/);
Сталінські розстрільні списки (http://

stalin.memo.ru);
Єдина система пошуку репресованих 

(https://bydc.info/search.php);

УІНН

ДОСІ НЕМОЖЛИВО ПІДРАХУВАТИ
КІЛЬКІСТЬ ЖЕРТВ
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У 2021 році планують відремонтувати 
щонайменше перші 5 км автодороги із 
боку Миргорода. За наявності повного 
фінансування підрядник має встигнути 
відремонтувати усі 9 км до кінця жовтня.

ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської облас-
ті», 30 квітня, уклало договір з одеським ТОВ «Ро-
стдорстрой» на ремонт 9 км автодороги О-1702034 
Гадяч — Миргород. Підрядна компанія оцінила свої 
послуги у 138,6 млн грн.

Укладанню договору з ТОВ «Ростдорстрой» пере-
дував тендер на який заявилося 5 компаній з пропо-
зиціями від 121 до 155,6 млн грн. Дешевші пропози-
ції від консорціуму «Дорлідер» та ПП «Будгарант-7» 
були відхилені тендерним комітетом.

За планом ДП «АМД», презентованим у квітні, 
роботи на трасі загальною довжиною 59,3 км мають 
розпочати зі сторони Миргорода. У 2021 році на ре-
монт цієї автодороги у бюджеті передбачено 100 млн 
грн. При цьому планують зробити щонайменше 5 км. 
У разі збільшення фінансування або економії, під-
рядна компанія має встигнути виконати ремонти усіх 
9 км до 31 жовтня.

Оголошення про проведення конкурсу на вакант-
ну посаду директора Лютенського закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів опублікували на офі-
ційному сайті громади, 30 квітня,

Посаду директора може обіймати особа, яка є гро-
мадянином України, вільно володіє державною мо-
вою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та 
стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а та-
кож організаторські здібності, фізичний і психічний 
стан якої не перешкоджає виконанню професійних 
обов’язків.

Конкурсний відбір проведуть у приміщенні Лютен-
ської сільської ради 29 червня, о 9-й ранку.

Окрім цього, сесією Краснолуцької сільради оголо-
сили конкурс на заміщення вакантної посади дирек-
тора Гречанівського ЗЗСО. Призначення переможця 
конкурсу та укладання з ним строкового трудового 
договору відбудеться 1 липня.

У 2019 році, до Дня довкілля, громада впорядку-
вала узбіччя дороги у напрямку села Червоний Кут 
- очистили лісосмугу від старих та аварійних дерев. 
На цьому місці висадили 500 саджанців лип і беріз, 
протяжністю в один кілометр. 

Вважалося, що ці дерева символізуватимуть про-
довження життя, розквіт майбутнього, добробут та 
процвітання…

Проте, нажаль, ця алея більше не радуватиме люд-
ське око – протягом довгого часу місцеві комуналь-
ники звозили і складали там в купи гілки. А на Ве-
ликдень, хтось їх підпалив. Більшість дерев повністю 
вигоріли.

Жителька села Лютенька, 5 травня, повідомила у 
Фейсбук, що в нічний час по селу бігає невідома осо-
ба, одягнена у довгий світлий плащ, нявкає, гавкає та 
викрикує погрози. Один з місцевих жителів зняв ві-
део, на якому зафіксував невідому особу, що поводи-
ла себе дивно. Цей запис вже розійшовся по мережі і 
потрапив до редакції.

Як нам вдалося з’ясувати, ймовірно це місцевий 
житель, який, як стверджують місцеві, часто буває 
на підпитку та дійсно іноді поводе себе неадекватно. 
За нашими даними, на обліку у нарколога ця особа 
не перебуває. 

Офіцер Лютенської громади Владислав Гриб по-
відомив, що про цей випадок чує вперше і заяви не 
надходили.

«БМ»

Про зміну адреси повідомили на офіційному сай-
ті відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської 
ради. Віднедавна він розміщується за новою адресою 
- вул. Гетьманська, 31. 

До таких дій закликає адміністрація РЛП «Гадяць-
кий». Також повідомляє, що під час планових рей-
дів у квітні вилучили 1120 метрів сітки, 3 «крила-
чі» та 2 екрани.

Також склали акти для подальшого їхнього зни-
щення згідно з чинним законодавством.

Якщо ви помітили порушення повідомляйте за но-
мером (05354) 3-10-77.

ВИГОРІЛА АЛЕЯ 
ПАМ’ЯТІ ЗАГИБЛИМ 
ГЕРОЯМ 

ПОМІТИЛИ 
БРАКОНЬЄРА – 
ДЗВОНІТЬ 

ОДЕСИТАМ ЗАМОВИЛИ 
РЕМОНТ ДОРОГИ 
МИРГОРОД - ГАДЯЧ

БІГАЄ ВНОЧІ ПО СЕЛУ 
ТА ЛЯКАЄ ЛЮДЕЙ

У ЛЮТЕНСЬКУ І 
ГРЕЧАНІВСЬКУ 
ШКОЛУ ШУКАЮТЬ 
ДИРЕКТОРА

МІСЬКИЙ 
ВІДДІЛ ОСВІТИ 
«ПЕРЕЇХАВ»

Вже вкотре, об'єднавши свої сили, небайдужі 
громадяни Краснолуцької (с. Римарівка, с. 
Максимівка, с. Хитці, с. Сватки), Гадяцької 
(м. Гадяч) територіальних громад та м. 
Київ, зібрали та передали на передову: 
продукти харчування, домашні заготовки, 
сало, домашню випічку, мед, миючі засоби 
та засоби гігієни, технічні засоби... і... 
найдорогоцінніше - дитячі листи та малюнки.

Величезна подяка сім›ям: Калиновських, Кравчен-
ко, Цікал, Скиби, Веремієнко, Лазар, Жартовсько-
го, Шавкун, Власенко, Шаповал, Рябцевих, Небрат, 
Павленко, Кулініч, Крат, Петухової, Романенко О. - 
магазин «Затишок».

Сім›ї: Реви С., Кутімова Я., Костян А., Василен-
ко Н., Грабар, Чапля, Котяш, Біломаз, Ляшенко, Тю-
жин, Сушко, Дядечко, Супруненко, Таран, Симонен-
ко, Бантікової; ФОП Бема Л., Ільєнко Ю., Чорний О. 
та Лопатюк Т.;

Мешканцям м. Гадяч: учням, їхнім батькам та педа-
гогічному колективу Гадяцької школи №2 ім. М. Дра-
гоманова; сім›ям: Ільченко А., Дорогань Н., Людми-
ли К., Шестопал Г., Бєлих О., Будник О., Волощук К., 
Штанько С., Вельбой Т.; працівникам відділу «М›я-
со» гадяцького ринку за сало. Окрема подяка Роману 
Мішуру та Івану Волощуку за надане пальне. Вантаж 
доставили 08.05.21 р. Сергій Рева та Іван Волощук.

Разом до перемоги!
О. Будник у ФБ.

Всеукраїнський конкурс організували телеканали 
ICTV та СТБ разом з Українським кризовим меді-
а-центром у рамках програми USAID «Децентралі-
зація приносить кращі результати та ефективність» 
(DOBRE). Між собою змагаються 20 громад, серед 
яких 

Великобудищанська і Петрівсько-Роменська. 
Із 10 травня розпочалося голосування за проєкти, 

які увійдуть до фіналу конкурсу.
Щоб проголосувати за громаду :
Зареєструйтесь на сайті «наша громада» (https://

otg.fakty.com.ua/yak-zareestruvatisya-u-konkursi)
Виберіть проект громади, який вважаєте вартим 

реалізації.
Перейдіть на сторінку вибраного проекту і натис-

ніть кнопку «проголосувати».
Загалом ви можете проголосувати за п’ять різних 

проектів. Інтернет-голосування триватиме по 31 
травня включно.

У фінал увійдуть 13 громад, проекти яких отри-
мають найбільшу підтримку за результатами інтер-
нет-голосування. Ще 13 громад-фіналістів, обере екс-
пертне журі.

«БМ»

Альтернатива, досвід інших міст
Вже декілька років поспіль, зокрема й на території 

Гадяцького району, дискутують, які квіти нести на 
цвинтар у поминальні дні: живі чи штучні.

Екологи наголошують, що пластикові вінки і кві-
ти не мають нічого спільного з виявом християн-
ської віри.

Експерти з’ясували, що під дією кліматичних фак-
торів, в процесі розкладу пластик виділяє отруту в 
атмосферу, спалення таких квітів забруднює пові-
тря токсинами. Це Закопувати їх теж немає сенсу, бо 
вони не гниють. Зрештою, у сьогоднішні важкі, еко-
номічні часи навряд чи логічно витрачати чималу 
суму на квіти, котрі згодом стануть сміттям.

Яка альтернатива?
Вінки з живих квітів та хвої, живі квіти, висадже-

ні в ґрунт, газонна трава, сухоцвіти та свічки. До сло-
ва, в європейських країнах штучні квіти заборонено 
приносити на кладовище. 

Досвід інших міст
Наприклад, у Дніпрі з початку 2018 року на кла-

довищах заборонено встановлення столів і огорож. 
Також існує заборона і на використання пластико-
вих квітів і вінків. Громадські активісти повідомля-
ють, що тільки з одного кладовища Дніпра за мину-
лий рік вивезли 45 тонн вінків.

На Гадяччині вже є кроки в цьому напрямку. Так, 
19 квітня 2020 року, на черговій сесії Петрівсько-Ро-
менської ОТГ депутати одноголосно проголосували 
за заборону використання штучних квітів. Та все ж 
деякі жителі громади принесли на кладовище плас-
тикові квіти. Громада навіть збирається опублікува-
ти прізвища порушників. 

На сесії Полтавської обласної ради депутати також 
ухвалили Звернення щодо покращення екологічно-
го стану та захисту навколишнього середовища Пол-
тавської області (рішення № 171 від 09.04.2021 року).

Подібні заклики лунають не лише від екологів, а 
й від церковників. На офіційних сайтах парафій та-
кож закликають уникати використання пластикових 
атрибутів на цвинтарі.

Вікторія Цимбал

ЗЕМЛЯКАМ 
НА ФРОНТ

ВШАНУВАТИ 
ПАМ’ЯТЬ БЕЗ 
ПЛАСТИКУ

ПІДТРИМАЙТЕ 
СВОЮ ГРОМАДУ 
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Минулого тижня
в Гадячі
зареєстровано
6 немовлят

11 осіб
пішли
з життя

1 пара 
одружилася

1 пара 
розлучилася

У підробці медичних документів та їх реалізації че-
рез Інтернет-месенджер підозрюють 21-річного меш-
канця Кременчука. За адресою проживання моло-
дика під час санкціонованого обшуку вилучили ряд 
речових доказів: комп’ютерну техніку, мобільні теле-
фони, чорнові записи та гроші. 

Незаконну оборудку припинили працівники Кре-
менчуцького райуправління поліції спільно з ре-
гіональним підрозділом кіберполіції,  під проце-
суальним керівництвом Кременчуцької окружної 
прокуратури. 

Поліцейські встановили, що молодик пропонував 
через різні Інтернет-канали оформити необхідну 
довідку без здачі аналізу за умовно невеликі гроші.

Іван Жук, керівник Кременчуцького райуправлін-
ня поліції, повідомив : «Кременчуківець розмістив 
оголошення про можливість замовлення довідок про 
негативний результат тесту на COVID-19 на понад 
150 Інтернет-ресурсах. На даний час слідчі встанов-
люють кількість осіб, які скористалися послугами 
фігуранта.  Слідчі здійснюють розслідування за ст. 
358 Кримінального кодексу України –  підроблення 
документів, печаток, штампів та бланків, збут чи ви-
користання підроблених документів».

Відділ комунікації поліції Полтавщини

ВИКРИЛИ СХЕМУ 
ТОРГІВЛІ ДОВІДКАМИ 

НА COVID

Поліція Полтавщини відкрила два провадження 
щодо порушень, пов’язаних із використанням за-
бороненої символіки, та пошкодження фрагменту 
пам’ятника. 

У Решетилівці 22-річна дівчина пошкодила зір-
ку на пам’ятнику загиблим воїнам Другої світової 
війни. За інформацією Решетилівської міськради, 
дівчина була в неадекватному стані і розбила зір-
ку Вічного вогню. Поліцейські затримали її, відпра-
вили до лікарні та склали протокол. Пізніше слідчі 
відкрили провадження за ч. 2 ст. 297 ККУ (Осквер-
нення або руйнування пам’ятника, спорудженого в 
пам’ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Дру-
гої світової війни).

Окрім того, за фактом публічного використання у 
Полтаві забороненої символіки комуністичного ре-
жиму, поліцейські внесли відомості до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 436-1 ККУ 
(Поширення комуністичної символіки та пропаган-
да комуністичного тоталітарного режиму).

Ще по одному факту використання червоного пра-
пора у Зінькові триває перевірка. Ці події відбува-
ли 9 травня .

Відділ комунікації поліції Полтавської області

Трагедія сталась 7 травня, у селі 
Степаненки (Ковалевщина), Гадяцької 
міської громади. Жінці було 29 років.
Пресслужба обласної поліції підтвердила інформа-

цію. Тіло направлене на судово-медичну експертизу. 
Встановлюють обставини події.

«БМ» 

Із червня 2020 року поліція розслідує справу ді-
яльності у Полтаві онлайн-порностудії, в якій жін-
ки ведуть відеотрансляції відвертого та порногра-
фічного змісту. Восени з цієї вебкам-студії вилучили 
комп’ютери, вебкамери, іншу техніку, а також секс-і-
грашки. Наразі все майно уже повернули власникам, 
але слідство триває. Про це «Полтавщині» стало ві-
домо з реєстру судових рішень.

У матеріалах справи вказано, що діяльність студії 
викрили співробітники управління СБУ у Полтав-
ській області. Вони з’ясували, що для цього було об-
лаштовано приміщення в одній з багатоповерхівок 
міста, але для конспірації фігуранти справи переїха-
ли у приватний будинок на вул. Маршала Бірюзова. 
Відеотрансляції проводилися на сервісах Chaturbate, 
Secret Friends, Web Broadcaster та CaM3.

Дівчата працювали у три зміни: з 09:00 до 15:00, з 
15:00 до 21:00 та з 21:00 до 05:00. СБУ з’ясувала, що 
«найприбутковішою» для заробітку була нічна змі-
на. Середній заробіток працівниці в такий час стано-
вив близько 35000 грн за місяць. Кошти організато-
ри виплачували готівкою двічі на місяць.

Наприкінці червня минулого року СБУ переда-
ла виявлену інформацію поліції. Слідче управління 
ГУНП в Полтавській області відкрило кримінальне 
провадження за ч. 3 ст. 301 ККУ (Виготовлення та 
розповсюдження порнографічних предметів, вчине-
ні за попередньою змовою групою осіб, або з отри-
манням доходу у великому розмірі).

У жовтні, після дозволу суду, правоохоронці про-
вели обшук у цій вебкам-студії. У результаті звід-
ти вилучили: сервер, 17 системних блоків, ноутбук, 
16 вебкамер, 5 комутаторів, маршрутизатор, 4 Wi-Fi 
роутери, 6 смартфонів; 5 фалоімітаторів, 2 вібрато-
ри, 2 віброяйця, анальну пробку, 3 вагінальні краплі, 
червону мотузку;

блокнот, чорнові записи, список із правилами та 
інші документи.

Та вже упродовж 4-х місяців 2021 року адвокатам 
студії вдалося повернути все це майно. Підставою 
стало те, що зі всіма предметами уже проведені екс-
пертизи, а їхнє вилучення «перешкоджає здійснен-
ню підприємницької діяльності».

Трьома рішеннями суддя Октябрського райсуду 
Полтави Ірина Блажко зобов’язала слідчих повер-
нути власникам техніку та секс-іграшки, але зніма-
ти з них арешт вона відмовилася. Тому предмети від-
дали «на відповідальне зберігання». Користуватися 
ними можна, а ось продавати — ні.

Наразі по цій справі жодній особі не повідомлено 
про підозру. Втім, в одній з ухвал вказано, що скарж-
ником, який намагався повернути майно, був Ан-
дрій Шандрук, а власником майна був мешканець 
Сумської області. Якщо слідчим вдасться встано-
вити коло причетних осіб, тим загрожуватиме від 3 
до 7 років ув’язнення з позбавленням права обійма-
ти певні посади чи займатися певною діяльністю на 
строк до 3 років.

«Полтавщина».

До Лубенського відділу поліції надійшло по-
відомлення від мешканки села Войниха, що її ко-
лишній співмешканець збирається покінчити жит-
тя самогубством. 

Виявилося, що 33-річний мешканець села Мгар, 
Лубенського району приїхав до своєї колишньої 
співмешканки, щоб вирішити сімейні питання. Од-
нак під час розмови між ними виник конфлікт.

Під час сварки чоловік облив себе та будинок бен-
зином і погрожував все підпалити. Поліцейські на-
магалися заспокоїти його та радили не завдавати 
шкоди собі. Але чоловік проігнорував слова поліцей-
ських та підпалив побутові речі і себе.

Інспектори поліції врятували чоловіка - вони на-
крили його ковдрою та вивели з приміщення. Потім 
потерпілого передали медикам, які госпіталізували 
його до місцевої лікарні.

До медичного закладу за допомогою також звер-
нувся один із патрульних. Виявилося, що під час 
гасіння пожежі він отруївся чадним газом. Після 
надання правоохоронцю медичної допомоги його 
життю й здоров’ю нічого не загрожує.

Прес-служба Нацполіції Полтавщини

Минулого тижня, до дитячої міської клінічної лі-
карні Полтави доправили 6-річного хлопчика в тяж-
кому стані із травмою шиї. Дитина наштрикнулася 
на металеву ніжку стільця. 

Медики викликали рятувальників, щоб ті зрізали 
металеву конструкцію, яка заважала провести опера-
цію хлопчику. Дитині була успішно проведена над-
складна операція по видаленню металевого прута, 
судини та органи шиї не ушкоджені. На даний час 
хлопчик перебуває у реанімаційному відділенні під 
наглядом лікарів-реаніматологів. Йому  призначе-
но лікування. 

За словами батьків дитина гралися на подвір’ї, впа-
ла та наштрикнулася на перевернутий догори мета-
левий стілець.

Пресслужба ГУ ДСНС Полтавщини

ОБЛИВСЯ БЕНЗИНОМ 
І ПІДПАЛИВ СЕБЕ

СБУ ВИКРИЛА 
ВЕБКАМ-СТУДІЮ, 
ЯКА ПРАЦЮВАЛА 

У ТРИ ЗМІНИ

У СТЕПАНЕНКАХ 
ЗНАЙШЛИ 

ПОВІШЕНОЮ ЖІНКУ

ПОШКОДИЛИ 
ПАМ'ЯТНИК І 

ВИКОРИСТАЛИ 
ЗАБОРОНЕНУ 
СИМВОЛІКУ

ВПАВ НА МЕТАЛЕВИЙ 
СТІЛЕЦЬ ТА 

ПРОШТРИКНУВ ШИЮ  

До відділення №2 Полтавського РУП звернулася 
мешканка одного із сіл Кобеляцької громади. Жін-
ка повідомила, що невідома особа пограбувала її су-
сідку. Після скоєння злочину грабіжник намагався 
втекти, однак завадили місцеві жителі.

Прибувши на місце події слідчо-оперативна гру-
па встановила, що чоловік зайшов до помешкання 
84-річної пенсіонерки і заволодів її грошима.

Встановлено, що до злочину причетний 29-річ-
ний мешканець Києва, який раніше вже мав про-
блеми із законом. Фігуранта затримано в порядку 
статті 208 Кримінального процесуального кодексу 
України. Наразі чоловікові повідомлено про підоз-
ру та вирішується питання про обрання йому запо-
біжного заходу.

За фактом грабежу відкрите кримінальне прова-
дження за частиною 3 статті 186 Кримінального ко-
дексу України. Триває досудове розслідування. У 
разі доведення вини судом фігуранту загрожує до 
8-ми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

ЗАТРИМАТИ 
ГРАБІЖНИКА 
ДОПОМОГЛИ 

СУСІДИ 



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

№ 18 (966)
13 травня 2021 року 5

Сторінку підготувала Анжела Замотаєва 
за матеріалами відкритих даних Єдиного 

державного реєстру судових рішень

На лаві підсудних

27 квітня 2021 року Гадяцький 
районний суд розглянув 
кримінальне провадження, за 
обвинуваченням громадянина 
України, з середньою освітою, не 
працюючого, раніше не судимого 
у вчиненні кримінального 
проступку, передбаченого 
ч.1 ст. 309 КК України.

Встановлений епізод
Восени 2020 року, точної дати та часу 

досудовим розслідуванням не вста-
новлено, обвинувачений йдучи по 
грунтовій дорозі в лісопосадці між с. 
Лободино та с. Мала Побиванка Ми-
ргородського району, за межами насе-
леного пункту, помітив дикоростучий 
кущ рослини коноплі, яку він не висі-
ював та не вирощував. Вказаний кущ 
обвинувачений вирвав та відніс до бу-
динку за місцем своєї реєстрації, де за-
лишив зберігати в приміщенні будинку, 
тим самим умисно придбав із вказаною 
метою особливо небезпечний нарко-
тичний засіб канабіс, вагою не менше 
118,947 г, для власних потреб без мети 
збуту.

В подальшому, діючи умисно, обви-
нувачений, частину зірваного з куща 
листя коноплі помістив до поліетиле-
нового пакету та залишив зберігати в 
кухонному столі в одній із кімнат бу-
динку для його висушування та подаль-
шого вживання шляхом куріння, тим 
самим вчинив дії спрямовані на неза-
конне виготовлення особливо небез-
печного наркотичного засобу канабісу.

19.03.2021 під час проведення санк-
ціонованого обшуку на підставі ухва-
ли слідчого судді в приміщенні будин-
ку виявлено та вилучено подрібнену 
речовину рослинного походження, яка 
згідно висновку експерта, має морфоло-
гічні ознаки рослини коноплі, містить 
тетрагідроканабінол і є канабісом, що 
відноситься до особливо небезпечних 
наркотичних засобів, обіг яких заборо-
нено, масою в перерахунку на суху ре-
човину 107,7 г та суху рослину зеленого 
кольору, яка згідно висновку експер-
та, має морфологічні ознаки рослини 
коноплі, містить тетрагідроканабінол 
і є канабісом, масою в перерахунку на 
суху речовину 11,247 г, яку він незакон-

но зберігав для власних потреб без мети 
збуту, доки не був викритий працівни-
ками поліції.

У судовому засіданні обвинувачений 
свою вину визнав у повному обсязі, у 
вчиненому щиро розкаюється, фактич-
ні обставини вчинення кримінального 
правопорушення не оспорює, підтвер-
див суду, що кримінальне правопору-
шення ним було вчинено при вищеза-
значених обставинах.

Дії обвинуваченого кваліфікуються 
судом за ч.1 ст.309 КК України, тобто 
як незаконне придбання, виготовлен-
ня та зберігання особливо небезпечного 
наркотичного засобу канабісу, масою не 
менше 118,947 г без мети збуту.

Вивченням даних про обвинуваче-
ну особу встановлено, що він на обліку 
у лікаря психіатра та нарколога не пе-
ребуває, не працює, за місцем прожи-
вання характеризується позитивно, ра-
ніше не притягувався до кримінальної 
відповідальності.

Призначаючи покарання обвинува-
ченому, суд виходить із положень ст. 
ст. 50,65 КК України, враховує харак-
тер і ступінь тяжкості вчиненого кри-
мінального правопорушення, наявність 
пом`якшуючих обставин, дані про осо-
бу обвинуваченого, його відношення до 
скоєного злочину, у зв`язку з чим суд 
вважає необхідним і достатнім призна-
чити йому покарання за ч.1 ст. 309 КК 
України у вигляді обмеження волі з за-
стосуванням ст. 75 КК України.

На підставі  вищевикладено-
го, керуючись вимогами ст. ст. 369-
371,373,374,376,392-395 КПК України, 
суд засудив обвинуваченого визна-
ти винним у вчиненні кримінального 
проступку, передбаченого ч.1 ст.309 КК 
України та призначити покарання у ви-
гляді 1 року обмеженні волі. На підста-
ві ст. 75 КК України звільнити обвину-
ваченого від відбування призначеного 
покарання з іспитовим строком 1 рік.

Стягнути з обвинуваченого в раху-
нок відшкодування процесуальних ви-
трат за проведення судово-хімічних 
експертиз 1961 грн. 40 коп. на користь 
держави.

Речовий доказ наркотичний засіб ка-
набіс масою 118,947 г знищити.

29 квітня 2021 року суддя Гадяцько-
го районного суду розглянув матеріали 
про притягнення до адміністративної 
відповідальності уродженця Республі-
ки Молдова, не працюючого за ч. 1 ст. 
160 КУпАП.

Встановлений епізод
29.04.2021 року в м. Гадячі по вул. Ге-

роїв Майдану обвинувачений здійсню-
вав торгівлю посадочними матеріалами 
(саджанці дерев та квітів) у невстанов-
леному місці, без відповідних дозволів.

У судове засідання обвинувачений 
з`явився, свою вину визнав в повному 
обсязі.

Винність у вчиненні адміністратив-
ного правопорушення, передбачено-
го ч. 1 ст. 160 КУпАП підтверджується 

також наступними доказами: протоко-
лом про адміністративне правопору-
шення від 29.04.2021 року, пояснення-
ми учасників.

У діях обвинуваченого вбачається 
склад правопорушення, передбаченого 
ч.1 ст.160 КУпАП.

При визначенні виду і міри адміні-
стративного стягнення, згідно зі ст. 33 

КУпАП суд враховує характер вчине-
ного правопорушення, особу правопо-
рушника, ступінь його вини, майновий 
стан, обставини, що пом`якшують і об-
тяжують відповідальність.

При накладанні стягнення врахо-
вуються характер вчиненого пра-
вопорушення, особа порушника, 
ступінь його вини, майновий стан, об-

ставини, що пом`якшують і обтяжують 
відповідальність.

Керуючись ч.2 ст. 182, ст. 283, ст. 284 
КУпАП, суддя постановив визнати вин-
ним обвинуваченого у вчиненні право-
порушення, передбаченого ч.1 ст.160 
КпАП України та піддати адміністра-
тивному стягненню у вигляді штрафу 
на користь держави в розмірі 51 грн. без 
конфіскації майна.

Стягнути з обвинуваченого судовий 
збір 454 грн. на користь держави.

Київський райсуд Полтави виніс рі-
шення щодо Романа Дудника, якого 
затримали, коли він був за кермом під 
дією наркотиків. Оскільки п’яним він 
попався вже вчетверте, 12 квітня суддя 
на 10 років позбавив його водійського 
посвідчення та оштрафував на 51 тис. 
грн. Про це стало відомо з реєстру су-
дових рішень та офіційного сайту суду.

У реєстрі міститься інформація про 
те, що вночі 9 грудня 2019 року па-
трульні зупинили Романа Дудника на 
вул. Вячеслава Чорновола, 2б. Він сів 
за кермо свого Fiat Doblo у стані алко-
гольного сп’яніння. Це підтвердив ог-
ляд у лікаря-нарколога, тому патрульні 
склали протокол за ч.1 ст. 130 КУпАП 

(Керування транспортними засобами в 
стані алкогольного сп’яніння). На суд 
Роман не з’явився й тодішній суддя Ок-
тябрського райсуду Полтави оштрафу-
вав його на 10,2 тис. грн та на рік позба-
вив права керування.

Довго обвинувачений не протримався 
і вже 10 серпня 2020-го знову попався 
п’яним за кермом того ж автомобіля. Це 
було на вул. Зіньківській. Лікар-нарко-
лог виявив у його крові алкоголь, а па-
трульні виписали адмінпротокол вже 
за ч.2 ст. 130 КУпАП (Повторне протя-
гом року керування транспортними за-
собами в стані алкогольного сп’яніння). 
За два місяці суддя Київського райсуду 
Полтави оштрафував його уже на 20,4 

тис. грн та позбавив прав керування на 
3 роки.

Втретє водія затримали 4 березня 
2021 року на вул. Сінній, 30, а вчетверте 
— 29 березня на вул. Соборності, 64. В 
обох випадках він був у стані наркотич-
ного сп’яніння: зіниці очей не реагува-
ли на світло, обличчя було неприродньо 
блідим, мова була млява, а координа-
ція — порушена. Від проходження ог-
ляду на стан наркотичного сп’яніння 
він відмовився, тому отримав уже два 
протоколи: за ч. 2 ст. 130 КУпАП (Пов-
торне протягом року керування ТЗ в 
стані алкогольного сп’яніння); ч. 3 ст. 
130 КУпАП (Керування ТЗ в стані нар-
котичного сп’яніння вчинені особою, 

яка двічі протягом року піддавалася ад-
міністративному стягненню за керуван-
ня ТЗ у стані алкогольного, наркотич-
ного чи іншого сп’яніння).

Оскільки 17 березня набули чинності 
зміни до КУпАП, які збільшили суми 
штрафів за п’яне керування та відпові-
дальність за це, у якості покарання Ро-
ману Дуднику, за сукупністю порушень, 
суддя призначив 51 тис. грн штрафу та 
позбавив його водійського посвідчення 
на 10 років. Наразі це рішення вже на-
було законної сили.

Автомобіль Fiat Doblo суд не кон-
фіскував, оскільки він перебуває у 
власності іншої особи.

СУД ПРИЗНАЧИВ ШТРАФ У 51 ТИСЯЧУ 
ГРИВЕНЬ ЗА П’ЯНЕ КЕРУВАННЯ

ЗДІЙСНЮВАВ ТОРГІВЛЮ 
У НЕВСТАНОВЛЕНОМУ 

МІСЦІ

ОТРИМАВ ІСПИТОВИЙ СТРОК 
ЗА ЗБЕРІГАННЯ КАНАБІСУ
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Продовжуємо цикл публікацій 
про статки місцевих та районних 
чиновників. І цього разу ми 
проаналізували осіб, які обіймають 
посади, що найчастіше на слуху 
у гадячан та жителів громад. 
Це начальники та директори 
управлінь, відділів, комунальних 
чи державних підприємств. Тож 
хто і чим володіє – читайте далі. 

ПЕТРО ТОКАР, начальник 
відділення поліції № 1 
Миргородського РВП.
На іншому праві користування вка-

зав квартири 27,3 м2 у Путильському 
районі (Чернівецька обл.), 40 м2 у Гадя-
чі, 51,3 м2 у Старожинці (Чернівецька 
обл.), де за домовленістю проживає син.  

Із цінного рухомого майна – автомо-
біль Volkswagen Bora (2000 р.в.), якою 
користується за домовленістю. В дохо-
дах – 334275 грн. зарплати. 

СЕРГІЙ ШИКУНОВ, 
заступник керівника 
Миргородської місцевої 
прокуратури 
Декларує на іншому праві користу-

вання квартиру 57 м2 у Миргороді, 
власником якої є третя особа, кварти-
ру 70,3 м2 у Гадячі і гуртожиток у Пол-
таві. Його дружина на іншому праві ко-
ристування вказала квартиру 62,8 м2 у 
Миргороді, 

У транспортних засобах зазначив ав-
томобіль Audi А6, 1996 р.в., власником 
якого є третя особа. Дружина декларан-
та власник Hyndai Tucson, 2019 р.в. 

У доходах вказав: 535481 грн зарпла-
ти, а його дружина: 124952. зарплати, 
9460 грн. соцдопомоги, 

Окрім цього, декларант має 3000 до-
ларів готівкою, на рахунку зберігає 
55000 гривень, а його дружина має 2000 
доларів готівки.

МИКОЛА РУДЬКО, 
начальник Гадяцької державної 
податкової інспекції.
На іншому праві користування вка-

зав квартиру 58,50 м2 і будинок 86.9 м2 
у Полтаві, володіє з/д 2500 м2, безо-
платно користується гаражем 22 м2 у 
Полтаві, а також має службову кварти-
ру у Гадячі 48,7 м2. Його дружина має 
у власності з/д 1000 м2 і 1000 м2 на ін-
шому праві користування. 

Окрім цього дружина декларанта бу-
дує будинок у Полтаві. 

В. Рудько володіє авто ТOYOTA RAV4 
2.2L DIESEL 6A/T ACTIVE, 2013 
р.в., а у 2020-му став користува-
тись (безоплатно, за згодою доньки) 
VOLKSWAGEN CARAVELLE, 2008 р. 
в. Його дружина - власник причепа і 
TOYOTA PRADO, 2007 р.в.

За рік заробив 277592 грн. зарпла-
ти, 114127 грн. пенсії, отримав 124 грн. 
процентів, 6139 грн. відшкодування по 
страховому випадку. А його дружина 
– 577315 грн. доходу від зайняття під-
приємницькою діяльністю, 169709 грн. 
гонорару.

У заощадженнях декларанта 160000 
грн., 7000 доларів готівкою. Його дру-
жина також володіє готівкою: 11000 до-
ларів і 90000 гривень.

ВІРА ШАПОВАЛ, 
головний лікар 
КНП «Гадяцький ЦПМСД»
Володіє з/д 32 м2, на якій будує га-

раж і має авто KIA Sportage (2008 р. в.). 
На іншому праві користування (ордер 
на житлову площу в гуртожитку) вка-
зала кімнату 8,4 м2. 

У доходах: 67688 грн. соцвиплати, 
411834 грн. зарплати (+60039 грн. зарп-
лати за сумісництвом), 10892 грн. про-

центів, 1800 грн. відшкодування витрат, 
На банківських рахунках зберігає 

248662 грн. і 1062 доларів.

ОЛЕКСАНДР ШАПОВАЛ, 
директор КНП «Гадяцька МЦЛ» 
У спільній власності має житловий 

будинок 56,3 м2, земельну ділянку 3500 
м2 у Максимівці. За рік отримав 2334 
грн. процентів, 213694 грн. зарплати, а 
також 48090 соцвиплат.

ВОЛОДИМИР КИРЧЕНКОВ, 
директор КП «Сервіс»
Володіє житловим будинком 118,3 

м2 у Гадячі, а також двома земельни-
ми ділянками 1089 м2 і 1000 м2 (у Га-
дячі і Малих Будищах ). Дружина де-
кларанта має у власності квартиру 21,8 
м2 у Києві. Окрім цього, декларант во-
лодіє автомобілем NISSAN X-TRAIL 
2.0, 2010 р.в., а протягом звітного періо-
ду придбав ще один NISSAN X-TRAIL 
1.6,  2020 р.в.

У доходах вказав 242842 грн. зарпла-
ти та 289000 грн. доходу від відчуження 
рухомого майна. Його дружина отрима-
ла 166805 грн. зарплати. Також протя-
гом звітного періоду отримав позику – 
12000 доларів.

МИКОЛА ЄМЕЦЬ, 
директор МКП «Комунсервіс». 
Володіє земельною ділянкою 75637 

м2 у с. Тепле, будинком 94.2 м2 у Гадя-
чі, а також автомобілем MERCEDES-
BENZ-413 (2005 р.в.). У доходах: 
237908 грн. зарплати, 44646 грн. пенсії, 
18341 грн. від надання майна в оренду, 

Його дружина задекларувала 723 грн. 
гонорару, 40205 грн. пенсії, 131887 грн. 
зарплати, 300 грн. виплат профспілки. 

На банківському рахунку декларант 
зберігає 246630 гривень. 

ВІКТОР ПРИХОДЬКО, 
начальник Гадяцького ВУЖКГ
У власності має квартиру 48,2 м2 

у Гадячі. За рік заробив 258231 грн. 
зарплати.

ОЛЕКСАНДР ВЛАСЕНКО, 
начальник КП «Гадяч-житло»
Має у власності 0,52 % квартири пло-

щею 90,5 м2 у Гадячі. У 2020-му при-
дбав авто SKODA OCTAVIA, 2006 р.в. 
За рік заробив 189313 грн. зарплати, от-
римав 20527 грн. матеріальної допомо-
ги, 6671 грн. від надання майна в орен-
ду, 20157 грн. пенсії і 127 гривень по 
бонусному договору. Його дружина от-
римала 395116 грн. зарплати, 423 грн. 

по бонусному договору в банку. 

ОЛЕКСАНДР ГАВРИЛЕНКО, 
директор КПТГ 
«Гадячтеплоенерго» 
Володіє будинком 69,7 м2 у Гадячі, 

його дружина є власником квартири 
50,5 м2 у Гадячі, також у спільній влас-
ності декларує нежитлове приміщення 
112,6 м2 у Гадячі. 

Їздить дружина декларанта на Форд 
Фокус, 2013 р.в. 

У доходах 197850 грн. зарплати, у 
дружини – 238137 грн. зарплати. 

СТАНІСЛАВ КИРИЧОК, 
суддя Гадяцького районного суду
Дружина декларує у спільній власно-

сті житловий будинок 106,4 м2 у Нових 
Санжарах. На іншому праві користу-
вання (проживання) декларант зазна-
чив квартиру у Гадячі, площею 18,8 м2. 
Окрім цього, дружина декларує земель-
ну ділянку 771 м2 в Нових Санжарах у 
спільній власності, а також земельну ді-
лянку 677 м2 у Нових Санжарах у 100% 
власності. 

У графі «Об’єкти незавершеного бу-
дівництва» 84 м2 господарська спо-
руда у Нових Санжарах у власності 
дружини. 

У «Транспортних засобах» декларант 
зазначив автомобілі Хюндай Акцент, 
2002 р.в., КІА Sportage, 2019 р.в.

Протягом року декларант отри-
мав 965052 грн зарплати і 130884 грн. 
як повернення позики. Його дружи-
на задекларувала 49092 грн. зарплати, 
411403 грн. страхових виплат, 84016 
грн. виплати по безробіттю, 6597 грн. 
процентів, 

У грошових активах декларанта є 
«Кошти, позичені третім особам» – 
289116 грн. Є й фінансові зобов’язання 
– декларант отримав у 2020 році кредит 
на суму 423798 грн. 

ІВАН ОСТАПЕНКО, 
начальник управління Державної 
казначейської служби України у 
Гадяцькому районі. 
Володіє з/д 24100 м2, 20000 м2, у 

спільній власності декларує квартиру 
73,2 м2, у власності будинок 50,80 м2, 
сарай 31,7 м2, погріб 10,3 м2. В оренді 
має з/д 375 м2. Дружина декларанта во-
лодіє з/д 20000 м2 і 1000 м2, 20000 м2 
у Рашівці та орендувала ділянку 552 
м2 у Гадячі. 

У транспортних засобах декларанта 
– авто CHEVROLET NIVA, 2006 р.в., 
і причіп. В доходах вказав 220868 грн 

зарплати, 11721 грн від надання майна 
в оренду, 48026 грн пенсії, а його дру-
жина – 138300 грн зарплати. У грошо-
вих активах декларант вказав 17000 до-
ларів готівкою. 

АНДРІЙ ЖУЧЕНКО, 
начальник Гадяцького 
районного управління ГУ 
Держпродспоживслужби 
У спільній власності задекларував 

квартиру 65 м2 у Гадячі, володіє з/д 
4100 м2, 13543 м2, а його дружина воло-
діє з/д 20570 м2, 1581 м2, 1000 м2, 998 
м2. Окрім цього, дружина декларанта 
володіє недобудованим будинком у Га-
дячі. У доходах декларанта 191277 грн 
зарплати, 7175 грн доходу від надання 
майна в оренду, 348 грн. допомоги на 
лікування та 500 грн. соцвиплат, а його 
дружини – 41403 грн пенсії.

СТАНІСЛАВ БУТЕНКО , 
начальник відділу освіти, молоді 
та спорту Гадяцької міської ради
У спільній власності декларує квар-

тиру 58,3 м2, магазин 10,7 м2, окрім 
цього володіє з/д 1500 м2, а дружи-
на декларує будинок площею 101 м2 і 
з/д 1000 м2, 112 м2 і 29138 м2. У до-
ходах декларанта 120971грн зарплати, 
1200 грн. від надання майна в оренду, 
656 грн. гонорару, 4905 грн. від надан-
ня майна в оренду. 

ВІТАЛІЙ ТАРАСЕНКО, 
начальник управління 
соціального захисту Гадяцької 
РДА
Декларує будинок 143,05 м2, гараж 

80,05 м2, з/д 1172 м2, а його дружина 
володіє квартирою 34,03 м2. У «ТЗ» 
декларант зазначив Чері А15 Амулет, 
2008 р.в., причіп, а також протягом 
2020-го придбав Рено Дастер, 2020 р.в.

У доходах декларанта 169727 грн 
зарплати, 61130 грн пенсії та 2900 грн. 
матеріальної допомоги, а в його дру-
жини – 95265 грн зарплати і 24800 грн 
пенсії.

ІВАН ГРИШКО, 
директор ДП «Гадяцький лісгосп»
Володіє будинком 88,2 м2, , з/д 2450 

м2, 2500 м2 у с. Бірки, Зіньківський р-н, 
його дружина має у власності кварти-
ру 50,8 м2 у Полтаві, квартиру 35,8 м2 
у Зінькові, квартиру 39,6 м2 у Полтаві, 
з/д 35000 м2, нежитлові приміщення 
97,3 м2 і 141,10 м2 у Шишацькому ра-
йоні, а також нежитлове приміщення 
87,7 м2 та з/д 280 м2 у Зінькові. 

У ТЗ декларант вказав мотоцикл 
QINGQI QM50QT-5N, 2004 р.в., авто 
OPEL ZAFIRA 0AHM75, 2008 р.в., 
ГАЗ-САЗ-350701, 1990 р.в., а дружина 
володіє NISSAN JUKE, 2016 р.в. 

У доходах декларанта 279293 грн 
зарплати, 33062 грн пенсії і 7948 грн. 
страхових виплат, а його дружина де-
кларує 810320 грн доходу від зайнят-
тя підприємницькою діяльністю, 4098 
грн доходу від надання майна в оренду. 

У грошових активах декларант зазна-
чив 350000 грн готівкою і 128980 грн. 
на рахунках, а його дружина має готів-
кою 400000 грн і 10000 доларів, а також 
16050 грн. на банківському рахунку. 

P.S. Згодом, Іван Гришко подав ще дві 
декларації із повідомленнями про сут-
тєві зміни в майновому стані – у першій 
сказано, що декларант у 2021 році отри-
мав 250000 грн. доходу від відчужен-
ня рухомого майна, а у другій у графі 
транспортні засоби з’явився автомобіль 
VOIKSWAGEN TOUAREG, 2018 р.в.

Далі буде.
Підготувала Оксана Кириченко

АВТО, ГОНОРАРИ ТА ГРОШОВІ АКТИВИ
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Згідно даних ресурсу 
«Опендатабот», кількість боргів 
за комуналку зросла на 50%. 
Найбільше побутові споживачі забор-

гували за постачання та розподіл при-
родного газу - 34,2 млрд грн і за поста-
чання теплової енергії та гарячої води 
- 27,4 млрд грн. Борг за електроенергію 
становить понад 8 млрд грн, за центра-
лізоване водопостачання та водовідве-
дення - 6 млрд грн, за управління бага-
токвартирними будинками - 5,4 млрд 
грн, за надання послуг із вивезення по-
бутових відходів - 1,1 млрд грн.

Ми вирішили дізнатись за який вид 
комунальних послуг заборгували най-
більше саме на Гадяччині та в чому при-
чина несплати?

Загальна заборгованість за 
комуналку - понад 136 мільйонів
Найбільш шокуюча сума комуналь-

них боргів населення м. Гадяч та коли-
шнього Гадяцького району перед ТОВ 
«Кременчукгаз-Трейдінг» - 112 мільйо-
нів 709 тисяч 774 гривні. У газопоста-
чальній компанії кажуть, що переважна 
частина боргу «висить» ще із 2015 року. 
Проте, лише у період із грудня 2020-го 
по лютий 2021-го у 20% недисципліно-
ваних споживачів накопичилися борги, 
які перевищують 60 мільйонів гривень. 

Наступне у рейтингу КПТГ «Гадячте-
плоенерго» - гадячани заборгували за 
централізоване опалення та гарячу воду 
14 мільйонів 108 тисяч гривень. 

Борг за спожиту електроенергію, на 
1 травня, становив 4 мільйони 515 ти-
сяч 438 гривень 46 копійок. Заступ-
ник начальника Миргородського ЦОС 
«Полтаваенергозбут»

Микола Варавський каже, що бор-
ги ростуть, бо люди перестали боятись 
відключення: 

«Усе більше й більше людей не спла-
чують за спожиту електроенергію. Але 
на даний період ми не «відключаємо 
світло» у недобросовісних споживачів. 

Тому й не платять, бо перестали боя-
тись відключень від електромережі. 

До суду направляємо позови тільки 
на великих боржників. Решта відпові-
дає: «будуть гроші – заплачу».

Розуміємо, що випадки бувають різні, 
але ж це не звільняє людину від сплати 
за спожиті послуги.»

Ситуацію із заборгованістю за 
розподіл природнього газу перед 
ПрАТ «Гадячгаз» коментує голова 
правління Дмитро Шестерненко:
«Станом на 1 травня 2021 року сумар-

на заборгованість населення за послу-
ги з розподілу природного газу складає 
4 млн. 700 тис грн. На час карантину 
ми не застосовуємо штрафні санкції 
до боржників та не припиняємо поста-
чання їм газу. Однак це не означає, що 
можна відмовитися від своїх договір-
них зобов’язань щодо оплати. Якщо ж 
деякі споживачі не мають можливості 
оплатити накопичений борг повністю, 
Товариство може розглянути можли-
вість реструктуризації боргу. Та, зазна-
чу, що серед боржників є ті, хто живе 
небідно, але має тисячні борги.

Із початку року Гадяцьким районним 
судом видано більше 130 судових на-
казів про стягнення заборгованості за 
послуги розподілу природного газу на 
суму 280 тис. грн. Боржники, після от-
римання судового наказу, оплачують 
суму заборгованості в повному обся-
зі. Не сплачені, за судовими наказами 
борги, передаються виконавцям. Таких 
справ, наразі, 57 на суму 130 тис. грн. 
У межах відкритих виконавчих про-
ваджень було виявлено та накладено 
арешти на 5 автомобілів, що належать 
боржникам, а органами Національної 
поліції оголошено ці транспортні засо-
би в розшук. На грошові кошти деся-
ти банківських рахунків боржників, на-
кладено арешти. Накладено арешт на 
частину належної споживачу-боржни-
ку квартиру у м. Гадяч.

Віднедавна, борги за комунальні по-
слуги будуть автоматично списувати 

з банківських рахунків боржників. Мі-
ністерством юстиції України наказом 
№ 1061/5 від 23.03.2021 дозволено дер-
жавним і приватним виконавцям на-
кладати арешт на рахунки боржників за 
комунальні послуги, а банкам – автома-
тично списувати кошти з таких арешто-
ваних рахунків.

Щоб уникнути перспектив судових 
позовів, втрати субсидій та не залиши-
тися без належного майна, рекоменду-
ємо погасити заборгованість і вчасно та 
в повному обсязі сплачувати за послуги 
з розподілу природного газу.

Оплата послуг розподілу при-
родного газу – це фінансовий вне-
сок кожного споживача в утримання, 
технічне обслуговування та ремонт га-
зорозподільної мережі, які забезпечу-
ються ПрАТ «Гадячгаз», а отже в безпе-
ребійне та безаварійне газопостачання».

Відповідальність за борги 
У 2020 році проти українців, які не 

сплатили комунальні послуги, було 
відкрито понад 342 тисячі виконавчих 
проваджень. Це на 50% більше, ніж у 
2019 році - близько 227 тисяч.

Людині, яка потрапила до Єдиного 
реєстру боржників, можуть заблокува-
ти банківські рахунки, вилучити її май-
но, а також обмежити виїзд за кордон. 
Проте комунальні підприємства мо-
жуть припинити надання послуг борж-
никам ще у досудовому порядку.

За несплату за користування житло-
во-комунальними послугами до борж-
ників може застосовуватись відпо-
відальність у формі: стягнення пені, 
припинення надання комунальних по-
слуг, виселення з житла та звернення 
стягнення на нерухомість відповідно до 
норм законодавства. 

У той же час, необхідно відміти-
ти, що відповідно до Закону України 
від 17.03.2021 № 530-IX «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів 
України, спрямованих на запобігання 
виникненню і поширенню коронавіру-
сної хвороби (COVID-19)» на період дії 

карантину або обмежувальних заходів, 
пов’язаних із поширенням коронавіру-
сної хвороби (COVID-19), та протягом 
30 днів з дня його відміни забороняєть-
ся, зокрема:

1) нарахування та стягнення неустой-
ки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійс-
нення платежів за житлово-комуналь-
ні послуги;

2) припинення/зупинення надання 
житлово-комунальних послуг громадя-
нам України у разі їх не оплати або оп-
лати не в повному обсязі;

3) примусове виселення із житла та 
примусове стягнення житла (житлових 
будинків, частин житлових будинків, 
квартир, кімнат у квартирах, кімнат, 
житлових секцій чи блоків у гуртожит-
ках, інших жилих приміщень), що на-
лежить на праві приватної власності 
громадянам України, під час примусо-
вого виконання рішень судів щодо стяг-
нення заборгованості за житлово-кому-
нальні послуги;

4) примусове виселення громадян 
за несвоєчасну оплату житлово-кому-
нальних послуг із жилих приміщень 
у будинках державного, громадського 
житлового фонду та житлового фонду 
соціального призначення.

Чому не платять?
Причина банальна - в українців про-

сто не вистачає грошей для того, щоб 
погасити заборгованість, яка виросла 
через захмарні тарифи. До речі, на Пол-
тавщині один із найнижчих показників 
зарплати – місячний дохід мешканця 
області складає майже 12 тисяч гри-
вень. Якщо підрахувати всі потреби, то 
на власні витрати залишається лише 10 
відсотків від всієї суми – решту, 90 від-
сотків, спрямовують на продукти хар-
чування та комунальні платежі. У той 
же час, більшість отримує зарплатню в 
рази нижчу ніж середня. 

Підготувала Оксана Кириченко

БОРГИ ЗА КОМУНАЛКУ ПОНАД
«БУДУТЬ ГРОШІ – ЗАПЛАЧУ»

МІЛЬЯРДИ 
ГРИВЕНЬ83
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Реконструювали приміщення холу в сільському будинку куль-
тури за кошти місцевого бюджету, близько 200 тисяч гривень. 
Також на умовах співфінансування закордонних партнерів за-
купили оргтехніку, меблі та ознакування (листівки, таблички), 
на це витратили близько 260 тисяч гривень.

Основні завдання центру – поліпшення якості надання адмін-
послуг, включаючи підвищення рівня комфортності обслугову-
вання заявників, їх інформування та консультування.

Загалом надаватимуть 145 послуг. На заході були присутні: Ві-
ктор Романенко, голова Краснолуцької ТГ, виконуючі обов`яз-
ки старостинських округів громади і депутати.

Голова громади вручив подяки усім, хто долучився до створен-
ня центру та сертифікати працівникам ЦНАПу про підвищення 
кваліфікації в сфері надання адмінпослуг.

Графік роботи Центру надання адміністративних послуг: пн-
пт з 8:00 по 17:00. 

Вікторія Цимбал

Із метою приведення у відпо-
відність найменування міського 
маршруту та поліпшення тран-
спортного забезпечення меш-
канців, виконком Гадяцької місь-
кої ради вніс зміни у рішення 
виконавчого комітету Гадяць-
кої міської ради від 04.09.2017 
№ 587 «Про надання дозволу 
МКП «Комунсервіс» на відкрит-
тя маршрутного таксі «Підварок 
- Ковалевщина»». Від 27 квіт-

ня маршрут називається «вул. 
Набержна Груні – вул. Гагаріна 
(кінцева). Після скасування ка-
рантинних обмежень, 11 травня, 
автобус курсує і має наступні зу-
пинки із зміненим часом: 

Які критерії громадян мають 
право безоплатного проїзду авто-
мобільним транспортом на місь-
ких маршрутах загального ко-
ристування за рахунок коштів 

бюджету Гадяцької міської тери-
торіальної громади: 

Інваліди І-ІІ групи та пенсіоне-
ри за віком (за умови пред’явлен-
ня пенсійного посвідчення);  

Діти до 6 років (без зайняття 
окремого місця для сидіння).

До речі, зважайте, що із 1 черв-
ня по 31 серпня автобус на вказа-
ному маршруті не курсуватиме. 

Підготувала Оксана Кириченко

№ п/п Назва Зупинки Час

АТП 15337 06.40

1 вул. Шевченка 06.47

2 пл. Соборна 06.50

3 вул. Набережна Груні (кінцева) 07.05

4 вул. Набережна Груні (магазин) 07.07

5 вул. Набережна Груні (перехрестя із  
вул. Білохи)

07.09

6 пров. Виноградний 07.11

7 пл. Соборна 07.14

8 вул. Гетьманська 07.18

9 мкрн. «Вовча» 07.23

10 вул. Конституції України 07.28

11 Цегельний завод 07.31

12 вул. Гагаріна (кінцева) 07.38

13 Цегельний завод 07.40

14 вул. Молодіжна 07.42

15 4 школа 07.45

16 м-н «Престиж» 07.48

17 Лікарня 07.50

18 вул. Шевченка 07.53

19 пл. Соборна 07.55

20 АТП 15337 08.00

НА БЛАГО ГРОМАДИ
У Краснолуцькій громаді, 7 травня, 
відбулося відкриття центру надання 
адміністративних послуг. Центр 
створено завдяки спільній співпраці 
українських та швецьких експертів-
партнерів програми «U-LEAD з 
Європою».

УВАГА – ЗМІНИ У МІСЬКОМУ 
АВТОБУСНОМУ МАРШРУТІ 
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АГ — медичний термін, який 
означає, що кров надміру тисне 
на стінки артерій із середини. 
Нормальним вважають 
систолічний (верхній) тиск менше 
120 і діастолічний (нижній) тиск 
менше 80 мм рт. ст.
Підвищений артеріальний тиск без 

належного лікування може призвести 
до інфаркту, інсульту, ниркової чи сер-
цевої недостатності, погіршення зору 
та інших ускладнень. Навіть помір-
не підвищення тиску пов’язане зі 
зменшенням очікуваної тривало-
сті життя.

До 40% хворих на артеріальну 
гіпертензію не підозрюють у себе 
недугу, бо часто ця хвороба має 
безсимптомний перебіг.

Щоб виявити АГ, регулярно ви-
мірювати тиск і спостерігати за 
станом. 

Артеріальна гіпертензія розви-
вається внаслідок дії як генетич-
них механізмів, так і екзогенних 
факторів — надмірного вживан-
ня солі, психоемоційного стресу, 
ожиріння.

Ризик зростає, якщо пацієнт веде ма-
лорухливий спосіб життя, ранній поча-
ток серцево-судинних захворювань у 
членів родини, доклінічні прояви ате-
росклерозу, знижену функцію нирок. 
У осіб, які мають найближчих родичів 
до 55 років з артеріальною гіпертензі-
єю, ризик розвитку гіпертонічної хво-
роби збільшується учетверо.

Симптоми АГ:
підвищений тиск (140/90);
головний біль (найчастіше — в 
потиличній чи тім’яній частині);
періодичний шум у вухах, 
потемніння в очах та 
запаморочення;
біль у ділянці серця;
прискорене серцебиття 
(понад 90 разів на хвилину) 
у спокійному стані;
відчуття задухи.
У більшості випадків початок арте-

ріальної гіпертензії лишається непомі-
ченим. Якщо артеріальний тиск підви-
щується поступово, то на головні болі, 
запаморочення зазвичай не зважають. 
Підвищення тиску можуть супрово-
джувати загальна слабкість, дратівли-
вість, сонливість. Подібні симптоми 

притаманні абсолютно різним недугам, 
саме з цим пов’язане пізнє звернення 
хворих до фахівця, коли АГ виявляють 
випадково під час візиту до лікаря з ін-
ших причин.

Ще гірше, коли вже на кардіограмі 
виявляються зміни у вигляді гіпертро-
фії лівого шлуночка чи окуліст фіксує 
зміну судин очного дна. Це означає, що 
підвищений АТ уже встиг завдати шко-
ди серцю і судинам.

Гіпертонічний криз
Коли артеріальний тиск підвищуєть-

ся різко, це не може залишитися непо-
міченим. Якщо починає сильно боліти 
голова, миготять «мушки» перед очи-
ма, дзвенить (гуде, шипить) у вухах, 
нудить і блювота не приносить полег-
шення — це може бути ознакою гіпер-
тонічного кризу. У такому випадку не-
обхідно терміново викликати екстрену 
допомогу.

Як правильно вимірювати 
артеріальний тиск
Рання діагностика АГ залежить від 

точності вимірювань, для чого рекомен-
дується регулярно перевіряти справ-
ність пристроїв для вимірювання тиску 
(тонометрів) і правильність їхніх пока-
зань. Не менш важливо дотримуватися 
під час вимірювань рекомендацій між-
народних експертів, зокрема:

тиск вимірюють сидячи, у стані 
спокою, не раніше ніж через 
30 хв після ходьби, куріння, 
вживання чаю, кави;
ноги мають стояти на підлозі;
манометр розташовують 
на рівні серця;

Центр громадського здоров’я

Чергова партія вакцини Pfizer 
– 1170 доз – надійшла на 
Полтавщину 6 травня. Нею 
будуть щеплені пріоритетні 
групи населення. Україна 
отримала цю поставку в межах 
глобальної ініціативи COVAX.

Поставки вакцин AstraZeneca та 
Pfizer вже використані - щеплення от-
римали 37644 людини, серед яких ме-
дики, рятувальники, соціальні праців-
ники, мешканці інтернатів, вчителі, 
поліцейські та військовослужбовці.

До речі, Полтавщина – одна із ліде-
рів за темпами вакцинації. 

«Область отримує вакцину й відра-
зу її використовує, не тримає на скла-

дах, – каже Віктор Ляшко, головний 
державний санітарний лікар Украї-
ни. – Наразі займаємося перерозпо-
ділом у регіон вакцини AstraZeneca, 
яка використовуватиметься в кабі-
нетах щеплень. Із 13 травня в облас-
ті розподілимо 500 тисяч доз вакци-
ни CoronaVac, яка зараз проходить 
лабораторний контроль. Із 17 травня 
Україна отримує додатково 500 тисяч 
доз вакцини Pfizer у межах ініціативи 
COVAX, а з 24-го – додатково 500 ти-
сяч у межах закупівлі за кошти дер-
жавного бюджету».

Записатися на щеплення можна 
через додаток «Дія» або сімейного 
лікаря.

«БМ»

Якщо виник дискомфорт чи біль у 
ділянці травного тракту, слід обов’яз-
ково звернутися до лікаря з яким 
уклали декларацію. Він проконсуль-
тує та, за потреби, призначить до-
даткові обстеження або надасть 
електронне направлення до гастро-
ентеролога чи іншого спеціаліста. 
Зважаючи на стан здоров’я, чинники 
ризику та спадковість, лікар з яким 
укладена декларація, чи профільний 
спеціаліст може також виписати на-
правлення на гастроскопію. Це обсте-
ження, яке дає можливість оцінити 
стан стравоходу, шлунку та дванад-
цятипалої кишки. Гастроскопія є прі-
оритетною послугою у Програмі ме-
дичних гарантій, оскільки дозволяє 
виявити онкологію органів травлен-

ня на ранніх стадіях. Дослідження бе-
зоплатне, якщо є направлення лікаря. 

Відповідно до рекомендацій ВООЗ, 
таку діагностику для виявлення онко-
логічних захворювань рекомендують 
призначати пацієнтам від 50 років.

Якщо лікар виявив захворюван-
ня, яке потребує стаціонарного ліку-
вання, зокрема операції, то пацієнт 
за направленням лікаря також отри-
має цю послугу безоплатно в закла-
дах, які мають договір на стаціонарне 
лікування. Якщо пацієнт звертається 
до медзакладу у невідкладному стані, 
лікарі надають йому допомогу без на-
правлення. І незалежно від того, чи 
має він декларацію з лікарем первин-
ної ланки.

Національна служба здоров’я

ДО ДНЯ БОРОТЬБИ З 
АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

ОБЛАСТЬ У ЛІДЕРАХ 
ЗА ТЕМПАМИ 
ВАКЦИНАЦІЇ 

МАРШРУТ ПАЦІЄНТА 
ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ 

ТРАВНОГО ТРАКТУ

Аналіз захворюваності за період 
з 03.05.2021 року по 10.05.2021 
року. 

У Полтавській області станом на 
09.05.2021 (за 18-й тиждень 2021 року) 
захворюваність на гострі респіраторні 
інфекції знижується,знижується захво-
рюваність на коронавірусне захворю-
вання COVID-19,показник захворюва-
ності 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 3032 осо-
би, на 32% менше попереднього тижня 
(на попередньому тижні зниження на 
19%), показник захворюваності – 219,8 
на 100 тисяч населення, що нижче ба-
зового рівня (епідемічного порогу) на 
56%. Дітей захворіло 1054, що складає 

35% від усіх захворілих.
Найвищі показники захворюваності 

в Полтавському районі (перевищення 
базового рівня, середній рівень,ріст по-
рівняно з попереднім тижнем). Госпі-
талізовані 57 хворих, що складає 1,9% 
від кількості захворілих. Щеплено про-
ти грипу в області 7809 осіб, за тиждень 
щеплення не проводились.

У Гадяцькому районі за попередній 
тиждень на ГРІ захворіло 79 осіб з них 
дітей 21 (26,6%). Випадків грипу не 
зареєстровано.

Показник захворюваності на ГРІ се-
ред населення району цього тижня (на 
100 тис. населення) 156,4 в т. ч по м. Га-
дяч 183,0; по сільських населених пунк-
тах 134,0.

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

«Полтавський ОЛЦ МОЗ України»

Продовжуємо вас інформувати 
про ситуацію із COVID-19.
На 11 травня, у Полтавській об-

ласті лабораторно підтвердили 97 
нових випадків захворювання на 
коронавірус. 

Згідно інформації директора КНП 
«Гадяцька МЦЛ» Олександра Шапо-
вала, у стаціонарі інфекційного гос-
піталю перебуває 52 пацієнтів, серед 
них одна вагітна жінка (42 із підтвер-

дженим діагнозом, 8 із підозрою, 2 
– негативних тести). У палаті інтен-
сивної терапії – 7 пацієнтів. Із них на 
апараті штучної вентиляції легень 7 
пацієнтів. На підтримці дихання кис-
невими генераторами 10 хворих. Під-
тримують дихання кисневими бало-
нами 7 пацієнтам. 

Кількість летальних випадків за 
весь період карантину – 57.

Оксана Кириченко

Адміністрація КНП «Гадяцька 
МЦЛ» повідомила, що 
рентгенівський апарат РУМ-
20М, який знаходиться в 
поліклінічному відділенні, 
відремонтували. Роботи 
проведено за власні 
кошти медзакладу.

Тепер облаштовані два повноцінних 
робочих місця для лікаря - рентгено-

лога та лаборанта. Оновлене облад-
нання дає змогу проводити рентге-
нологічне обстеження на сучасному 
рівні та отримувати зображення ви-
сокої якості, які за діагностичною ін-
формативністю відповідають повно-
форматній оглядовій рентгенограмі. 
Це дозволяє проводити повні обсте-
ження, в тому числі деформуючі ар-
трози та остеохондрози. 

«БМ»

НОВИНИ КАРАНТИНУ

ВІДРЕМОНТУВАЛИ 
РЕНТГЕН АПАРАТ

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ 
НА ГРИП ТА ГРІ 
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Щороку, через неконтрольоване 
застосування аграріями 
пестицидів поблизу житлової 
зони, що суперечить державним 
санітарним правилам, в країні 
гине від 3 до 8 тисяч бджолиних 
сімей. На Полтавщині від 
початку року відомо про 3 
випадки. Останній із них стався 
у Веприку, Великобудищанської 
громади. За фактом падіння 
25 сімей бджіл, представники 
Держпродспоживслужби 
провели семінар для пасічників 
та землекористувачів, на 
якому розповіли, яких правил 
необхідно дотримуватись, 
а також як діяти у випадку 
загибелі бджіл.  

Пасіка повинна бути 
зареєстрована
Згідно  статті 13 Закону України  

«Про бджільництво», пасічники повин-
ні обов’язково зареєструвати свою па-
сіку, на території якої вона знаходить-
ся і отримати  ветеринарно-санітарний 
паспорт. Племінні бджолорозплідники 
і племінні пасіки проходять атестацію 
та одержують племінні свідоцтва (сер-
тифікати) відповідно до Закону Украї-
ни «Про племінну справу у тваринни-
цтві». Це одна із головних вимог при 
утриманні бджіл. 

Окрім цього пасічник повинен своє-
часно інформувати сільськіі ради і ста-
ростинські округи, сусідні господарства 
про місця перебування своїх пасік на 
стаціонарі і при перевезеннях, а в сіль-
раді зобов’язані попередити 
аграріїв, що на даній території 
розташована пасіка.

При отриманні повідомлен-
ня про проведення хімічного 
обробітку сільськогосподар-
ських угідь або присадибних 
ділянок на території сільської 
ради, де розміщена пасіка або в 
суміжних господарствах, бджо-
ляр повинен ізолювати бджіл 
у вуликах або вивезти пасі-
ку в безпечне місце на термін, 
передбачений обмеженнями 
при застосуванні конкретних 
пестицидів.

При ізоляції бджіл у вуликах 
гнізда розширюють до повно-
го комплекту рамок або став-
лять магазини. На двокорпус-
ні або багатокорпусні вулики, 
у залежності від сили сімей, 
ставлять другі корпуси з поло-
винною кількістю рамок, звер-
ху надягають раму з метале-
вою сіткою (розмір вічка 2,5 х 
2,5 або 3 х 3 мм), сітку накри-
вають полотнянкою і, якщо по-
трібно, кладуть подушку. У день 
обробки рано-вранці, до почат-
ку льоту бджіл, льотки щільно 
закривають, знімають із сітки 
утеплення. У жарку, безвітря-
ну погоду під кришку підкла-
дають рейки завтовшки 1- 2 см. 
У вулик дають воду в стільниках, го-
дівницях або напувалках. На ніч льот-
ки відчиняють.

Строки ізоляції бджолиних сімей за-
лежать від ступеню токсичності і періо-
ду збереження активності пестицидів 
на рослинах. Вони можуть збільшува-
тися на 1-2 дні при пониженні темпе-
ратури і збільшенні вологості повітря 
відносно прийнятих норм в даній зоні. 
Більшість пестицидів втрачають свою 
токсичність і стають безпечними для 
бджіл через 1-3 доби після обробки рос-
лин і невелика група – через 5-7днів.

Профілактика отруєнь бджіл базуєть-
ся на беззаперечному дотриманні ви-

мог ст. 30 Закону України «Про бджіль-
ництво» від 22 лютого 2000 N 1492-III, 
суворому дотриманні регламентацій за-
стосування в навколишньому середови-
щі токсичних для бджіл речовин.

Зобов’язання землекористувачів
Сільськогосподарські виробники, які 

застосовують засоби захисту рослин 
для обробки медоносних рослин, згід-
но ст. 37 Закону України «Про бджіль-
ництво», зобов’язані не пізніше ніж за 
три доби до початку хімобробки, через 
засоби масової інформації попереди-
ти органи місцевого самоврядування, 
власників пасік. Вказати дату, місце (у 
радіусі 7 км), час і спосіб проведення 
обробки. Також вказують час ізоляції 
бджіл, та у радіусі 200 м від меж діля-
нок, що обробляються, встановлюють 
спеціальні попереджувальні знаки без-
пеки з указаною датою обробітку сіль-

ськогосподарських угідь. При цьому 
повідомляється назва препарату, сту-
пінь і строки дії його токсичності.

Роботи з пестицидами, враховуючи 
вплив та безпечність для бджіл, слід 
проводити у період відсутності льоту 

бджіл у ранкові або вечірні 
години. Допускається прове-
дення їх в денний час, в по-
хмуру прохолодну погоду, 
коли бджоли не вилітають із 
вулика. Обприскувати сіль-
ськогосподарські культури,  
які є медоносами, потрібно у 
фазу до цвітіння або після.

Крім вищезгаданого Зако-
ну, в Україні діє «Інструкція 
щодо попередження та лікві-
дації хвороб і отруєнь бджіл», 
зареєстрована в Міністер-
стві юстиції України 12 лю-
того 2001 року №131/5322 і 
є обов’язковою до виконання 
всіма державними органами, 
підприємствами, установами 
і організаціями, незалежно 
від підпорядкування та форм 
власності посадовими особа-
ми та громадянами. 

Працівники, які працюють 
із пестицидами, повинні про-
йти медичний огляд і мати до-
пуск і посвідчення, яке дозво-
ляє транспортувати, зберігати 
і застосувати засоби захисту. 

Згідно з пунктами: 9.2 і 
6.3.4. (Державних санітарних 
правил щодо транспортуван-
ня, зберігання та застосуван-
ня пестицидів, аграрії повинні 
дотримуватись зони санітар-

ного розриву від водних джерел – 500 
м (до рибогосподарських водойм не 
менше 2000 м) та від населених пунк-
тів, тваринницьких комплексів, місць 
проведення ручних робіт по догляду за 
сільгоспкультурами, при штанговому 
обприскуванні повинна бути не менше 
300 м, при вентиляторному – 500 м, об-
робка посівів у цих зонах допускається 
при напрямку вітру від населених пунк-
тів і інших об’єктів, що підлягають сані-
тарному захисту. 

Застосування пестицидів авіаційним 
методом в сільському господарстві по-
винне здійснюватися в ранкові та ве-
чірні години дня, при швидкості руху 

повітря, що не перевищує – 3 м/с, тем-
пературі повітря не вище +22° С, ро-
боча висота над об’єктом обробки по-
винна бути не менше 3 м. Застосування 
пестицидів авіаційним методом не по-
винне супроводжуватися забрудненням 
ними повітря, води, джерел питного во-
допостачання та місць культурно-побу-
тового призначення.

Забороняється застосовувати пести-
циди наземною апаратурою і авіацією, 
які не внесені до «Переліку пестицидів 
і агрохімікатів, дозволених до викори-
стання в Україні».

Асортимент пестицидів, засоби, сфе-
ра застосування, норми, кратність об-
робок повинні відповідати «Переліку 
пестицидів і агрохімікатів, дозволених 
для використання в Україні», доповнен-
ням до «Переліку» та інструкціям з без-
печного застосування пестицидів, які 
затверджені постановами Міністерства 
охорони здоров’я та Мінекобезпеки.

Також, при проведенні авіахімробіт 
з пестицидами і агрохімікатами пови-
нен бути дозвіл Головного Управлін-
ня Держпродспоживслужби в Полтав-
ській області. 

Що робити у випадку  
загибелі бджіл?
1. Звернутися до місцевої влади з 

письмовою заявою про отруєння бджіл. 
Після чого повинна бути створена ко-

місія, до складу якої необхідно залучи-
ти депутатів місцевої ради, представни-
ків товариства бджолярів та державних 
служб (ветеринарного підприємства, 
служби захисту рослин, екологічної 
установи). 

Комісія оглядає пасіки, виявляє при-
чини загибелі бджіл, відповідальних за 
цю загибель, та  розмір збитків. Скла-
дається акт, в якому зазначається де, 
коли, в який час, за якої температу-
ри, яким отрутохімікатом оброблялась 
культура, фаза розвитку рослини, ха-
рактер загибелі бджіл (поодиноке, ма-
сове), ступінь ураження у відсотках і 
силу сімей після отруєння, чи попере-
джались пасічники відповідно до Зако-
ну України «Про бджільництво» та зга-
даної вище інструкції. 

2. Взяти проби бджіл (мертвих і жи-
вих), зразки оброблених рослин і разом 
з копією акту, складеного комісією, по-
дати в державну лабораторію підприєм-
ства ветеринарної медицини.   

Термін доставки проб не повинен пе-
ревищувати одну добу. Акт комісії і екс-
пертиза лабораторії – основні докумен-
ти, які відіграють вирішальну роль у 
суді. 

3. Маючи акт і лабораторний дослід, 
який підтверджує факт отруєння і ви-
значає отруту, слід письмово звернути-
ся про відшкодування збитків, переда-
ти справу до суду. 

Порушення законодавства як про за-
хист рослин, так і в галузі бджільництва 
тягне за собою дисциплінарну, адміні-
стративну, цивільно-правову або кри-
мінальну відповідальність, передбаче-
ну ст. 21 ЗУ «Про захисту рослин», ст. 
38 ЗУ «Про бджільництво». 

Тому, Головне Управління Держпрод-
споживслужби в Полтавській області, 
просить пасічників, сільськогосподар-
ські підприємства і фермерські госпо-
дарства із відповідальністю постави-
тися до вищевикладеної інформації і 
усіляко сприяти недопущенню випад-
ків загибелі бджіл під час проведення 
обробітків сільськогосподарських угідь 
пестицидами.

«БМ»
Фото Головне Управління 
Держпродспоживслужби  

в Полтавській області

ЯК ВБЕРЕГТИ БДЖІЛ ВІД ОТРУЄННЯ
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«Україна без Криму не може 
жити, це буде якийсь 
тулуб без ніг». 
Становище кримських татар у Ро-

сійській імперії було ще гіршим, ніж 
українців: до спільного національно-
го та соціального безправ›я додавав-
ся відвертий релігійний тиск. У ре-
зультаті колоніальних дій імперської 
влади частка кримських татар на пів-
острові скоротилася з понад 95% у 
1783-му до 29% у 1917-му. Після падін-
ня російського самодержавства 7 квіт-
ня 1917 року на півострові утворився 
орган національно-культурного само-
врядування — Кримсько-Мусульман-
ський Виконавчий Комітет, скорочено 
— Мусвиконком, який очолив син іма-
ма Номан Челебіджіхан. Мусвиконком 
орієнтувався на Тимчасовий Уряд, аж 
допоки «Контррозвідувальне бюро» не 
заарештувало Челебіджіхана — тоді по-
чали шукати порозуміння з Централь-
ної Радою.

Однак українці мало що могли запро-
понувати Криму, а в ІІІ Універсалі вза-
галі відмовилися від півострову — до 
території України увійшла «Таврія (без 
Криму)». Цей документ пізніше стане 
однією з основних проблем для укра-
їнських дипломатів. 28 листопада 1917 
року в Криму провели вибори до Ку-
рултаю, які за рівнем демократичності 
та рівноправності були найпрогресивні-
шими в тодішньому мусульманському 
світі. Челебіджіхан оголосив, що «Ку-
рултай не для того, щоб поширювати 
свою владу» і «має на увазі не лише од-
них татар» — «його погляди зверне-
ні до інших народностей». Челебіджі-
хан будував цілком модерну державу: 
він бачив Крим «Швейцарією» та по-
стійно наголошував на рівних з іншими 
народами правах. Проте втілити пла-
ни в життя йому не судилося: в грудні 
1917-го владу захопили ліворадикаль-
ні сили, які утворили Таврійський Вій-
ськово-революційний комітет. Збіль-
шовичені маси робітників, матросів та 
анархістів завоювали півострів про-
тягом кількох місяців і 4 лютого 1918 
року в Криму офіційно проголосили 
владу совєтів. Паралельно із завоюван-
нями розгортався і червоний терор: ще 
в грудні 1917 року матроси вбили понад 
128 офіцерів. Одним з перших в Сім-
ферополі вбили дитячого благодійни-
ка і мецената Червоного Хреста Фран-
ца Шнейдера. Номана Челебіджіхана 
заарештували та доправили до севасто-
польської в›язниці, звідки його силою 
вивели матроси 23 лютого 1918 року, 
катували і зрештою вбили. Розтерзане 
тіло кримськотатарського лідера разом 
з іншими закинули в кузов автомобіля 
і відвезли до Графської пристані. Тіла 
повантажили на баржі, відвезли пода-
лі від берега і скинули в море. Так вста-
новлювалася влада робітничих та се-
лянських совєтів.

21 березня 1918 року Німеччина 
ухвалила рішення заволодіти Кримом 
— цим більшовицьким «розбійниць-
ким» гніздом. Водночас влада УНР на-
решті дійшла висновку, що Крим має 
бути в складі України, тож 10 квітня 
військовий міністр Жуковський поста-
вив завдання заволодіти Кримом, ви-
передивши кайзерівську армію. Так 
стартувала одна з найуспішніших у 
військовій історії УНР операція — по-
хід Болбочана на Крим. 24 квітня 1918 
року окремі українсько-татарські кінні 
загони дійшли до околиць Севастополя, 
а тамтешні зневірені більшовики надіс-

лали телеграму до Центральної Ради з 
проханням про негайне перемир›я. Але 
на цьому славетна операція скінчилася: 
вже 25 квітня німецькі війська оточили 
позиції Болбочана та висунули ульти-
матум про виведення військ. Політики 
провалили військовий успіх — полков-
нику повідомили, що варто прийняти 
вимоги німців. Болбочан відступив, і 
українські прапори в Керчі, Феодосії 
та Севастополі почали спускати. По-
при назву, в якій фігурує прізвище Яс-
новельможного Пана Гетьмана Украї-
ни, Скоропадський з'являється десь на 
другій третині книги, коли починаєть-
ся наступний етап історії Криму — під 
німецьким пануванням.

29 квітня 1918 року на Всеукраїн-
ському з›їзді хліборобів у Києві Павла 
Скоропадського проголосили гетьма-
ном і того самого дня він став Гетьма-
ном Української Держави. Скоропад-
ський вважав, що «Україна без Криму 
не може жити, це буде якийсь тулуб 
без ніг». Крим має належати Україні, 
байдуже, на яких умовах, буде це пов-
не злиття чи широка автономія, це по-
винно залежати від бажання самих 
кримців, беручи до уваги всі економіч-
ні, національні та релігійні інтереси 
народонаселення.

Становище Криму було вкрай недо-
брим: адміністративні органи сильно 
зруйновані, державні банки і кредит-
ні установи керуються «радянськими 
декретами», українських грошей не бе-
руть ніде, за винятком залізниць. Міс-
цева влада функціонує за більшовиць-
кими розпорядженнями і наказами 
німців. Люди розчаровані бездіяльніс-
тю судової влади щодо покарання біль-
шовиків за криваві злочини. Непокара-
не зло зростає. 27 травня на засіданні 
Ради Міністрів Української Держави 
прийняли амбітний план повернення 
української влади на півострів, асигну-
вали на Севастопольський порт 1 000 
000 рублів та виділили «цукор та інші 
необхідні населенню міста Севасто-
поля продукти». Україна також збері-
гала контроль над залізницею, а тому 
всі станції були перейменовані укра-
їнською, та витрачала кошти на утри-
мання пошти й телеграфу, і навіть таких 
дрібниць, як утримання кінських депо. 
6 червня «за згодою німецького коман-
дування» влада в Криму перейшла до 
колишнього царського генерала, ли-
товського татарина, Сулеймана Суль-
кевича. Відносини з новою владою не 
склалися від самого початку. Ще 4 черв-
ня до Євпаторії прибув повітовий ста-
роста від Української Держави Байдак 
із наказом перейняти всі управлінські 
справи на місцях від колишніх повіто-
вих комісарів Тимчасового уряду. Бай-
дак доповідав, що в Євпаторії «майже 
весь склад службовців у місті та біль-
шість інтелігенції українці, а також є 
серед службовців кілька татар, але вони 
аж ніяк на самостійники». Однак вже 
7 червня генерал Сулькевич розпоря-
дився, щоб «ні в які зносини з урядом 
України не вступати і вимоги їхні не ви-
конувати». У день формального почат-
ку діяльності крайового уряду із Сім-
ферополя до Києва надійшла телеграма 
нового керманича Криму: Сулькевич у 
дуже зухвалій формі заявив, що «укра-
їнської мови не розуміє», і надалі напо-
лягав, щоб до його уряду зверталися ро-
сійської мовою. Хоча все листування та 
взагалі усі офіційні зносини як з німця-
ми, так і з усіма іншими державами від-
бувалися українською мовою, а відпові-

дали їхньою мовою. Так було прийнято. 
Початок відносин був вкрай поганим. 
Брестський мир 3 березня 1918 року за-
фіксував необхідність укладення мир-
ного договору між УНР та совєтською 
Росією. Русскіє заявили, що не беруть 
участі у війні проти України: в Украї-
ні, мовляв, триває «громадянська війна 
між двома частинами українського на-
роду», а русскіє лише «гаряче співчува-
ють трудящим масам». Нічого не міня-
ється. Русскіє затягували перемовини і 
твердо стояли на позиції «Крим наш». 
Росія тісно пов›язала свої права на 
Крим із владою совєтів, як вона це сама 
оголосила 26 вересня 1918 року в теле-
грамі Україні: «суверенітет РСФРР... 
діє на підставі влади рад робітників і 
селян». Червоний терор — дуже дивна 
підстава для влади, але для імперців все 
виглядало логічним. 25 червня розпоча-
лася економічна війна між Українською 
Державою та Кримом. США покладали 
вину за конфлікт на Сулькевича та його 
«безтактність» по відношенню до Укра-
їни, натомість справжніми винуватця-
ми конфлікту були німці, які «підвіси-
ли» становище Криму.

Війна велася також і за кордон: уряд 
Сулькевича зазіхав на Чонгар і Арабат-
ську стрілку — її врятував український 
військовий комендант Генічеська пол-
ковник Олександр Лосієвський, який 
діяв на випередження, розмежував кор-
дон поперек стрілки та провів референ-
дум на користь України. Проте Украї-
на втратила Перекоп — німці змусили 
українців покинути населений пункт та 
перемістили кордон на 8 верст на пів-
ніч. До Криму припинили ввезення усіх 
видів продовольства, тож на півостро-
ві заборонили вільну торгівлю хлібом і 
перейшли на карткову систему спожи-
вання. У серпні митна війна увійшла у 
розпал: кримські садоводи особливо по-
требували пиломатеріалів для зберіган-
ня овочів та цукру для консервування. 
Ціни на всі продукти страшенно підско-
чили. Над півостровом нависла прима-
ра голоду через рекордно низькі врожаї 
зернових, а ще частину зібраного виво-
зили як плату до Німеччини. Розпоча-
лися голодні страйки (часто — жіночі, 
позаяк жінки змушені були вистоюва-
ти в довжелезних чергах). Крим нама-
гався відігратися за допомогою монопо-
лії на сіль та обклав митом вивіз солі до 
України. Німці нагадували, що Крим-
ський уряд є не державним, а крайовим, 

тобто без права самостійних політич-
них стосунків з іншими державами, чим 
схиляли до перемовин з Україною. 18 
вересня уряд Сулькевича надіслав до 
Києва телеграму про готовність до пе-
реговорів про форму державного об›єд-
нання з Україною. Того ж вечора Рада 
Міністрів Української Держави поста-
новила припинити митну війну. Офі-
ційна делегація вирушила з Криму 26 
вересня; Сулькевич інструктував усі-
ляко відтягувати остаточне рішення та 
зосередитися на економічних питан-
нях — політичні мали обговорювати-
ся лише опісля. Україна запропонувала 
Криму якнайширшу автономію з окре-
мим урядом, місцевим законодавством, 
судовою владою та самостійним бюдже-
том. Україна керувала зовнішньою по-
літикою, мала флот і армію, а єдиною 
«поступкою» з боку Криму мало бути 
затвердження місцевих законів Паном 
Гетьманом. Але навіть такі щедрі про-
позиції кримська делегація підняла на 
багнети. Кримчани заявили, що уго-
да становить «проєкт поневолення», а 
потім навіть оголосили, що не мають 
повноважень укладати такі договори 
— ті, мовляв, «потребують затверджен-
ня народом». Перемовини скінчилися 
безрезультатно, та попри це Україна не 
просто припинила економічну блока-
ду півострова, але й демонтувала митні 
пости. Наказами по Морському мініс-
терству 13 жовтня Київ відновив фі-
нансування Чорноморського флоту та 
24 жовтня Севастопольського порту — 
по 1 млн карбованців за кожною з усіх 
трьох статей видатків. Ймовірно, обидві 
сторони перемовин з оптимізмом диви-
лися у майбутнє попри різке завершен-
ня перемовин. Проте це був початок 
кінця. 11 листопада 1918 року в Німеч-
чині почалася революція і армія капі-
тулювала. Німецькі війська покинули 
Крим і уряд Сулькевича відійшов у ми-
нуле. 10 грудня 1918 року в кримській 
столиці на крайовому з’їзді земств і міст 
ухвалили положення про «об’єднання і 
відродження Росії». У Києві тим часом, 
14 грудня, війська Директорії увійш-
ли до столиці та захопили владу. Геть-
ман Павло Скоропадський зрікся вла-
ди і виїхав до Німеччини. Напружені 
стосунки Криму та України скінчили-
ся, і обом довелося заплатити високу 
ціну за неспроможність домовитися та 
разом виступити проти більшовизму — 
на них чекали воєнна поразка і окупа-
ція, втрата державності, червоний терор 
та голод 1921-1923 рр., що на півострові 
набув катастрофічних масштабів.

Українці та, особливо, кримські та-
тари продовжують сплачувати цю ціну 
— якраз під час читання промайнула 
новина про нові обшуки ФСБ у крим-
ських татар на півострові. Їхнє переслі-
дування вже стало буденністю в роки 
після окупації Криму. Пан Громенко до-
бре попрацював та перетворив солід-
ний пласт історичних документів на до-
ступну книгу про відносини України з 
Кримом під час короткого «перепочин-
ку» від більшовицького терору. Інколи 
книгу хочеться «причесати» в сторо-
ну більшої «популярності» — матеріал 
про нагороди двох генералів чи скрупу-
льозне дублювання дат за двома стиля-
ми часом видається надмірним. Апетит 
з їдою прибуває — історія Криму вида-
ється аж надто цікавою, тож хотілося б 
більш насиченого тексту.

«УП»Олег Карпюк

18 травня – День боротьби за права кримськотатарського народу
День скорботи і пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу

СКОРОПАДСЬКИЙ І КРИМ
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6.00 Гiмн України.
6.05,2.45,3.15 Енеїда.
6.30 М/ф «День, коли 
щастить».
6.40 М/ф «Дерево i 
кiшка».
6.50 М/ф «Жар-птиця».
7.00,8.00,9.00,13.00,
,18.00,21.00,0.30,5.25
Новини.
7.05,8.05,9.05
Суспiльна студiя. Го-
ловне.
9.30 Х/ф «Додому». 
11.10 Телепродаж.
11.45 Пишемо iсторiю.
12.00 Хвилина мов-
чання: День пам`ятi 
жертв геноциду крим-
ськотатарського народу 
та День боротьби за 
права кримськотатар-
ського народу.
12.01,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
15.10,5.50 Спорт.
15.20 Д/ф «Операцiя 
Крим».
16.20 Т/с «Гордiсть». 
17.25 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
18.55 Д/с «Дикi тва-
рини».
20.00 Спецпроєкт 
«Шлях».
21.20,0.00 Нашi на 
«Євробаченнi».
22.00 Пiсенний конкурс 
Євробачення 2021. 
Перший пiвфiнал.
0.50,2.40,3.10,5.20
Погода.
0.55 Т/с «Дiвчата вiйни». 
(12+).
4.10 Д/ф «З України до 
Голiвуду».

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30,4.15
«ТСН».
9.25,10.20,5.35 «Життя 
вiдомих людей».
11.20,12.20,14.15
«Одруження наослiп».
15.50 «Свiт навиворiт».

17.10 Т/с «Навчи мене 
кохати». (12+).
18.30 «Вражаючi iсторiї 
ТСН».
20.45,2.40 Бойовик 
«Особливо небез-
печний». 
22.50 Бойовик «Падiння 
Лондона». 
0.45 Комедiя «Ве-
ликий».

5.30,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-
вським».
8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.00 «Позаочi».
12.25 Х/ф «Тиха га-
вань». 
14.40,15.35 «Речдок».
16.30 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
18.00,19.00,4.10 «Сто-
сується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випе-
реджаючи час».
23.50 Т/с «Захоплення». 
1.40 Т/с «Гречанка».
3.05 Х/ф «Секретний 
фарватер».
5.00 «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 Вечiр з Янiною 
Соколовою.
7.10,20.55 Актуально: 
Економiка. Полiтика. 
Соцiум.
7.15,13.10 Д/с «Бо-
йовий вiдлiк».
8.10 Д/с «Свiт завтраш-
нього дня сьогоднi».
9.30 Машина часу.
10.10,18.10,0.10 Д/с 
«Найбiльшi танковi 
битви».

11.10 Д/с «Найнебез-
печнiшi польоти».
12.40 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
14.10 Д/с «Авiаката-
строфи: причини i на-
слiдки».
15.30,16.10 Час «Ч».
17.10,2.10 Д/с «Таєм-
нича свiтова вiйна».
19.30 «Дiйовi особи».
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00,23.00 Т/с «Епоха 
честi».
1.15,5.10 Д/с «Злочини 
в тилу вiйни».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.20 Скарб нацiї.
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 «Пес». 
12.15,13.15 Х/ф «Ви-
клик». 
12.45,15.45 Факти. 
День.
16.15 Х/ф «Миротво-
рець». 
18.45,21.00 Факти. 
Вечiр.
20.15,1.20 Громадян-
ська оборона.
21.20 Т/с «Перевiрка на 
мiцнiсть». 
2.50 Я зняв!

5.05 Т/с «Щасливий 
квиток». 
7.00 Т/с «Комiсар Рекс».
10.35 Слiдство ведуть 
екстрасенси. 
13.15,14.50 Т/с 
«Слiпа». (12+).
14.30,17.30 Вiкна-Но-
вини.
15.45,18.05 Т/с «Слiд». 
19.05 Таємницi ДНК. 
20.15 Т/с «Все не ви-
падково». 

22.00 Євробачення 
2021.
0.00 Х/ф «Кардiограма 
кохання».

5.00 Х/ф «Подорож до 
центру Землi». (12+).
8.30 Т/с «Надпри-
родне». 
10.20 Х/ф «Бiлий 
полон».
12.30 Х/ф «Рiвнi». (12+).
14.40 Х/ф «Пастка 
часу». 
16.20 Х/ф «Чорна Пан-
тера». (12+).
19.00 Х/ф «Елiзiум». 
21.00 Х/ф «Прометей». 
23.20 Х/ф «Паразит». 
1.20 Т/с «Шлях чарiв-
ника».
2.10 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 
мiстика.
13.45,15.30,4.40 Т/с 
«Жiночий лiкар 5». 
17.00 Т/с «Пугач 2». 
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00 Т/с «Врятувати 
Вiру», 3 i 4 с.
23.10 Т/с «Рiднi серця», 
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Рiднi серця». 

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

сливою, М. Стецюк та А. 
Мiщенко.
13.10,14.15 «Великий 
день» з А. Сайчуком, Ю. 
Шпачинською i В. По-
пович.
15.10 «Дзвiнок» з В. 
Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з 
В. Калнишем та О. Кур-
бановою.
22.00 «Прямий» кон-
такт» з Т. Березовцем.
23.00 «Вiйна за неза-
лежнiсть».

6.00 Х/ф «Визит к Ми-
нотавру», 2 с. 
7.50 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли 2». (Китай). 
10.00 Х/ф «Крысиные 
бега». (США - Канада). 
12.25 Х/ф «Набережная 
Орфевр, 36». 
14.25 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли». (Китай). 
16.10 Х/ф «Агитбригада 
«Бей врага!» 
18.55 Х/ф «Медве-
жатник». (Германия - 
США). 
21.20 Х/ф «Большой 
босс». (Гонконг). 
23.20 Х/ф «Все ради 
нее».
1.05 Х/ф «Право на 
убийство». (США). 
3.15 Х/ф «Виват, гарде-
марины!» 

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.30 «Орел i решка. 
Незвiдана Європа».
10.20 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
12.10 Х/ф «За п`ять 
крокiв до кохання». 
14.15 Х/ф «Якщо 
тiльки». 

16.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня по-
дорож».
18.00 «Орел i решка. 
Морський сезон».
20.40 «Орел i решка. 
Дива свiту».
23.40 Т/с «Грань». 
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.
13.00,0.10,3.40 Ко-
риснi поради.
14.30 Квартирне пи-
тання.
15.30 Дачна вiдповiдь.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

6.20 «Таємницi свiту».
6.55 «Свiдок. Агенти».
7.50,17.00,2.40 «Ви-
падковий свiдок».
.30,16.30,19.00,2.10
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Беремо все 
на себе».
10.40,13.00,19.30 Т/с 
«Коломбо». 
14.40 «Легенди карного 
розшуку».
17.50 «Будьте здоровi».
23.00 «Акцент».
23.30 Х/ф «Це було в 
розвiдцi».
1.20 «Легенди бандит-
ської Одеси».
3.10 «Речовий доказ».
4.00 «Правда життя».
5.00 «Top Shop».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым».
12.40,18.40 «60 
минут».

14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Рая знает 
все!»
16.45,3.20 Новости 
культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Несмотря ни 
на что».
23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.55 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.10 «Григорий Чухрай. 
Верность памяти сол-
дата».
3.40 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Мiстична Україна.
7.00 Бандитський Київ.
9.00 Правда життя.
10.40,1.25 Речовий 
доказ.
11.50 Прихована реаль-
нiсть.
12.40 Гордiсть України.
13.35,19.00 Тваринна 
зброя.
14.30 Бойовi машини.
15.20,19.55 Їжа богiв.
16.15,20.50 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
17.10,21.45 Друге 
життя звичайних речей.
18.05 Гарячi точки.
22.30 Горизонт.
23.30 30.
0.30 Бойовий вiдлiк.
2.35 Страх у твоєму 
домi.
3.20 Код доступу.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.25 Х/ф «Iграшки з 
майбутнього».
10.10 Х/ф «Диявол з 
трьома золотими воло-
синами».
11.20 Х/ф «Попе-
люшка».
12.30 Х/ф «До зустрiчi з 
тобою».
14.40 Х/ф «Воду 
слонам». 

17.00 М/ф «Як прибор-
кати дракона».
19.00 М/ф «Синдбад: 
Легенда семи морiв».
20.45 М/ф «Вартовi 
легенд».
22.30 Х/ф «Мерi Шеллi 
та монстр Франкен-
штейна». 
0.50 Панянка-селянка.
2.05 Щоденники Тем-
ного. 
3.35 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.00,15.40 Х/ф «Ван 
Хельсинг». (США). 
8.10 Х/ф «Спеши лю-
бить». (США). (12+).
9.50 Х/ф «Улыбка Моны 
Лизы». (США). (12+).
11.45 Х/ф «Неспящие в 
Сиэтле». (США).
13.25 Х/ф «Дюна». 
17.45,5.35 Х/ф «Де-
вушка из Джерси». 
19.25 Х/ф «Призрачный 
патруль». (США). (12+).
21.00 Х/ф «Чтец». 
23.10 Х/ф «Три метра 
над уровнем неба». 
1.10 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба: Я тебя 
хочу». (Испания). 
3.10 Х/ф «Игры ра-
зумов». (Ирландия). 

6.00 Х/ф «Меч дра-
кона». 
7.55 Х/ф «Розправа». 
9.45 Х/ф «Гра на вижи-
вання». 
11.20 «Загублений 
свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,1.35 «Спецкор».
18.50,2.05 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Опер за ви-
кликом 2». 
20.20 Т/с «Булатов». 
22.05,23.50 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». 
2.35 «Вiдеобiмба 2».
4.15 «102 Полiцiя».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини

6.00 Гiмн України.
6.05,2.45 Енеїда.
6.30 М/ф «Гор-
щик-смiхотун».
6.40 М/ф «Грицьковi 
книжки».
6.50 М/ф «Вiйна яблук та 
гусенi».
7.00,8.00,9.00,13.00,
,18.00,21.00,0.05,5.25
Новини.
7.05,8.05,9.05
Суспiльна студiя. Го-
ловне.
9.30 Т/с «Нашi матерi - 
нашi батьки». 
10.20 Земля, наближена 
до неба.
10.50 Невiдомi Карпати.
11.00 Солодка дача.
11.20,5.05 Погода.
11.25 Телепродаж.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
15.10,21.25,0.30,5.50
Спорт.
15.20 Країна пiсень.
16.30 Т/с «Гордiсть». 
(12+).
17.25,19.50 Д/с «Дикi 
тварини».
18.55 Д/с «Хижаки 
пiдводного свiту».
21.35 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
0.40 Д/с «Суперчуття».
1.10 Т/с «Дiвчата вiйни». 
(12+).
4.10 Д/с «Боротьба за 
виживання».
5.10 Пишемо iсторiю.

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30,4.15
«ТСН».
9.25,10.20,5.35 «Життя 
вiдомих людей».
11.20,12.20,14.15
«Одруження наослiп».
15.50 «Свiт навиворiт».
17.10 Т/с «Навчи мене 
кохати». (12+).
18.30 «Вражаючi iсторiї 
ТСН».
20.45,21.40 Т/с 

«Свати».
22.45,2.30 Бойовик 
«Велика стiна». (12+).
0.40 Х/ф «Соломон 
Кейн». 

3.00 Х/ф «Здрастуй i 
прощай».
4.55,5.00 «Телема-
газин».
5.25,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-
вським».
8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.05,18.00,19.00,4.00
«Стосується кожного».
12.25 Х/ф «Кохання не 
за розмiром». (12+).
14.20 Х/ф «Детектив 
Полiн». (12+).
16.10 «Чекай на мене. 
Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.50 Т/с «Захоплення». 
1.35 Т/с «Гречанка».
2.55 Х/ф «Секретний 
фарватер».

6.00,7.00,8.00,9.00,10
.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.0
0,18.00,19.00,0.00,1.0
0,2.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.25 На власнi очi.
7.10,20.55 Актуально: 
Економiка. Полiтика. 
Соцiум.
7.15 Д/с «Бойовий 
вiдлiк».
8.10 Д/с «Свiт завтраш-
нього дня сьогоднi».
9.30 Машина часу.
10.10,18.10,0.10 Д/с 
«Найбiльшi танковi 
битви».
11.10 Д/с «Найнебез-
печнiшi польоти».
12.50 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
13.10 Д/с «Бойовi ма-
шини».
14.10 Д/с «Авiаката-

строфи: причини i на-
слiдки».
15.30,16.30 Час «Ч».
17.10,2.10 Д/с «Таєм-
нича свiтова вiйна».
19.30 «Кондратюк у по-
недiлок».
20.30 Вечiр з Янiною 
Соколовою.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00,23.00 Т/с «Епоха 
честi».
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!
5.10 Служба розшуку 
дiтей.
5.15 Громадянська обо-
рона.
6.05 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.10,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.05 Анти-зомбi.
11.05,13.15,16.15 Т/с 
«Бомба». 
12.45,15.45 Факти. 
День.
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
20.05,21.25 Х/ф 
«Стирач». 
22.45 Свобода слова.
0.00 Х/ф «Виклик». 
2.20 Секретний фронт.

4.45 Т/с «Щасливий 
квиток». 
6.50 Т/с «Комiсар Рекс».
10.30 Слiдство ведуть 
екстрасенси. 
13.25,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.45,18.05 Т/с «Слiд». 
19.05 Детектор брехнi. 
20.15,22.45 Т/с «Все не 
випадково». 
23.00 Х/ф «Жiноча ро-
бота з ризиком для 
життя».

0.55 Х/ф «Без особливих 
прикмет».

5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/ф «Як козаки 
кулiш варили».
6.15 М/ф «Як козаки 
олiмпiйцями стали».
6.40 М/ф «Як козаки 
наречених виручали».
6.55 М/ф «Як козаки на 
весiллi гуляли».
7.30 Орел i решка.
8.30 Т/с «Надприродне». 
11.50 М/ф «Альоша По-
пович i Тугарин Змiй». 
13.35 М/ф «Добриня 
Микитович i Змiй Го-
ринич». 
14.50 М/ф «Iлля Муро-
мець i Соловей-Роз-
бiйник». 
16.20 Х/ф «Тор: 
Рагнарек». (12+).
19.00 Аферисти в ме-
режах. 
21.00 Х/ф «Солдат». 
22.55 Х/ф «Суддя Дредд 
3D». (18+).
0.55 Х/ф «Воїни свiтла». 
(18+).
2.40 Служба розшуку 
дiтей.
2.45 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00,
23.00,3.10 Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
9.50 Мiсiя: краса.
10.50 Мисливцi за чуде-
сами.
11.45,4.00 Реальна 
мiстика.
13.45,15.30,4.40 Т/с 
«Жiночий лiкар 5». 
17.00 Т/с «Пугач 2». 
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00 Т/с «Врятувати 
Вiру», 1 i 2 с.
23.10 Т/с «Веселка в 
небi», 1 i 2 с. (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Веселка в 
небi». (12+).

7.00,8.00,9.00,10.00,
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. Шама-
новим та М. Матро-
совим.
0,10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. 
Ашiон, П. Рольником, О. 
Близнюком, Д. Ща-
сливою, М. Стецюк та А. 
Мiщенко.
13.10,14.15 «Великий 
день» з А. Сайчуком, Ю. 
Шпачинською i В. По-
пович.
15.10 «Дзвiнок» з В. 
Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з 
В. Калнишем та О. Кур-
бановою.
22.00 «Прямий» контакт» 
з Т. Березовцем.
23.00 «Перша передача» 
з О. Федченко.

6.00 Х/ф «Визит к Мино-
тавру», 1 с. 
7.50 Х/ф «Сказ про Фе-
дота-стрельца». 
10.00 Х/ф «Младенец на 
$30 000 000». (Гонконг). 
12.25 Х/ф «Фальшиво-
монетчики». (Австрия - 
Германия). 
14.25 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе». 
16.10 Х/ф «Перегон». 
18.55 Х/ф «Крысиные 
бега». (США - Канада). 
21.20 Х/ф «Набережная 
Орфевр, 36». 
23.20 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли». (Китай). 
1.05 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли 2». (Китай). 
3.15 Х/ф «Агитбригада 
«Бей врага!» 

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.10 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.50 Х/ф «Iспит для 
двох».
12.50,1.40 Х/ф «Один 
день». 
14.40,22.00 «Орел i 
решка. Навколо свiту».
16.30 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож».
20.10 «Орел i решка. Рай 
та пекло».
0.00 Х/ф «Замкнутий 
ланцюг». 
3.20 «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 пи-
тання.
15.30 Дачна вiдповiдь.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Зiрковi долi.
3.50 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

4.55,5.00 «Top Shop».
5.55 Х/ф «Грiшник».
7.50,17.00,2.35 «Ви-
падковий свiдок».
9.00 Х/ф «Обережно, 
бабусю!»
10.40,19.30 Т/с «Ко-
ломбо». 
12.30,16.30,19.00,2.05
«Свiдок».
13.00 Х/ф «Жандарм на 
вiдпочинку».
15.00 «Легенди карного 
розшуку».
17.50 «Таємницi свiту».
18.20 «Свiдок. Агенти».
23.00 Х/ф «Мул». (18+).
1.00,3.15 «Речовий 
доказ».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30,4.40 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Рая знает 
все!»
16.45,2.50 Новости 
культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Несмотря ни 
на что».
23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.55 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.10 «Энигма. Айдар 
Гайнуллин».
3.10 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Бандитська Одеса.
8.25 Правда життя.
10.25,1.25 Речовий 
доказ.
11.35 Прихована реаль-
нiсть.
12.30 Гордiсть України.
13.25,19.00 Тваринна 
зброя.
14.20 Елемент.
15.20,19.55 Їжа богiв.
16.15,20.50 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
17.10,21.45 Друге 
життя звичайних речей.
18.05 Гарячi точки.
22.40 Горизонт.
23.30 Вирiшальнi битви 
2 свiтової.
0.30 Бойовi машини.
2.35 Страх у твоєму 
домi.
3.20 Скептик.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,10.15,11.45,18.1
5,19.15,20.15 Одного 

разу пiд Полтавою.
8.45 Казки У.
9.15,11.15,18.45,20.45
Танька i Володька.
9.45,19.45 Країна У 2.1.
10.45 Країна У.
12.15,16.15 4 весiлля.
13.15,23.00 Панян-
ка-селянка.
15.15 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд.
17.15 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон.
21.15 М/ф «Секрет 
Робiнсонiв».
5.50 Кориснi пiдказки.

7.30,15.10 Х/ф «Ана-
конда». (США). 
9.00 Х/ф «Ромео и 
Джульетта». (Великобри-
тания - Италия). (12+).
10.50 Х/ф «Боги Египта». 
12.55 Х/ф «Робин Гуд». 
(США). 
16.40 Х/ф «Дюна». (США 
- Мексика). (12+).
18.50 Х/ф «Ван Хель-
синг». (США). 
21.00,2.25 Х/ф 
«Мумия». (США). (12+).
23.00 Х/ф «Тепло наших 
тел». (США - Канада). 
0.35 Х/ф «Обитель про-
клятых». (США). 
4.25 Х/ф «Без тор-
мозов». (Франция). 

6.00 Т/с «Опер за ви-
кликом». 
9.25 Х/ф «Сталевий 
свiтанок». 
11.10 Х/ф «Втеча з 
Лос-Анжелеса». 
13.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,1.50 «Спецкор».
18.50,2.20 «ДжеДАI».
19.25 «Грошi».
20.20 Т/с «Булатов». 
22.20,0.20 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». 
23.50 «Дубинiзми».
2.50 «Помста природи».
4.15 «102 Полiцiя».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

понеділок, 17 травня
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6.00 Гiмн України.
6.05,2.45,3.15 Енеїда.
6.30 М/ф «Подарунок».
6.40 М/ф «Було скучно».
6.50 М/ф «Ватажок».
7.00,8.00,9.00,13.00,
,21.00,23.35,5.10 Но-
вини.
7.05,8.05,9.05
Суспiльна студiя. Го-
ловне.
9.30 Т/с «Нашi матерi - 
нашi батьки». 
10.20 Земля, наближена 
до неба.
10.50 Невiдомi Карпати.
11.00 Солодка дача.
,0.25,2.40,3.10,5.05
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». 
(12+).
17.25 #ВУкраїнi.
18.55 Д/с «Дикi тва-
рини».
19.55,0.30 Д/с «Супер-
чуття».
21.55,0.20,5.55 Спорт. 
Аспект.
22.00 Д/с «Пiдводний 
всесвiт».
23.00 #@)?$0 з Май-
клом Щуром. 
1.00 Т/с «Дiвчата вiйни». 
(12+).
1.50 Д/с «Масштабнi 
iнженернi помилки».
4.05 Д/ф «Бовсунiвськi 
бабусi». (12+).

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30,4.15
«ТСН».
9.25,10.20,3.30,5.35
«Життя вiдомих людей».
11.20,12.20,14.15
«Одруження наослiп».
15.50 «Свiт навиворiт».
17.10 Т/с «Навчи мене 
кохати». (12+).
18.30 «Вражаючi iсторiї 

ТСН».
20.45,21.45 Т/с 
«Свати».
22.50 Комедiя «Форест 
Гамп».
1.40 Комедiя «Усi в за-
хватi вiд Мерi». 

5.30,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-
вським».
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.00 «Позаочi».
12.25 Х/ф «Чарiвнi». 
(12+).
14.10,14.55,15.50
«Речдок».
16.30 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
18.00,19.00,4.10 «Сто-
сується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.50 Т/с «Захоплення». 
1.35 Х/ф «Чорта з два». 
3.00 Х/ф «Секретний 
фарватер».
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. 
Соцiум.
7.15,13.10 Д/с «Бо-
йовий вiдлiк».
8.10 Д/с «Свiт завтраш-
нього дня сьогоднi».
9.30 Машина часу.
10.10,18.10,0.10 Д/с 
«Найбiльшi танковi 
битви».
11.10 Д/с «Найнебез-
печнiшi польоти».
12.40 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
14.10 Д/с «Авiаката-
строфи: причини i на-

слiдки».
15.30,16.10 Час «Ч».
17.10,2.10 Д/с «Таєм-
нича свiтова вiйна».
19.30 «Велика полiтика».
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00,23.00 Т/с «Епоха 
честi».
1.15,5.10 Д/с «Злочини 
в тилу вiйни».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.10 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.25 Служба розшуку 
дiтей.
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». 
11.50,13.15,16.15 Х/ф 
«Вiдступники». 
12.45,15.45 Факти. 
День.
16.55 Х/ф «Спецiальне 
завдання». 
18.45,21.00 Факти. 
Вечiр.
20.15,1.15 Секретний 
фронт.
21.20 Т/с «Обмани 
себе». 
2.50 Я зняв!

4.40 Т/с «Щасливий 
квиток». 
6.50 Т/с «Комiсар Рекс».
10.30 Слiдство ведуть 
екстрасенси. 
13.20,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.45,18.05 Т/с «Слiд». 
19.05 Один за всiх. 
20.15,22.45 Т/с «Все не 
випадково». 
23.00 Х/ф «Жiноча iнту-
їцiя».
1.30 Х/ф «Чоловiча iнту-
їцiя».

4.40 Абзац!
5.55,7.15 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi 
Шоу».
7.20 Орел i решка.
8.30 Т/с «Надприродне». 
11.00 Х/ф «Прометей». 
13.20 У кого бiльше? 
(12+).
15.10,19.00 Хто зверху? 
(12+).
21.00 Х/ф «Гравiтацiя».
22.50 Х/ф «Ефект Ла-
заря». 
0.20 Х/ф «Рiвнi». (12+).
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,
23.00,3.10 Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
9.50 Мiсiя: краса.
10.50 Мисливцi за чуде-
сами.
11.45,4.00 Реальна 
мiстика.
13.45,15.30,4.40 Т/с 
«Жiночий лiкар 5». 
17.00 Т/с «Пугач 2». 
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00 Т/с «Врятувати 
Вiру», 5 i 6 с.
23.10 Т/с «Авантюра», 1 i 
2 с. (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Авантюра». 
(12+).

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

день» з А. Сайчуком, Ю. 
Шпачинською i В. По-
пович.
15.10 «Дзвiнок» з В. 
Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з 
В. Калнишем та О. Кур-
бановою.
22.00 «Прямий» контакт» 
з Т. Березовцем.
23.00 «Новини вiд 
Христини» з Х. Чернегою.

6.00 Х/ф «Визит к Мино-
тавру», 3 с. 
7.50 Х/ф «Право на 
убийство». (США). 
10.00 Х/ф «Медве-
жатник». (Германия - 
США). 
12.25 Х/ф «Большой 
босс». (Гонконг). 
14.25 Х/ф «Все ради 
нее». (Франция - 
Испания). (18+).
16.10 Х/ф «Виват, гарде-
марины!» 
18.55 Х/ф «Отель 
Мумбаи: Противосто-
яние». (США - Ав-
стралия). (18+).
21.20 Х/ф «Игра 
смерти». (Гонконг - 
США). 
23.20 Х/ф «Королевство 
полной луны». (США). 
1.05 Х/ф «Последний 
рубеж». (США). 
3.15 Х/ф «Дура». 

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.50,22.00 «Орел i 
решка. Навколо свiту».
11.40 Х/ф «Шаленi ви-
кладачi». (12+).
13.15 Х/ф «Чоловiки у 
великому мiстi 2». 
15.15 «Орел i решка. 

Навколосвiтня подорож».
20.00 «Орел i решка. Рай 
та пекло».
0.00 Т/с «Грань». 
3.00 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Майстри ремонту.
8.20,18.10 Шiсть соток.
12.00,17.20 Удачний 
проект.
13.00,21.40,0.40,3.40
Кориснi поради.
14.30 Квартирне пи-
тання.
15.30 Дачна вiдповiдь.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

6.25 «Будьте здоровi».
7.50,17.00 «Випадковий 
свiдок».
16.30,19.00,2.30
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Чорна до-
лина».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«Коломбо». 
14.40 «Легенди карного 
розшуку».
17.50 «Вартiсть життя».
23.00 «Акцент».
23.30 Х/ф «П`ять хвилин 
страху».
1.10 «Легенди бандит-
ської Одеси».
2.05,3.00 «Речовий 
доказ».
4.00 «Правда життя».
5.00 «Top Shop».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30,4.40 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Рая знает 
все!»
16.45,2.50 Новости 
культуры.

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Несмотря ни 
на что».
23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.55 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.10 «Больше, чем лю-
бовь». Андрей Сахаров и 
Елена Боннэр.
3.10 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Мiстична Україна.
7.00 Бандитська Одеса.
8.45,3.20 Правда життя.
10.30,1.25 Речовий 
доказ.
11.40 Прихована реаль-
нiсть.
12.30 Гордiсть України.
13.25,19.00 Тваринна 
зброя.
14.20 Бойовi машини.
15.10,19.55 Їжа богiв.
16.10,20.50 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
17.05,21.45 Друге 
життя звичайних речей.
18.05 Гарячi точки.
22.30 Горизонт.
23.30 Вирiшальнi битви 
2 свiтової.
0.30 Бойовий вiдлiк.
2.35 Страх у твоєму 
домi.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,10.15,11.45,18.1
5,19.15,20.15 Одного 
разу пiд Полтавою.
8.45,23.30 Сiмейка У.
.15,11.15,18.45,20.45
Танька i Володька.
9.45,19.45 Країна У 2.1.
10.45,0.00 Країна У.
12.15,16.15 4 весiлля.
13.15,1.45 Панянка-се-
лянка.
15.15 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд.
17.15 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон.
21.15 М/ф «Панда 
Кунг-Фу 2».
23.00 Країна У 2.0.
1.00 Казки У.

2.45 Щоденники Тем-
ного. 
4.15 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.15,15.50 Х/ф «При-
зрачный патруль». 
(США). (12+).
8.45 Х/ф «Спеши лю-
бить». (США). (12+).
10.25 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет». 
(Франция - Китай - 
Бельгия - Германия - 
США). 
12.40 Х/ф «Заколдо-
ванная Элла». (США - Ве-
ликобритания - Ир-
ландия). (12+).
14.10 Х/ф «Девушка из 
Джерси». (США). 
17.25,4.40 Х/ф «Бел-
фегор - призрак Лувра». 
(Франция). (12+).
19.00 Х/ф «Правила 
виноделов». (США). 
21.00 Х/ф «Водный 
мир». (США). (12+).
23.10 Х/ф «Возвра-
щение в Голубую лагуну». 
(США). 
0.50 Х/ф «Пианист». 
(Франция - Германия). 
3.15 Х/ф «Такси». 
(Франция). (12+).

6.00,18.50,2.10
«ДжеДАI».
6.35 Х/ф «Ера диноза-
врiв». 
8.15 Х/ф «100 000 000 до 
н.е.» 
9.50 Х/ф «Земля, забута 
часом». 
11.20 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,1.40 «Спецкор».
19.25 Т/с «Опер за ви-
кликом 2». 
20.20 Т/с «Булатов». 
22.10,23.55 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». 
2.40 «Вiдеобiмба 2».
4.15 «102 Полiцiя».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

ТБ ПРОГРАМА

6.00 Гiмн України.
6.05,2.45,3.15 Енеїда.
6.30 М/ф «Дивне ки-
теня».
6.40 М/ф «Дощику, до-
щику, припусти».
6.50 М/ф «Дiвчинка та 
зайцi».
7.00,8.00,9.00,13.00,
18.00,21.00,0.30,5.25
Новини.
7.05,8.05,9.05
Суспiльна студiя. Го-
ловне.
9.30 Т/с «Нашi матерi - 
нашi батьки». 
10.20 Земля, наближена 
до неба.
10.50 Невiдомi Карпати.
11.00 Солодка дача.
,1.00,2.40,3.10,5.20
Погода.
11.25 Телепродаж.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
15.10,0.55,5.50 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спо-
гади.
16.30 Т/с «Гордiсть». 
(12+).
17.25 #@)?$0 з Майклом 
Щуром. 
18.55 Д/с «Пiдводний 
всесвiт».
19.55 Д/с «Суперчуття».
21.20,0.05 Нашi на «Єв-
робаченнi».
22.00 Пiсенний конкурс 
Євробачення 2021. 
Другий пiвфiнал.
1.05 Т/с «Iмперiя». 
4.05 Д/ф «Гiдра». 

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

20.35 «Чистоnews».
20.40 Т/с «Свати».
21.45 «Право на владу».
0.45 Комедiя «Форест 
Гамп».
3.20 Комедiя «Великий».

5.25,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-
вським».
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.00 «Позаочi».
12.25 Х/ф «Колишнi».
14.10,14.55,15.50
«Речдок».
16.30 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
18.00,19.00,4.10 «Сто-
сується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.50 Т/с «Захоплення». 
1.35 Х/ф «Дот».
3.00 Х/ф «Секретний 
фарватер».
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 Стоп-реванш.
7.10,20.55 Актуально: 
Економiка. Полiтика. 
Соцiум.
7.15,13.10 Д/с «Бо-
йовий вiдлiк».
8.10 Д/с «Свiт завтраш-
нього дня сьогоднi».
9.30 Машина часу.
10.10,18.10,0.10 Д/с 
«Найбiльшi танковi 
битви».
11.10 Д/с «Найнебез-
печнiшi польоти».
12.40 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
14.10 Д/с «Авiаката-
строфи: причини i на-
слiдки».

15.30 Час «Ч».
16.10 Таємницi вiйни.
17.10,2.10 Д/с «Таєм-
нича свiтова вiйна».
19.30 «Прямим тек-
стом».
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00,23.00 Т/с «Епоха 
честi».
1.15,5.10 Д/с «Злочини 
в тилу вiйни».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.10 Скарб нацiї.
4.20 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». 
12.00,13.15 Х/ф 
«Спецiальне завдання». 
12.45,15.45 Факти. 
День.
14.20,16.15 Х/ф «Iнкар-
нацiя». 
16.30 Х/ф «Стирач». 
18.45,21.00 Факти. 
Вечiр.
20.15,0.45 Анти-зомбi.
21.20 Т/с «Правило 
бою». 
2.25 Я зняв!

5.20 Т/с «Щасливий 
квиток». 
6.10 Т/с «Комiсар Рекс».
9.55 Слiдство ведуть 
екстрасенси. 
12.45,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30 Вiкна-Но-
вини.
15.40,18.05 Т/с «Слiд». 
19.05 Як вийти замiж. 
20.15 Т/с «Все не випад-
ково». 
0.05 Х/ф «Шлях крiзь 
снiги». (12+).

5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/ф «Три Паньки на 
ярмарку».
6.20 М/с «Том i Джерi 
Шоу».
7.30 Орел i решка.
8.30 Т/с «Надприродне». 
11.20 Х/ф «Гравiтацiя».
13.10 У кого бiльше? 
(12+).
15.10,19.00 Хто зверху? 
(12+).
21.00 Х/ф «Iнтер-
стеллар». 
0.30 Т/с «Шлях чарiв-
ника».
1.20 Вар`яти. (12+).
2.45 Служба розшуку 
дiтей.
2.50 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
9.50 Мiсiя: краса.
10.50 Мисливцi за чуде-
сами.
11.45,2.50 Реальна 
мiстика.
13.45,15.30 Т/с «Жi-
ночий лiкар 5». 
17.00 Т/с «Пугач 2». 
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00 Т/с «Врятувати 
Вiру», 7 i 8 с.
23.00 Шевченкiвська 
премiя. Церемонiя наго-
родження.
0.00 По слiдах.
0.30,2.15 Х/ф «Будинок 
для двох».
1.45 Телемагазин.

7.00,8.00,9.00,10.00,
,12.00,13.00,14.00,
0,17.00,18.00,19.45
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» 
з Л. Вакулюк, М. Шама-
новим та М. Матро-
совим.
10,10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. 
Ашiон, П. Рольником, О. 
Близнюком, Д. Ща-

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

6.00 Х/ф «Визит к Мино-
тавру», 4 с. 
7.50 Х/ф «Последний 
рубеж». (США). 
10.00 Х/ф «Отель 
Мумбаи: Противосто-
яние». (США - Ав-
стралия). (18+).
12.25 Х/ф «Игра 
смерти». (Гонконг - 
США). 
14.25 Х/ф «Королевство 
полной луны». (США). 
16.10 Х/ф «Дура». 
18.55 Х/ф «Разомкнутые 
объятия». (Испания). 
21.20 Х/ф «Проклятие 
нефритового скор-
пиона». (США - Гер-
мания). 
23.20 Х/ф «Мгновения 
жизни». (США). (18+).
1.05 Х/ф «Околофут-
бола». 
3.15 Х/ф «Гамлет». (Ан-
глия - Франция). 

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.40 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.35,22.00 «Орел i 
решка. Навколо свiту».
11.30 Х/ф «Чоловiки у 
великому мiстi 2». 
13.25 Х/ф «Одружись зi 

мною, чувак». 
15.10 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож».
20.00 «Орел i решка. Рай 
та пекло».
0.00 Т/с «Грань». 
3.00 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Майстри ремонту.
8.20,18.10 Шiсть соток.
12.00,17.20 Удачний 
проект.
13.00,21.40,0.40,3.40
Кориснi поради.
14.30 Квартирне пи-
тання.
15.30 Дачна вiдповiдь.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

6.20 «Вартiсть життя».
7.55,17.00 «Випадковий 
свiдок».
30,16.30,19.00,2.35
«Свiдок».
9.00 Х/ф «П`ять хвилин 
страху».
10.45,13.00,19.30 Т/с 
«Коломбо». 
14.40 «Легенди карного 
розшуку».
17.50,4.00 «Правда 
життя».
23.00 «Акцент».
23.30 Х/ф «Небезпечнi 
друзi».
1.20 «Легенди бандит-
ської Одеси».
2.10,3.05 «Речовий 
доказ».
5.00 «Top Shop».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30,4.40 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Рая знает 

все!»
16.45,2.50 Новости 
культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Несмотря ни 
на что».
23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.55 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.10 «Искусственный 
отбор».
3.10 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Мiстична Україна.
7.00 Бандитський Київ.
9.05 Правда життя.
10.40,1.25 Речовий 
доказ.
11.50 Прихована реаль-
нiсть.
12.40 Гордiсть України.
13.35,19.00 Тваринна 
зброя.
14.30 Бойовi машини.
15.20,19.55 Битва 
цивiлiзацiй.
16.15,20.50 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
17.10,21.45 Друге 
життя звичайних речей.
18.05 Гарячi точки.
22.30 Горизонт.
23.30 Вирiшальнi битви 
2 свiтової.
0.30 Бойовий вiдлiк.
2.35 Страх у твоєму 
домi.
3.20 Бандитська Одеса.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,10.15,11.45,18.1
5,19.15,20.15 Одного 
разу пiд Полтавою.
8.45,23.30 Сiмейка У.
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 
Галлiвуд.

17.15 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон.
21.15 М/ф «Король 
Лев».
0.00 Країна У.
1.00 Казки У.
2.45 Щоденники Тем-
ного. 
4.15 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.15,15.40 Х/ф «Водный 
мир». (США). (12+).
8.30 Х/ф «Правила вино-
делов». (США). 
10.30 Х/ф «Дюплекс». 
(США - Германия). 
11.55 Х/ф «Дюна». (США 
- Мексика). (12+).
14.05 Х/ф «Белфегор 
- призрак Лувра». 
(Франция). (12+).
17.55,5.00 Х/ф «Ана-
конда». (США). 
19.20 Х/ф «Седьмой 
сын». (США - Великобри-
тания - Канада - Китай). 
21.00 Х/ф «Секреты 
Лос-Анджелеса». (США). 
(18+).
23.15 Х/ф «Талантливый 
мистер Рипли». (США). 
1.30 Х/ф «Чтец». (США 
- Германия). 
3.30 Х/ф «Женщина в 
черном». (Великобри-
тания - Канада - 
Швеция). 

6.00 Х/ф «День, коли 
Земля зупинилась». 
7.40 Х/ф «Азартнi iгри». 
9.35 Х/ф «Сила стихiї». 
11.20 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,1.40 «Спецкор».
18.50,2.10 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Опер за ви-
кликом 2». 
20.25 Т/с «Булатов». 
22.20,23.55 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». 
2.40 «Вiдеобiмба 2».
4.15 «102 Полiцiя».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

середа, 19 травня
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6.00 Гiмн України.
6.05,4.40 Енеїда.
6.30 М/ф «Парасолька 
на риболовлi».
6.40 М/ф «Парасолька 
на полюваннi».
6.50 М/ф «Як козаки 
кулiш варили».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.
35,2.10,5.10 Новини.
7.05,8.05,9.05
Суспiльна студiя. Го-
ловне.
9.30 Т/с «Нашi матерi 
- нашi батьки». (16+).
10.20 Земля, наближена 
до неба.
10.50 Невiдомi Карпати.
11.00 Невидима правда.
11.20 Погода.
11.25 Телепродаж.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
21.35,0.10,2.45,5.45
Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спо-
гади.
16.30 Т/с «Гордiсть». 
(12+).
17.25,0.25 Перша 
шпальта.
18.55 Д/с «Боротьба за 
виживання».
20.00 MonoKate.
21.55,0.20,2.55,5.55
Спорт. Аспект.
22.00 Д/с «Пiдводний 
всесвiт».
23.00,1.20 Схеми. Ко-
рупцiя в деталях.
0.55,1.45 #ВУкраїнi.
3.00 «Зворотнiй вiдлiк».

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30,4.15
«ТСН».
9.25,10.20,6.05 «Життя 
вiдомих людей».
11.20,12.20,14.15
«Одруження наослiп».
15.50 «Свiт навиворiт».
17.10,18.30 «Вражаючi 
iсторiї ТСН».
20.15 «Чистоnews».
20.20 Комедiя «Дiаман-
това рука».
22.20 «#Гуднайт_Клаб».

23.00 Бойовик «Аватар».
2.10 Комедiя «Любов 
зла».
5.15 «Свiтське життя».

5.25,23.10 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-
вським».
8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.00 «Позаочi».
12.25 Х/ф «Мачо на 
колесах». (12+).
14.35,15.30,1.00
«Речдок».
16.30 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
18.00 «Стосується кож-
ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Пострiл в 
порожнечу». (16+).
2.40 «Чекай на мене. 
Україна».
3.45 «Орел i решка. Чу-
деса свiту».
5.20 «Телемагазин».
5.50 М/ф.

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.
7.10,8.10,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15,13.10 Д/с «Бо-
йовий 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 «Найнебез-
печнiшi 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 «Таєм-

нича свiтова вiйна».
19.20 «Полiтклуб з 
Вiталiєм Портнiковим».
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00,23.00 Т/с «Епоха 
честi».
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.
4.30,1.00 Факти.
4.50 Т/с «Таємнi дверi». 
(16+).
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10,20.05 Ди-
зель-шоу. (12+).
11.40,13.15,0.00 «На 
трьох». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
14.00,16.15 Х/ф «Ми-
ротворець». (16+).
16.55 Х/ф «Мiцний 
горiшок 5: Гарний день, 
щоб померти». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
23.00 «На трьох 10». 
(16+).
1.25 Х/ф «Вбити Гюн-
тера». (16+).
3.00 Я зняв!

4.50 Т/с «Щасливий 
квиток». (16+).
5.55 Х/ф «Посмiшка, як у 
тебе».
8.00,19.00,22.45 Хо-
лостяк. (12+).
11.55 Як вийти замiж. 
(16+).
13.00,14.50,18.05 Т/с 
«Слiпа». (12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
23.40 Детектор брехнi. 
(16+).

5.55,7.25 Kids` Time.

6.00 М/ф «Три Паньки 
господарюють».
6.20 М/с «Том i Джерi 
Шоу».
7.30 Орел i решка.
8.30 Т/с «Надпри-
родне». (16+).
12.00 Аферисти в ме-
режах. (16+).
16.00 Де логiка? (12+).
17.00 Х/ф «Солдат». 
(16+).
19.00 Х/ф «Земля пiсля 
нашої ери». (16+).
21.00 Х/ф «П`ята хвиля». 
(16+).
23.00 Х/ф «Пастка 
часу». (16+).
0.50 Вар`яти. (12+).
2.35 Служба розшуку 
дiтей.
2.40 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
9.50 Мiсiя: краса.
10.55 Т/с «Три кольори 
любовi». (12+).
14.50,15.30 Т/с «Прин-
цеса-жаба». (12+).
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00 Свобода слова 
Савiка Шустера.
0.00 Т/с «Любов пiд 
мiкроскопом», 1 i 2 с. 
(12+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Любов пiд 
мiкроскопом». (12+).
3.50 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.01,13.00,14.0
0,15.00,16.00,17.00
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» 
з Л. Вакулюк, М. Шама-
новим та М. Матро-
совим.
10,10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. 
Ашiон, П. Рольником, О. 
Близнюком, Д. Ща-
сливою, М. Стецюк та А. 
Мiщенко.
12.00 Хвилина мов-

чання. День пам`ятi.
13.10,14.15 «Великий 
день» з А. Сайчуком, Ю. 
Шпачинською i В. По-
пович.
15.10 «Дзвiнок» з В. 
Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
18.00 «П`ята колонка» з 
Х. Чернегою.
18.30 «Влада хохотала» 
з Ю. Петрушевським.
19.00 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
22.00 «Мiнiстерство 
правди».
22.30 «Запорєбрик 
News» з О. Курбановою.

6.00 Х/ф «Визит к Мино-
тавру», 5 с. (16+).
7.50 Х/ф «Околофут-
бола». (16+).
10.00 Х/ф «Разомкнутые 
объятия». (Испания). 
12.25 Х/ф «Проклятие 
нефритового скор-
пиона». (США - Гер-
мания). (16+).
14.25 Х/ф «Мгновения 
жизни». (США). (18+).
16.10 Х/ф «Гамлет». 
(Англия - Франция). 
18.55 Х/ф «Харви 
Милк». (США). (18+).
21.20 Х/ф «Призрак и 
Тьма». (Германия - 
США). (16+).
23.20 Х/ф «Погоня». 
(США). (16+).
1.05 Х/ф «Давай разве-
демся!» (16+).
3.15 Х/ф «Сабрина». 
(Германия - США). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.15 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.15,12.50,22.00
«Орел i решка. Навколо 
свiту».
11.10 Х/ф «Одружись зi 
мною, чувак». (16+).
17.30 Х/ф «Весiльний 

переполох».
19.20 Х/ф «Хатiко: Най-
вiрнiший друг».
21.00 «Орел i решка. 
Рай та пекло».
0.50 Х/ф «Поганий 
Санта». (18+).
2.25 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Майстри ремонту.
8.20,18.10 Шiсть соток.
12.00,17.20 Удачний 
проект.
13.00,21.40,0.40,3.40
Кориснi поради.
14.30 Квартирне пи-
тання.
15.30 Дачна вiдповiдь.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

6.20,3.45 «Правда 
життя».
7.55,2.55 «Випадковий 
свiдок».
2.30,16.30,19.00,2.25
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Небезпечнi 
друзi».
10.55,13.00,19.30 Т/с 
«Коломбо». (16+).
14.45 Х/ф «Торпедо-
носцi».
17.00 Х/ф «Мiй бойовий 
розрахунок».
21.30 «Мир чи вiйна».
23.30 Х/ф «Допiнг для 
янголiв».
1.10 «Легенди бандит-
ської Одеси».
2.05,3.25 «Речовий 
доказ».
4.45 «Top Shop».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
0,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30,4.30 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,20.45 Вести. 
Местное время.

14.55 Т/с «Рая знает 
все!»
16.45 Новости культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.00 Х/ф «Любовь с ри-
ском для жизни».
0.20 «2 Верник 2». К. 
Бабушкина и М. Тройник.
1.10 Х/ф «Сладкая жен-
щина».
2.45 Х/ф «Сердце без 
замка».

6.00,5.35 Мiстична 
Україна.
7.00 Бандитська Одеса.
8.50 Правда життя.
10.35,1.25 Речовий 
доказ.
11.45 Прихована реаль-
нiсть.
12.35 Гордiсть України.
13.30 Вижити в дикiй 
природi.
14.25 Бойовi машини.
15.15,19.50 Битва 
цивiлiзацiй.
16.10,20.50 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
17.05,21.45 Друге 
життя звичайних речей.
18.00 Гарячi точки.
18.55 Горизонт.
22.30 Дика Мексика.
23.30 Вирiшальнi битви 
2 свiтової.
0.30 Бойовий вiдлiк.
2.35 Страх у твоєму 
домi.
3.20 Таємницi дефiциту.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,10.15,11.45,18.1
5,19.15,20.15 Одного 
разу пiд Полтавою.
8.45,23.30 Сiмейка У.
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 
Галлiвуд.
21.15 М/ф «Тролi».
0.00 Країна У.

1.00 Казки У.
2.45 Теорiя зради.
3.30 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.35,15.10 Х/ф 
«Седьмой сын». (США - 
Великобритания - Ка-
нада - Китай). (16+).
8.15 Х/ф «Мирный 
воин». (США - Германия). 
(12+).
10.15 Х/ф «Чего хотят 
женщины». (США). (16+).
12.15 Х/ф «Дюплекс». 
(США - Германия). (16+).
13.45 Х/ф «Анаконда». 
(США). (16+).
16.50,5.15 Х/ф «Эмма». 
(Великобритания - 
США). (16+).
18.50 Х/ф «Реальная 
любовь». (Великобри-
тания). (16+).
21.00,3.00 Х/ф «Отпуск 
по обмену». (США). 
(16+).
23.10 Х/ф «Секреты 
Лос-Анджелеса». (США). 
(18+).
1.25 Х/ф «Женщина в 
черном». (Великобри-
тания - Канада - 
Швеция). (16+).

6.00 Х/ф «Командо». 
(16+).
7.45 Х/ф «Джек Раян: 
Теорiя хаосу». (16+).
9.40 Х/ф «Втеча з 
Лос-Анжелеса». (16+).
11.20 «Загублений 
свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,0.50 «Спецкор».
18.50,1.25 «ДжеДАI».
19.25 Х/ф «За лiнiєю 
вогню». (16+).
21.05 Х/ф «Чорна вода». 
(16+).
23.00 Х/ф «Блекджек». 
(16+).
2.00 «Вiдеобiмба 2».
3.50 «Цiлком та-
ємно-2017».
4.15 «102 Полiцiя».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

6.00 Гiмн України.
6.05,4.00,5.00 Енеїда.
7.00,8.00,9.00,21.00,1
.40,3.35,5.35 Новини.
7.10 М/ф «Уроки 
тiтоньки Сови».
7.30 М/ф «Як козак 
щастя шукав».
7.40 М/ф «Як козаки 
олiмпiйцями стали».
8.05 Д/с «Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-
Дiєго».
9.05 Вiзуальний код.
9.35,3.10 #ВУкраїнi.
10.05 Спецпроєкт 
«Шлях».
11.05 Д/с «Гори - Життя 
над хмарами».
12.10 Х/ф «Вiнсент на 
шляху до моря». (16+).
13.55,19.55 Д/с «Бо-
ротьба за виживання».
14.25 Телепродаж.
15.00 UA:Фольк. Спо-
гади.
16.05 Концерт. ВIА 
«Кобза».
17.05 Мiста та мiстечка.
17.20 Д/с «Дикi тва-
рини».
18.00 Х/ф «Iосиф Пре-
красний. Намiсник фа-
раона», 1 с.
21.20 Нашi на «Євроба-
ченнi».
22.00 Пiсенний конкурс 
Євробачення 2021. 
Фiнал.
2.05 Д/ф «Бальний ко-
роль».
3.55,5.30 Погода.

7.00,6.00 «Життя 
вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
.05,15.00,16.00,17.05
Т/с «Свати».
18.20 «Свiт навиворiт 
12. Пакистан».
19.30,5.05 «ТСН».
20.10 «Чистоnews».
20.15 «Вечiрнiй 
квартал».
22.15 «Жiночий 

квартал».
23.20,0.20 «Свiтське 
життя».
1.10 Комедiя «Любов 
зла».
3.10 Комедiя «Усi в за-
хватi вiд Мерi». (16+).

6.45 «Слово Предстоя-
теля».
6.55 Х/ф «Фантоццi».
9.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.00 «Позаочi».
12.00 Х/ф «Єдина».
13.50 Х/ф «Молода дру-
жина».
15.50 Т/с «Голос ян-
гола», 1-4 с. (12+).
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi».
22.10 Т/с «Тiльки не 
вiдпускай мене», 1-4 с. 
(16+).
2.00 Х/ф «Двiчi в одну 
рiчку». (16+).
3.25 «Орел i решка. Чу-
деса свiту 2».

6.00,7.00,8.00,9.00,10
.00,11.00,12.00,15.00,
17.00,18.00,20.00,
0,1.00,2.00,4.00,5.00
Час новин.
6.10,7.10 Д/с «Крила 
вiйни».
7.50,8.50,21.25 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
8.15 Д/с «Неймовiрнi 
винаходи».
8.40 Натхнення.
9.10 Автопiлот.
9.30 Майстри ремонту.
10.15 Форшмак.
10.35 Медекспертиза.
11.10 Гончаренко ру-
лить.
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 Ран-
деву.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
21.35,3.00 Вiкно до 
Америки.
22.00 Д/с «Загадки на-
цистських злочинiв».
0.10 Є сенс.
1.10 Д/с «Найбiльшi 
танковi битви».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

5.00 Скарб нацiї.
5.10 Еврика!
5.15 Факти.
5.40 Анти-зомбi.
6.30 Секретний фронт.
7.25 Громадянська обо-
рона.
8.20 Т/с «Обмани себе». 
(16+).
12.00,13.00 Т/с 
«Перший хлопець на 
селi». (16+).
12.45 Факти. День.
16.25 Х/ф «Мумiя». 
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Мумiя по-
вертається». (16+).
21.35 Х/ф «Мумiя: Гроб-
ниця iмператора дра-
конiв». (16+).
23.35 Х/ф «Спаун». 
(18+).
1.20 Т/с «Перевiрка на 
мiцнiсть». (16+).
2.55 Я зняв!

5.25,10.50 Т/с «Все не 
випадково». (16+).
7.55,1.55 Неймовiрна 
правда про зiрок.
17.00 Хата на тата. 
(12+).
19.00 МастерШеф. Про-
фесiонали. (12+).
22.00 Євробачення 
2021.

6.00,1.40 Вар`яти. 
(12+).
8.05,9.55 Kids` Time.
8.10 М/ф «Мадагаскар».
10.00 Орел i решка. 
Чудеса свiту.
11.00 Орел i решка.
14.10 М/ф «Як зловити 
перо Жар-птицi».
15.50 М/ф «Три богатирi 
i Шамаханська цариця». 
(16+).
17.10 М/ф «Три богатирi 
на дальнiх берегах». 
(16+).
18.20 Х/ф «Капiтан 
Марвел». (12+).
21.00 Х/ф «Суддя 
Дредд».
22.40 Х/ф «Суддя Дредд 
3D». (18+).
0.30 Т/с «Шлях чарiв-
ника».
2.50 Зона ночi.

7.00,15.00,19.00 Сьо-
годнi.
7.25,1.00,2.15 Реальна 
мiстика.
9.00 Усюди люди. Мек-
сика.
10.00 Усюди люди. Бра-
зилiя.
11.10 Т/с «Про що не 
розповiсть рiчка».
15.20 Т/с «Чужi рiднi», 
1-4 с. (12+).
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Чужi рiднi». 
(12+).
1.45 Телемагазин.

9.00 «Щасливе iн-
терв`ю».
10.00,11.00,12.00,13.
00,14.00,15.00,16.00
«Репортер». Новини.
10.10 «Cоцiальний 
статус» з В. Бiрзулом.
10.40 «Перша пере-
дача» з О. Федченко.
11.15,12.15 «Акценти» 
з Н. Фiцич.
13.15 «Запорєбрик 
News» з О. Курбановою.
13.35 «Новини вiд 
Христини» з Х. Чер-

негою.
14.10,15.10,16.10
Д/ф.
17.00 «Не наша Russia» 
з М. Гаєм та I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» 
з П. Рольником та О. 
Близнюком.
20.30 «Вiйна за неза-
лежнiсть».
21.00 «Прямий доказ».
21.30 «Влада хохотала».
22.00 «The Week». Мiж-
народний огляд з Т. Бе-
резовцем та П. Залма-
євим.
23.00 «Вата шоу» з А. 
Полтавою.

6.00 Х/ф «Остров по-
гибших кораблей», 1 с. 
(16+).
7.50 Х/ф «Давай разве-
демся!» (16+).
10.00 Х/ф «Харви 
Милк». (США). (18+).
12.25 Х/ф «Призрак и 
Тьма». (Германия - 
США). (16+).
14.25 Х/ф «Погоня». 
(США). (16+).
16.10 Х/ф «Сабрина». 
(Германия - США). (16+).
18.55 Х/ф «Тихая га-
вань». (США). (16+).
21.20 Х/ф «Изящная 
эпоха». (Испания - 
Франция). (16+).
23.20 Х/ф «Манолете». 
(Испания - Великобри-
тания - Франция - США 
- Германия). (16+).
1.05 Х/ф «Подземка». 
(Франция). (16+).
3.15 Х/ф «Схватка». 
(США). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.30 «Ух ти show».
9.20 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.15 Х/ф «Весiльний 
переполох».
12.10 Х/ф «Хатiко: Най-
вiрнiший друг».

13.50 «Орел i решка. 
Перезавантаження».
0.00 Х/ф «Американська 
незаймана». (18+).
1.30 «Бiйцiвський клуб».
2.20 Т/с «Три сестри».
3.00 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 Квартирне питання.
9.30 Iдеї ремонту.
10.20,0.10,3.40 Ко-
риснi поради.
11.10 Правила життя.
12.50,22.30 Удачний 
проект.
16.10 Дачна вiдповiдь.
19.10 Шiсть соток.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.45 Х/ф «Нiчна при-
года».
7.25 Х/ф «Вантаж без 
маркування».
9.10 Х/ф «Протисто-
яння».
12.45,2.10 «Випад-
ковий свiдок».

13.55 Т/с «Смерть у 
раю». (16+).
18.05 «Переломнi 80-тi».
19.00,1.40 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Вусатий 
нянь».
21.00 Х/ф «Жандарм та 
iнопланетяни».
22.50 Х/ф «Брехня та 
iлюзiї». (16+).
0.35 «Таємницi 
кримiнального свiту».
3.40 «Речовий доказ».
4.45 «Top Shop».

6.00 «Утро России. Суб-
бота».
9.00 Вести. Местное 
время.
9.15 Местное время. 
Суббота.
9.35 «Диалоги о жи-
вотных. Зоопарк Росто-
ва-на-Дону».
10.15,5.50 «По секрету 

всему свету».
10.35 «Формула еды».
11.00 Вести.
11.30 «Пятеро на од-
ного».
12.10 «Сто к одному».
12.55 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!»
13.50 «Доктор Мяс-
ников».
14.45 Х/ф «Под знаком 
луны».
18.05 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Королева 
дорог».
0.15 «Романтика ро-
манса».
1.15 Х/ф «Слезы на по-
душке».
4.15 Х/ф «Любви все 
возрасты...»

6.00 Випадковий свiдок.
8.45,1.35 Мiстична 
Україна.
9.35 Правда життя.
10.45 Речовий доказ.
11.55 Їжа богiв.
12.50 Мiсця сили.
14.20 Бойовi кораблi.
15.15 Небезпечна пла-
нета.
18.00,0.40 Вижити в 
дикiй природi.
19.00 Горизонт.
21.00 Земля: наш час.
23.45 Битва цивiлiзацiй.
2.25 Телеформат.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
10.15 Х/ф «Найкращий 
друг».
12.15 М/ф «Курча Цiпа».
13.45 М/ф «Секрет 
Робiнсонiв».
15.30 М/ф «Вартовi 
легенд».
17.15 М/ф «Синдбад: 
Легенда семи морiв».
00,20.00,21.00,22.00
Одного разу пiд Пол-
тавою.
19.30,21.30 Танька i 
Володька.
20.30,22.30 Країна У 
2.1.

23.00 Iгри приколiв.
0.00 Сiмейка У.
0.30 Панянка-селянка.
2.35 Теорiя зради.
3.20 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.10,15.05 Х/ф «Ре-
альная любовь». (Вели-
кобритания). (16+).
9.20 Х/ф «Правила ви-
ноделов». (США). (16+).
11.20 Х/ф «Один день». 
(США - Великобри-
тания). (16+).
13.05 Х/ф «Эмма». (Ве-
ликобритания - США). 
(16+).
17.15,5.05 Х/ф «Вол-
шебная страна». (Вели-
кобритания - США). 
(12+).
18.55 Х/ф «Мумия воз-
вращается». (США). 
(12+).
21.00,2.50 Х/ф «Ле-
генды осени». (США). 
(16+).
23.10 Х/ф «Талантливый 
мистер Рипли». (США). 
(16+).
1.25 Х/ф «Такси». 
(Франция). (12+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.00,9.00 «ДжеДАI».
10.25 «Загублений 
свiт».
13.10 Т/с «Бiблiотекарi». 
15.50 Х/ф «Гарячi го-
лови».
17.20 Х/ф «Гарячi голови 
2».
19.00 Х/ф «Командир 
ескадрильї». (16+).
20.50 Х/ф «Громобiй». 
(16+).
22.40 Х/ф «Майстер 
тай-цзи». (16+).
0.35 Х/ф «Допит». (16+).
2.00 «Вiдеобiмба 2».
3.15 «Цiлком та-
ємно-2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

п'ятниця, 21 травня

субота, 22 травня
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6.00 Гiмн України.
6.05 Енеїда.
,8.55,21.00,0.05,1.30
Новини.
7.10 М/ф «Уроки 
тiтоньки Сови».
7.30 М/ф «Як козаки 
кулiш варили».
7.40 М/ф «Як козаки 
наречених виручали».
8.15,1.55 Погода.
8.20,22.00 Д/с «Бо-
ротьба за виживання».
9.00 Божественна 
Лiтургiя Православної 
Церкви України.
11.00 Недiльна 
Лiтургiя Української 
Греко-Католицької 
Церкви.
12.30 Недiльна Свята 
Меса Римсько-Като-
лицької Церкви в 
Українi.
13.30 Спецпроєкт «Пе-
рехопити подих».
14.30 Телепродаж.
15.05 Країна пiсень.
16.10 Концерт. Наталiя 
Валевська.
16.50 Пiсенний кон-
курс Євробачення 
2021. Фiнал.
21.25 Дорога до Токiо.
23.00 #@)?$0 з Май-
клом Щуром. (16+).
23.25 Д/с «Свiт дикої 
природи».
0.30 Д/ф «Замiнованi 
вiрнiстю». (12+).

7.00 «Життя вiдомих 
людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.45,10.50 «Мандруй 
Україною з Д. Кома-
ровим».
12.00 «Свiт навиворiт 
12. Пакистан».
13.10,3.30 «Свiт нави-
ворiт».
18.15 «Українськi сен-
сацiї».
19.30,5.00 «ТСН-Тиж-
день».

21.00 Х/ф «Ковбої 
проти прибульцiв». 
(16+).
23.15 Комедiя «Дiа-
мантова рука».
1.15 Мелодрама «Хочу 
бути тобою». (16+).

4.20 Х/ф «Панi з па-
пугою».
5.55 Х/ф «Другий тра-
гiчний Фантоццi». 
(16+).
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
,11.00,11.55,12.50
«Iнше життя».
13.45 «Речдок. Випе-
реджаючи час».
18.00 Х/ф «Дивовижна 
мiсiс Мей». (12+).
20.00 «Подробицi 
тижня».
22.00 Х/ф «Принцеса 
на бобах».
0.10 Х/ф «Хронiки 
зради». (16+).
2.10 «Речдок».

6.00,7.00,8.00,8.50,1
5.00,17.00,20.00,
,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. 
Соцiум.
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. Пiд-

сумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
21.30 Вечiр з Янiною 
Соколовою.
22.00 Д/с «Загадки 
нацистських злочинiв».
23.10 Д/с «Друга 
свiтова вiйна: свiд-
чення вiйни».
0.10 Д/с «Найбiльшi 
танковi битви».
1.55 Огляд преси.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

5.40 Скарб нацiї.
5.50 Еврика!
5.55 Факти.
6.20 Не дай себе ошу-
кати.
8.15 Бiльше нiж 
правда.
9.05 Анти-зомбi.
10.00 Секретний 
фронт.
10.55 Громадянська 
оборона.
11.50,13.00 Х/ф 
«Мумiя». (16+).
12.45 Факти. День.
14.25 Х/ф «Мумiя по-
вертається». (16+).
16.45 Х/ф «Мумiя: 
Гробниця iмператора 
драконiв». (16+).
18.45 Факти тижня.
20.35 Х/ф «Цар скор-
пiонiв».
22.15 Х/ф «Цар скор-
пiонiв 2: Сходження 
воїна». (16+).
0.30 Т/с «Перевiрка на 
мiцнiсть». (16+).
2.10 Я зняв!

3.20 У пошуках iстини.
5.15 Невiдома версiя. 
Вiрнi друзi. (12+).
5.45 Невiдома версiя. 
Дiвчата. (12+).
6.25 Х/ф «Не можу ска-
зати «прощавай».
8.20 Х/ф «Баламут».
10.00 МастерШеф. 
Професiонали. (12+).
12.55 Хата на тата. 
14.55 СуперМама. 

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

6.00,1.10 Вар`яти. 
(12+).
7.20 Таємний агент.
8.35,10.35 Kids` Time.
8.40 М/ф «Велика 
втеча».
10.40 Х/ф «Хронiки 
Спайдервiка».
12.30 Х/ф «Земля 
пiсля нашої ери». (16+).
14.30 Х/ф «Суддя 
Дредд».
16.20 Х/ф «Капiтан 
Марвел». (12+).
19.00 Х/ф «Люди-
на-мурашка». (16+).
21.00 Х/ф «Люди-
на-мурашка i Оса». 
(12+).
23.10 Х/ф «Паразит». 
(18+).

5.40 Сьогоднi.
6.40 Т/с «Врятувати 
Вiру», 1-8 с.
15.10 Т/с «Дочки». 
(12+).
19.00 Сьогоднi. Пiд-
сумки з Олегом Пан-
ютою.
20.50 Футбол. Кон-
трольна гра. Україна - 
Бахрейн.
23.00 Х/ф «Лара 
Крофт: Розкрадачка 
гробниць». (16+).
1.10 Гучна справа.
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Принце-
са-жаба». (12+).

9.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,17.00 «Ре-
портер». Новини.
9.15 «Медексперт» з К. 
Трушик.
10.10 «Про особисте» 
з Н. Фiцич.
11.15,12.15 «Акценти» 

з Н. Фiцич.
13.15 «П`ята колонка» 
з Х. Чернегою.
14.00,15.30 Концерт.
17.15 «Не наша 
Russia» з М. Гаєм та I. 
Лапiним.
18.00 «Анатомiя 
тижня» з П. Рольником 
та О. Близнюком.
20.00 «Прямий доказ».
20.25 «Вiйна за неза-
лежнiсть».
20.50 «Sound.чєк».
21.00 «Великi новини» 
з Т. Березовцем.
22.00 «Влада хохо-
тала» з Ю. Петрушев-
ським.
22.30 «Щасливий день 
з полiтиком».
23.00 «Вата шоу» з А. 
Полтавою.

6.00 Х/ф «Остров по-
гибших кораблей», 2 с. 
7.50 Х/ф «Подземка». 
10.00 Х/ф «Тихая га-
вань». (США). (16+).
12.25 Х/ф «Изящная 
эпоха». (Испания - 
Франция). (16+).
14.25 Х/ф «Манолете». 
(Испания - Великобри-
тания - Франция - США 
- Германия). (16+).
16.10 Х/ф «Схватка». 
18.55 Х/ф «Деньги на 
двоих». (США). (16+).
21.20 Х/ф «Можно 
только представить». 
(США). (16+).
23.20 Х/ф «Ночной 
продавец». (16+).
1.05 Х/ф «Близ-
нецы-драконы». (Гон-
конг). (16+).
3.15 Х/ф «Меченосец». 

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.35 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.25 М/ф «Морська 
бригада».
12.00 М/ф «Сельма в 
мiстi привидiв».

13.35 «Орел i решка. 
Перезавантаження».
0.10 Х/ф «Поганий 
Санта». (18+).
2.00 Т/с «Три сестри».
2.45 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 Квадратний метр.
8.50,0.10 Iдеї ре-
монту.
9.10 Королева декору.
12.00,3.40 Кориснi 
поради.
13.00 Правила життя.
14.40 Шiсть соток.
18.00 Сенсацiї екрану.
20.30 Дачна вiдповiдь.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.15 Х/ф «Матрос 
Чижик».
6.45 «Слово Предстоя-
теля».
6.55 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
8.35 Т/с «Смерть у 
раю». (16+).
12.40 Х/ф «Жандарм 
та iнопланетяни».
14.30 Х/ф «Вусатий 
нянь».
15.55 Х/ф «Наречений 
з того свiту».
16.55 Х/ф «Принцеса 
на бобах».
19.00 Х/ф «Iнтер-
дiвчинка». (16+).
22.00 Х/ф «Право на 
вбивство». (16+).
23.55 Х/ф «Вулицi 
кровi». (18+).
1.45 «Речовий доказ».

6.10 Х/ф «Сердце без 
замка».
7.55,3.05 Х/ф «Учи-
тель пения».
9.20 Местное время. 
Воскресенье.
9.55 «Пешком...» Мо-
сква Олега Табакова.
10.15 «Устами мла-
денца».
10.55,4.35 «Когда все 

дома с Тимуром Ки-
зяковым».
11.40 «Сто к одному».
12.25 «Большая пере-
делка».
13.20 «Парад юмора».
14.45 Х/ф «Призрак».
16.45 Х/ф «Добежать 
до себя».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым».
1.30 Х/ф «Заезжий 
молодец».

6.00 Випадковий 
свiдок.
8.40,1.40 Мiстична 
Україна.
9.30 Правда життя.
10.40 Речовий доказ.
11.50,23.45 Битва 
цивiлiзацiй.
12.45 Мiсця сили.
14.30 Бойовi кораблi.
15.25 Земля: наш час.
18.10,0.45 Вижити в 
дикiй природi.
19.10 Дика Мексика.
21.00 Небезпечна пла-
нета.
2.25 Нашi.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.15 М/ф «Курча Цiпа».
10.45 М/ф «Iгор».
12.15 М/ф «Реальна 
бiлка».
13.45 М/ф «Тролi».
15.30 М/ф «Панда 
Кунг-Фу 2».
17.15 М/ф «Король 
Лев».
00,20.00,21.00,22.00
Одного разу пiд Пол-
тавою.
19.30,21.30 Танька i 
Володька.
20.30,22.30 Країна У 
2.1.
23.00 Сiмейка У.
23.30 Казки У.
0.00 Країна У 2.0.
0.30 Країна У.
1.00 Панянка-селянка.

2.15 Щоденники Тем-
ного. (16+).
3.50 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.45,15.30 Х/ф 
«Мумия возвраща-
ется». (США). (12+).
8.50 Х/ф «Большие 
глаза». (США - Канада). 
(16+).
10.30 Х/ф «Девушка из 
Джерси». (США). (16+).
12.10 Х/ф «Джума-
нджи». (США). (6+).
13.55 Х/ф «Волшебная 
страна». (Великобри-
тания - США). (12+).
17.35 Х/ф «Мумия: 
Гробница императора 
драконов». (США - 
Китай - Германия). 
(16+).
19.25 Х/ф «Тайное 
окно». (США). (12+).
21.00 Х/ф «Зеленая 
миля». (США). (16+).
0.00 Х/ф «Секреты 
Лос-Анджелеса». 
(США). (18+).
2.15 Х/ф «Ключ от всех 
дверей». (США - Гер-
мания). (16+).
3.55 Х/ф «Боги 
Египта». (США). (16+).

6.00 «Шаленi пере-
гони».
7.00,9.00 «ДжеДАI».
10.45 «Загублений 
свiт».
13.30 Т/с «Бiблiоте-
карi». (16+).
16.00 Х/ф «Полiт 
Фенiкса». (16+).
18.00 Х/ф «Атака 
кобри». (16+).
20.05 Х/ф «G.I. Joe: 
Атака кобри 2». (16+).
22.05 Х/ф «Работор-
гiвля». (16+).
0.00 Х/ф «Свiт 
предкiв». (16+).
1.55 «Вiдеобiмба 2».
4.10 «Найкраще».
4.15 «102 Полiцiя».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

неділя, 23 травня

Відповіді на кросворд з №17

ПО ГОРИЗОНТАЛI:
1. Мiжнародна заборона
5. Знiмок
8. Нова економ. полiтика
9. ... Марiя
11. Заперечна частка
12. Друга нота
14. Нагорода
15. Дикий бик
18. Молодий чоловiк
21. 100 ар
22. Марка лiтака
23. Бiльярдна мiшень
25. Муза iсторiї
27. Короткий заклик
30. Грош. од. Лаоса
31. Опiр
32. Штат в США
33. Здатнiсть бачити
35. Морський рак
36. Японська фiрма

ПО ВЕРТИКАЛI:
2. Рiчка у Францiї
3. Чоловiчий голос
4. Ом
5. Жiноча зачiска
6. Вулиця у Францiї
7. Що? ...? Коли?
10. Пустеля в Африцi
13. Фiскальний 
16. Перше в життi слово
17. Уральський авт. завод
19. Рiчка в Африцi
20. Арабський титул
23. Грунто-утвор. порода
24. ... Крiстi
25. Амплуа артиста
26. Схiд
28. Мiсто в Мавританiї
29. Гiлка винограду
32. Англ. фiлософ
34. Бог Сонця

По горизонталi:
1. Бриз. 3. Каро. 5. Лiвша. 7. 
Лечо. 9. Ромi. 11. Ян. 12. Пiк. 14. 
Ак. 15. Аза. 16. Бор. 17. Кен. 19. 
Аса. 22. Од. 24. Дно. 25. Па. 26. 
Темп. 28. Єнот. 29. Львiв. 30. 
Потi. 31. Агар

По вертикалi:
1. Бiляк. 2. Зло. 3. Кар. 4. Онiкс. 
6. Ввiз. 8. Ен. 10. Ма. 12. Парад. 
13. Какао. 18. Потоп. 20. Снов. 
21. Батир. 23. Де. 25. По. 27. Плi. 
28. Єва

КРОСВОРД
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19
м. Гадяч, вул. 
Енгельса, 26

макулатуру, 
поліетилен,

пластикові пляшки,
склобій, алюмінієву банку

КУПЛЮ

0666042031
0500182699
0679699120

Тел. 

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

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

Тел. 0990302837, 
0962684531

21 Тел.: Тел.: 09913203450991320345

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

21 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 
зручності, господарські 
споруди. Все приватизо-
ване. Тел. 0992858310.

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

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

� БУДИНОК, 90 м. кв., 
газифікований, зі зруч-
ностями. Гараж, під-
вал,господарські споруди. 
З/д 10 соток. Р-н Підварок. 
Тел. 0662820905

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

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

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

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

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

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

� БУДИНОК, пров. Кін-
дратенка, 9. Гараж, гос-
подарські споруди, з/п 
82 м.кв., з/д 6,7 соток. 
Газ, вода, всі комуні-
кації. Ціна договірна. Тел. 
0667509671, 0500348523

� 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 обстановкою, 109 м. 
кв. Дворище, 2 гаражі, 
л/кухня, сараї, у дворі 
асфальт. З/д 0,14 га. Торг. 
Тел. 0506715371

� БУДИНОК, c. Римарівка, 
60 м.кв., газифікований, 
скважина, колодязь. Тел. 
0662821343, 0952169382

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

� 1/2	БУДИНКУ, 2-повер-
хового. Всі комунікації. Р-н 
Заяр. Тел. 0662013904

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

� БУДИНОК, с. Красна 
Лука, газ, вода, госпо-
дарські споруди. Тел. 
0504074787

� БУДИНОК, р-н ново-
будов, 48 м. кв. Новий, з 
усіма зручностями. Лічиль-
ники, газ, груба, господар-
ські споруди. З/д 10 соток. 
Тел. 0955334149. 

� БУДИНОК, c. Осняги. 
Тел. 0507359949

� БУДИНОК з усіма гос-
подарськими спорудами. 
С. Венеславівка. Тел. 
0679898096. (8)

� БУДИНОК, 86 м. кв., 
пров. Сумський, 54. Поруч 
центр. Газ, вода, господар-
ські споруди. Ціна дого-
вірна. Тел. 0951350748

� САДИБА, с. Новосе-
лівка. Тел. 0502200275

� БУДИНОК в селі, 2 кім-
нати, площа 35 м.кв. Для 
дачі або проживання. 
Надвірні споруди: гараж, 
сарай, дві л/кухні, поряд 
ставок, ліс, поле. Недо-
рого. Тел. 0956262141. 

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

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

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

� БУДИНОК,	два окремих 
входи. Вода, газ. Поряд 
р. Псел. Вул. Замкова. 
Ціна 14 тис. у.о. Тел. 
0958057544, 0666716811. 

� БУДИНОК, по вул. Миру, 
63, недобудований. З/д 10 

соток. Ціна договірна. Тел. 
0956324779.

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

� БУДИНОК зі зруч-
ностями та ремонтом, р-н 
Заяр. Тел. 0955344036. 

� ВІДДАМ	БУДИНОК
під розбір, м. Гадяч. Тел. 
0507843208. 

� БУДИНОК, з/д 6 соток, 
гараж. Тел. 0662906663. 

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

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

� ЧАСТИНА	БУДИНКУ, 
м. Гадяч. Повний ремонт, 
всі зручності в будинку, у 
л/кухні газ і груба. Сарай 
з погребом. Ж/площа 37 
м.кв., з/д 5 соток, сад. 
Окремий двір і під’їзд. Ціна 
помірна. Тел. 0953173193. 

� БУДИНОК, с. Хитці, 65 
м. кв., газ, вода, зручності 
в будинку, л/кухня (пічне 
+ вода). Усі господарські 
споруди, гараж, з/д 21с. 
+ 30с. сінокіс. Ціна дого-
вірна. Тел. 0664887098

� БУДИНОК, с. Сари. Тел. 
0503462730

КВАРТИРИ
Продаж

� 2-КІМН. кв., 30 м. кв., 
одноповерховий будинок, 
центр. Газ, холодна вода, 
лічильники. Без зруч-
ностей. Сарай, погріб. 
Ціна договірна. Тел. 
0669129442. 

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

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

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

� 3-КІМН. кв. Терміново, 
по вул. Полтавська, 56, 5/5 
поверх, без автономного 
опалення. Ціна 20 тис. у.о. 
Торг. Тел. 0997949050. (12)

� 1-КІМН. кв., 3/5 поверх, 
(малосімейка) з/п 22,4 
м.кв. Ціна 10 тис. у. о. 
Без ремонту. Р-н Сар-
ського перехрестя. Тел. 
0953095821.  

� 1-КІМН. кв., р-н Сар-
ського, з/п 36 м.кв., 5/5 
поверх. Тел. 0508893768

� КВАРТИРА з усіма зруч-
ностями, р-н болгар-
ського містечка. З/д 2 
сотки. Ціна за згодою. Тел. 
0956262141.  

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

� 3-КІМН. кв., пл. Миру, 
11, 4-й поверх. Ціна 23 тис. 
у.о. Тел. 0991362700.   

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

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

� 3-КІМН. кв., 2-й поверх, 
70 м. кв. Ціна договірна. 
Тел. 0666733742. 

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

� З/Д	11,2	сотки, по вул. 

Будька (навпроти газо-
вого господарства). Вода 
у дворі, молодий сад. Без 
забудов. Тел. 0993274414 

� З/Д	в	центрі	міста
(р-н Сарського), 15 соток. 
Чудове місце для забу-
дови. На території є 
будинок з газом, світлом, 
водою, водовідведенням, 
погріб. Територія гарно 
підходить для будівництва 
нового житла, дачі або біз-
несу. Ціна 20 тис. у. о. Торг. 
Тел. 0507561188

� З/Д в м. Гадяч. Недо-
рого. Тел. 0965696401

� З/Д	10	соток, привати-
зована. Є гараж, фунда-
мент. Комунікації поряд, 
р-н автостанції, пров. 
Лохвицький №6. Тел. 
0953444703, 0509178530.  

�

ЗДАМ

� БУДИНОК, подобово, 
на тривалий термін або 
бригаді у відрядженні, 
Інтернет, кондиціонер. 
Можливість надання від-
повідних документів. Тел. 
0508783429 

� КВАРТИРА, подобово, 
на тривалий термін або 
бригаді у відрядженні, 
Інтернет, кондиціонер. 
Можливість надання від-
повідних документів. Тел. 
0508783429

� БЕТОНОМІШАЛКА.	
Тел.	0505976790.	(8)

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

� 1-КІМН. кв., на три-
валий термін. Вул. Пол-
тавсь ка, 98. Вмебльована. 
Тел. 0661740561

� ПРИМІЩЕННЯ, р-н 
Черемушки, вул. Швид-
кого, 9. Тел. 0507347800

� КОМФОРТАБЕЛЬНЕ	
ЖИТЛО.	Економ та люкс-
класу. Подобово та на 

тривалий термін. Тел. 
0956751072

� З/Д	11	соток, в центра 
міста. Р-н Сарського. 
Можливий продаж. Тел. 
0956751072

� ПРИМІЩЕННЯ під офіс 
чи складське приміщення. 
Тел. 0503462730

� 2-КІМН. кв., центр 
міста, подобово. Всі зруч-
ності. Тел. 0992839394

ГАРАЖІ
Продаж

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

� ГАРАЖ 4х8м. Погріб, 
світло. КООП «Меліо-
ратор», р-н Сарський. Тел. 
0507267257

АВТО
Продаж

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

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

� ВАЗ-21099, 2005 р.в. 
Ціна 2600 у.о. Торг. Тел. 
0681667831

� ВАЗ-2104, 2006 р.в.,  
нормальний стан, 1,5 газ/
бензин. Ціна договірна. 
Тел. 0951917960. 

� DACIA	Logan, 2006 р.в., 
седан, 1,5 дизель, сірий 
колір. Ціна договірна. Тел. 
0997654190. 

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

� ВАЗ-2104, 1992 р.в., 
гарний стан, нова АКБ, 
двигун зроблений. Газ/
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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).

21

Тел. 0663451052, 
0506644240

КУПЛЮ 
СВИНЕЙ 
ЖИВОЮ 
ВАГОЮ
ДОРОГО

КУПЛЮ СВИНЕЙ

21Тел.: 0669676637

Цілодобово
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бензин. Ціна 1500 у.о. Торг. 
Тел. 0500822215

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

	� КАРТОПЛЕКОПАЧ 
польського виробни-
цтва. Гарний стан. Тел. 
0663110631

	� Т-40, 1987 р. в., в екс-
плуатації з 2002 року. 
Передній міст не ведучий.  
Документи в наяв-
ності. Тел. 0979136627, 
0959373001

	� ЮМЗ-6, 1988 р.в. 
Сівалка зернова С2-3,6. 
Культиватор КРН 8-ряд-
ковий. Причіп 2ПТС-4. Тел. 
0982262503

МОТО
Продаж

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

	� СКУТЕР	HONDA	DIO. 
Тел. 0992496921. 

	� СКУТЕР YAMAHA	VINO, 
4т., 2011 р.в., пробіг 15 
тис. км. Розхід палива 
1,6л./100км. Недорого. 
Тел. 0500223103. 

	� МОПЕД ДЕЛЬТА, пробіг 
3 тис. км. Тел. 0502219042. 

	� МОПЕД АЛЬФА, 50 
куб. Ціна 5500 грн. Тел. 
0991362700

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

	� 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 

	� ТРАМБЛЕР 0,99, скло 
лобове КамАЗ. Компресор 
1-циліндровий КамАЗ. Тел. 
0996202072

	� Т-40: стартер, паливний 
насос, форсунки. Тел. 
0992625576. 

	� М-412: перекидач, 
КПП, пружини підвіски та 
інше. Трап металевий. Тел. 
0663673032, 0501980859. 

	� КРИЛА ПЕРЕДНІ, нові, 
до ВАЗ-2101-02. Ціна 200 
грн. СКЛО	ЗАДНЄ до 
ВАЗ-2103-06, ціна 100 грн. 
Тел. 0662683686. 

	� УАЗ-452: двигун, мости, 
КПП та інше. Гума. Все б/в. 
Тел. 0995586145

 �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. (34)

	� 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.	(21)

	� ЦЕГЛА	б/в та нова. 
ШИФЕР б/в. Пісок, 
щебінь, гранвідсів. 
Дошка, тирса, обрізки з 
пилорами. Доставка. Тел. 
0979796234, 0501446845

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.

	� ХОЛОДИЛЬНИК, моро-
зильна камера, швейна 
машинка, баддя, ящики 
на зерно, ящик для сміття, 
ліжка, корито, водяні 
насоси, духовка, вело-
сипед, електрична соко-
вижималка, стінка, 
казани, трельяж, пилосос, 
блендер, каністри.  Тел. 
0989542346. 

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

	� 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

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

	� КІОСК металевий 2х3м. 
Тел. 0952158499

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

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

	� МОЛОКО,	творог,	
сметана	з	доставкою	
по	м.	Гадяч.	Перегній	
в	мішках.	Тел.	
0684686578

	� ВЕЛОСИПЕД 
ДИТЯЧИЙ, на вік 7-10 

років. Ціна 1500 грн. Тел. 
0953536828. 

	� РУШНИЦЯ ІЖ-17, 16к. 
Тел. 0996202072

	� ВЕРСТАТИ	ДЕРЕВО-
ОБРОБНІ. Фугувальний 
(довжина плити 2,5м.). 
Циркулярний, сверд-
лильний, фрезерний. Тел. 
0509238910 

	� РУШНИЦЯ ТОЗ-54. Він-
честер. Тел. 0509238910. 

	� ВАННА металева. Іде-
альний стан. Ціна дого-
вірна. Терміново. Тел. 
0973867019, 0663233947

	� ХОЛОДИЛЬНИК 
Samsung, невеликий. 
Морозильна камера 
Vestfrost. Матрац про-
типролежневий. Тел. 
0951850057. 

	� ВЕРСТАТ деревоо-
бробний. Батарея чавунна, 
7 секцій, нова. Обі-
грівач портативний. Тел. 
0668791450. 

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

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

	� БАЯН, трюмо з тумбою, 
ел. насос «Малиш», плита 
глуха, дверцята топочні, 
колосники, молот, дом-
крат ГАЗ-53, рами віконні, 
засклені, каністри 20л. Тел. 
0509286591. 

	� ЛЮСТРА на 5 пла-
фонів, будівельні інстру-
менти, огородній інвентар, 
пральна машина Indesit, 
література по бджіль-
ництву, стелаж мета-
левий, розбірний, 
міцний 2х1,6х0,9м. Тел. 
0956136209. 

	� КАРТОПЛЯ ПОСАД-
КОВА смачних сортів. Кар-
топля дрібна. Недорого. 
Тел. 0662819301. 

	� ВЕЛОСИПЕДИ ХТЗ 
і «Салют». Ємність для 
зерна 0,5 і 1т. Ел. двигун 
3,6 кВт., горіхи, клематиси. 
Тел. 0951926631. 

	� МЕБЛІ. Сіно. Кані-
стри. Телевізор. Вело-
сипед дитячий. М/радіола 
«Романтика». DVD, відео 
техніка. Мікрохвильова 
піч. Туфлі, босоніжки 35-36 
р., взуття дитяче. Все для 
фото. Тел. 0955711574. 

	� ПРИЧЕП до л/авто. Віс-
котопка сонячна. Ящики 
для бджолиних рамок. 
Бджільницький інвентар. 
Тел. 0506972756

	� ДВИГУН	ДО	ЧОВНА 
Parsun 2,6. Тел. 
0664198360, 0972700086

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

	� КУКУРУДЗА суха, віяна. 
Тел. 0509969450

	� ЕЛЕКТРОДВИГУН 1,1 
кВт., 3000 об./хв. Труба 
400 мм., 1м. Тара для зер-
нових. Тел. 0506184275

 �

ТВАРИНИ

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

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

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

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

	� БДЖОЛИ. Рамка – рута. 
Тел. 0990452856

	� ДОМАШНІ	добові	та	
підрощені	КУРЧАТА. 
Дуже витривалі, не гинуть. 
Тел. 0957456943

	� КУРЧАТА (10шт.) 
порода «індійська бійцева» 
(корнеш фазанячий). Тел. 
0999662279. 

	� КОЗЕНЯТА, вік 3,5 міс. 
Два цапики і кізочка. Тел. 
0969005727.

	� ТЕЛИЧКА молочного 
віку. Вівця. Ягнята. Тел. 
0665737580. 

	� КОРОВА. ТЕЛЯ. 
Доїльний апарат. Тел. 
0992896488. 

	� ДВІ	КОРОВИ, молоді, 
високоудійні. ТЕЛИЧКА, 
вік 5 місяців. Тел. 
0663939394

	� КОЗА,	біла, шута, висо-
коудійна. Тел. 0661129688.

	� КОЗЕНЯТА (кізочки) 
зааненської породи. Тел. 
0995586145

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, роз-
бите, розукомплектоване. 
Для себе. Дорого. Тел. 
0662230886, 0984603220

	� СІНО	тюковане.	Тел.	
Тел.	0505976790

	� ЗАБИРАЄМО	МЕТАЛ	
з дому. Тел. 0509498855, 
0965167370

	� БИЧКА молочного 
віку. Тел. 0983920528, 
0957733318

ЗНАЙОМСТВА

	� ЧОЛОВІК, 54-173-73 
шукає жінку для серйозних 
відносин. Тел. 0661928957

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

	� 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)

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

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

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

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

	� ФАРБУВАННЯ	покрі-
вель будинків, госпо-
дарських споруд, вікон, 
воріт, фронтонів 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

	� 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

	� БУРІННЯ	ВОДЯНИХ	
СВЕРДЛОВИН. Підклю-
чення насосного облад-
нання. Якість. Гарантія. 
Тел. 0985050506, 
0668136376. (21)

	� ВИРОБИ	З	МЕТАЛУ: 
ворота з хвірткою, пар-
кани, огорожки, козирки, 
гаражні ворота та інше. 
Профнастил, металочере-
пиця, корабельна дошка 
та інше. Виробник Україна, 
Італія, Польща. Стовп-
чики на ворота, д57, д110, 
д130,б/в. Тел. 0502743434, 
0674373593

	� КОПАЄМО	КАНА-
ЛІЗАЦІЇ, фундаментні 
траншеї, туалетні ями. 
Виконаємо земельні 
роботи. Тел. 0956120524

	� СПИЛЯЮ	ГІЛКИ, 
дерева, зріжу омелу, 
напиляю дров. Тел. 
0509767871

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

	� МОНТАЖ	ПАРКАНІВ	з	
металопрофілю.	Кон-
струкції	з	металу	та	
інше.	Тел.	0664198360,	
0972700086.	(8)	

	� ВИРОБИ	З	МЕТАЛУ.	
Виготовлення	кози-
рків,	навісів,	огорож,	
оградок,	буржуйок	та	
інше.	Виїзд	майстра.	
Ворота	з	профнастилу,	
ворота	гаражні,	пар-
кани.	Тел.	0957733318,	
0983920528		

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

 � 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

 � 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 

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

 � Запрошуємо на роботу 
РІЗНОРОБОЧИХ	ТА	СПЕ-
ЦІАЛІСТІВ	ПО	УКЛА-
ДАННЮ	ПЛИТКИ. Тел. 
0660750777 

 � На постійну роботу 
потрібен ОХОРОННИК 
пенсійного віку. Тел. 
0992900487

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)

КОПАЄМО	ТА	
ПОГЛИБЛЮЄМО	

КОЛОДЯЗІ.	
Встановлюємо	бетонні	

кільця.	Копаємо	
каналізації.	Тел.	

0507345680.	(№25)
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Вітання

ВІТАЄМО ВІТАЄМО 
молодих маммолодих мам

«5 років разом!» 
Концерт відбудеться 
29 травня о 19.00. 

Місце зустрічі - 
ККЗ Дружба

07.05. Ганна  Беркоз 
(с. Рашівка) дів., 4000 56 см

11.05. Аліна Горбенко
(с. Петрівка-Роменська) 

хл., 2070 48 см
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Кожна професія висуває певні 
вимоги до людини, але, мабуть, 
тільки праця медика накладає 
настільки високі та специфічні 
обов’язки на фахівця, передбачає 
високу відповідальність за 
надану ним допомогу пацієнтам. 
Медичним працівникам люди 
довіряють найдорожче – 
здоров’я і життя, своє і своїх 
близьких, і тому очікують від 
них повної самовіддачі.

Образ медичного працівника почав 
формуватися ще в глибоку давнину 
і вирішальний вплив на це зробили 
праці видатного лікаря древньої Ел-
лади – Гіппократа, який вважав, що 
«особа, яка присвятила себе медици-
ні повинна  володіти такими якостя-
ми: безкорисливістю, скромністю, здо-
ровим глуздом, холоднокровністю...»

Але навіть у давні часи лікар не за-
ймався цілительською діяльністю на 
самоті - у нього завжди були поміч-
ники, які в більш пізній період (десь у 
VІІІ ст..) сформувалися в когорту се-
стер милосердя.

Ще видатний лікар Микола Пиро-
гов, роздумуючи над співпрацею лі-
каря та сестри милосердя, зазначив: 
«медична сестра повинна виконувати 
усі наукові та технічні приписи лікаря 
швидко, точно та одразу лікар, особли-
во молодий, повинен використовувати 
досвід медсестри, оскільки вона біль-
ший проміжок часу контактує з хво-
рим, а тому краще вивчає особистість 
пацієнта».

Історія свята
Починаючи з 1997 року, в Україні за 

ініціативи Міністерства охорони здо-
ров’я України та Асоціації медичних 
сестер, 12 травня відзначається Всес-
вітній день медичної сестри. 

Міжнародний або Всесвітній день 
медичних сестер святкується щоріч-
но у день народження англійської се-
стри милосердя Флоренс Найтінгейл 
(1820-1910). Згідно з історичними до-
відками, під час Кримської війни, 
Найтінгейл організувала у Туреччині 
догляд за пораненими солдатами союз-
ників (коаліції Франції, Османської ім-
перії, Великобританії і Сардінії). Над-
звичайно освічена на той час жінка, 
згодом, у 1860 р., в Англії відкрила шко-
лу, яка не підпорядковувалась лікарні, 
а була автономним світським навчаль-
ним закладом. Підготовка медичних се-
стер складалася з однорічного навчан-
ня і двох-трьохрічного практикування 
в госпіталях. Реформа Флоренс Най-
тінгейл привела до того, що професію 
медичної сестри визнали у суспільстві. 
Саме 1860 рік ВООЗ вважає роком на-
родження нової професії – медична 
сестра. Донині, кожні два роки, Між-
народний комітет Червоного Хреста 
вручає 50 медалей імені Флоренс Най-
тінгейл – найвищу нагороду для медич-
них сестер. Її у 1912 році заснувала Ліга 
Міжнародного Червоного Хреста і Чер-
воного Півмісяця для медсестер і во-
лонтерів медичної служби, що відзна-
чилися у роки війни або в мирний час.

Професіоналізм та чуйність 
Найважливішими завданнями про-

фесійної діяльності медичної сестри є 
комплексний всебічний догляд за па-
цієнтами і полегшення їхніх страж-
дань, збереження здоров’я і реабіліта-
ція, сприяння зміцненню здоров’я та 
профілактика захворювань.

Але професійний обов’язок медичної 
сестри спрямований не лише на фор-
мування високих професійних та мо-
ральних якостей, розвиток індивіду-
альної свідомості медичної сестри, але 
і на процес спілкування, розуміння про-
блем пацієнта.

Також сучасна медична сестра повин-
на володіти глибокими знаннями з клі-
нічної фармакології, тому, що стандар-
ти та протоколи лікування тієї чи іншої 
хвороби пропонують значний арсенал 
лікарських засобів.

Найдосвідченіша та наймолодша 
медсестри Гадяча
На даний час у лікувальних закладах 

нашого міста працюють 302 медичні 
сестри. Саме на їх тендітні плечі лягає 
уся турбота про пацієнтів. І хочемо по-
дякувати кожній за їхню чуйність, що-
денну турботу та любов до людей. Але 
поспілкуватись напередодні свята ми 
вирішили з двома медичними сестра-
ми Гадяцької міської центральної лікар-
ні – найдосвідченішою та початківцем.

Наталія Воловик – 
старша медчина сестра 
неврологічного відділення. 
Її робочий стаж дійсно неймовірний 

– 45 років. Медично-професійний шлях 
розпочався ще у далекому 1976 році. 
Тоді молода Наталія  прийшла працю-
вати дільничною медсестрою у поліклі-
нічне відділення Гадяцької центральної 

районної лікарні. Згодом, у 1982 році, 
виявила бажання перевестися у невро-
логічне відділення, де 11 років пропра-
цювала маніпуляційною медесестрою. 
А в 1993 році її підвищили до старшої 
медичної сестри відділення. 

Чому саме неврологія, Наталіє: «Ро-
зумієте, тут хворі з інсультами, роз-
сіяним склерозом та іншими тяжки-
ми неврологічними захворюваннями… 
І я хотіла саме таким хворим допома-
гати. Хоча працювати тут не просто, 
але я себе вже не бачу в іншій професії, 
адже це моє життя. За свій вік я допо-
магала вчитися не одній молодій мед-
сестрі, які на той час тільки закінчили 
медичне училище та починали всій тру-
довий шлях у відділенні. Ділилася своїм 
досвідом, адже навіть звичайна ін’єк-
ція у вену не завжди на практиці вихо-
дить з першого разу, а в мене виходило 
легко. Та й маємо ми бути готові до всьо-
го. Пам’ятаю, був випадок, коли мене по-
кликали в палату до пацієнта, якому 
стало зле. Коли я зайшла, то чоловік був 
уже весь синій. Як виявилось, у дихаль-
них шляхах застряг шматок м’яса, і я 
допомогла, надала першу невідкладну 
допомогу. Взагалі історій багато, так 
відразу не згадаєш. Звісно працювати 
часом не легко…

У мої обов’язки наразі входить дуже 
багато всього: складання графіків, та-
белів на заробітну плату, виписка паці-
єнтів, запис на консультації до лікарів, 
прийом та видача ліків, чистота всьо-

го відділення, нагляд за ро-
ботою медперсоналу, що у 
моєму підпорядкуванні, та 
інші обов’язки. Ще одне ви-
пробування - ось мали зви-
кати до повної комп’юте-
ризації, адже з приходом 
медичних реформ довелось 
освоїти щось нове для себе. 
А взагалі то, головне у цій 
професії –  любов до лю-
дей. Хочеться порадити 
молодому поколінню мед-
сестер нічого не боятися 
і совісно виконувати свої 
обов’язки. Все набуваєть-
ся з досвідом».

Ольга Пустовіт 
– медична сестра 
терапевтичного 
відділення (госпіталь). 

Закінчила навчання у ме-
дучилищі в липні 2020 року 
і вже у серпні приступила 
до своїх робочих обов’язків. 
Саме в це відділення мала 
бажання потрапити, хоча 
знала, тут робота не легка. 

Ольга розповіла: «Я з 
дитинства мріяла лікува-
ти, ніколи не боялася ви-
гляду крові. Вже у школі 
моя мрія перетворилася 
на мету. Врешті-решт я 
хотіла працювати медсе-
строю, допомагати, бути 
корисною та знаходитись 
ближче до хворих. Потра-
пила у відділення я під 
час карантину, де постій-
но знаходяться хворі на 
COVID-19. І персонал по-
винен постійно носити за-
хисний спецодяг. Фізично 
це виснажує, але гірше мо-
рально витримувати, адже 
щодня я бачу страждання 
хворих від цього страшно-
го вірусу. Ми з пацієнтами 

цілодобово і переживаємо та хвилює-
мося за них не менше, ніж рідні. Були 
навіть випадки, коли ситуація зовсім 
критична і рахунок часу йшов навіть 
не на хвилини, а на секунди. Та колек-
тив у нас чудовий - підтримуємо, допо-
магаєм один одному. 

Не дивлячись ні на шо, я бажаю про-
довжувати працювати саме у цьому від-
діленні. Можливо дехто вважає, що ро-
бота медсестри  не настільки важлива, 
ніби «що там складного, дати пігулки, 
вчасно поставити капельницю» - але 
все набагато складніше. Ми перші нада-
ємо невідкладну допомогу, і вже потім 
повідомляємо про подію чи стан хво-
рого лікарю. Я вважаю, що головне у 
цій професії точність і милосердя – без 
цього ніяк».

Професія медичної сестри - склад-
на і багатогранна. Вона поєднує 
в собі надзвичайну відповідаль-
ність, високий професіоналізм та 
милосердну любов до людей, ли-
шаючись при цьому ледве по-
мітною, але вкрай значущою.
Тож шановні медичні сестри! З на-
годи вашого професійного свята 
прийміть щирі вітання та безмеж-
ну вдячність за ваші чуйні серця, 
врятовані життя, за повернуте здо-
ров'я. Бажаємо щастя, миру, натх-
нення у вашій благородній справі.

Анжела Замотаєва

МЕДИЧНА СЕСТРА – ВТІЛЕННЯ 
МИЛОСЕРДЯ ТА ЛЮБОВІ ДО ЛЮДЕЙ

Ліворуч Ольга Пустовіт
Праворуч Наталя Воловик
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Оголошення, реклама

Оформлення 
будинку та 

землі з нуля
Тел. 0506470874

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

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

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

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

ПРАЦЮЄ СИСТЕМА ЗНИЖОК!

Тел. 0958276908Форма оплати� 
будь�яка.

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

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

- Кредит готівкою до 500 тис. грн. для будь-яких цілей;
- Без довідки про доходи;

- Знижені відсоткові ставки;
- Без будь-яких комісій;

- Проста процедура, без застави та поручителів.
- Кредитування пенсіонерів, працівни-

ків будь-якої сфери діяльності

Кредити готівкою  від
АТ «Райффайзен Банк Аваль»

Ми чекаємо на Вас за адресою: м. Гадяч , 
пл. Соборна 27, відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль»

Тел. 05354 32111
Втілюйте Ваші мрії з АТ «Райффайзен Банк Аваль»!

Кузов не битий, не 
фарбований, має декілька 

не значних пошкоджень. 
Комплект зимової гуми 

додається як подарунок. 
Ціна 6750 у.о. 

Продаю VW CADDY - 
2008 року, 1.9 дизель 

(максі, 7 місць), 
пробіг -185000 км., без ДТП. 

Телевізор, автомагнітола 
, відеореєстратор, 

кондиціонер, 
бортовий комп’ютер , 

електросклопідйомники, 
круїз – контроль, центральний 

замок, анти-блокувальна 
система гальмування, гаражне 

зберігання. 

тел. 0955790044 
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КУПЛЮ КОРІВ, 
БИКІВ, КОНЕЙ, 

ТЕЛЯТ

0666977711 
0960176861

 Сергій (Харків)

Тел. 

ДОРІЗ 
ДОРОГО

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

0686654510, 0662004350

МИРГОРОДСЬКИЙ МИРГОРОДСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБІНАТ М’ЯСОКОМБІНАТ 

ДОРОГО

Термінові виклики. Цілодобово.
Тел. 0991320345, 0507448292, 

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

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

закуповує у населення

Тел. 0506470658Тел. 0506470658
06717739490671773949

Перевезу тварин для 
власних потреб

Куплю корів, 
телят, коней

Термінові 
виклики

КУПЛЮ КОРІВ, 
БИКІВ, КОНЕЙ, 

КНУРІВ

Тел. 0501494065, 
0674238521 Віталій

Дорого
Вимушений 
доріз

Х
ар

кі
в

ЦІНА 
ДОГОВІРНА

Термінові 
виклики

Тел. 
0962919747
0506579284

Лубенський м’ясокомбінат 
закуповує від населення ВРХ

Куплю биків, 
корів, телят,

телиць, коней
Дорого

Те
л.

	

05
05

77
56

90

Оголошення, реклама

0664217175  
0983080738Тел. 
0664217175  

ЗАКУПОВУЮТЬ ДОРОГО 
У НАСЕЛЕННЯ 

КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ.
Вимушений доріз

Представники Гадяцького м’ясокомбінату

КУПЛЮ ДОРОГО

0668309648, 0985629180 ЖеняТе
л

.

Термінові виклики за вимушеним дорізом. 
Живою вагою.

Самовивіз в будь-який час.

БИКІВ, КОРІВ,
СВИНЕЙ, КОНЕЙ

Тройно Сергій Сергійович

Висока ціна в регіоні.
В будь�якій кількості.

Тел. 0501403606, 0980449320

ДОРОГО КУПЛЮ 
БИКІВ, КОРІВ, 

ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ

Саша 

Куплю на утримання 
БИКІВ ТА ТЕЛИЦЬ 

150-400 кг.
Телиць парувального віку

Дійних корів

0991737570, 0982662042

Тел. 0664180929, 0681084070 (Руслан)

НОВОЖАНІВСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБІНАТ ЗАКУПОВУЄ 

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

ДОРОГО

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ БИКІВ, 
КОРІВ, ТЕЛИЦЬ

ЦІЛОДОБОВО
САМОВИВІЗ

ЦІЛОДОБОВО
 0957789703
 0974105401 Тел.

Висока ціна. Вигідні умови.
Термінові виклики 

за вимушеним дорізом
Цілодобово

Тел. 0991447457, 0987518586 (Саша)

КУПЛЮ КОРІВ, БИКІВ, 
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ

корів, биків, телиць, 
коней, баранів.

Термінові виклики. Доріз.
Тел. 0502708392, 0674790495

ЩОДНЯ ЗАКУПОВУЄМО 
живою вагою: 

0664340140 
0965491466

КУПЛЮ БИКІВ, 
КОРІВ, ТЕЛИЦЬ
ДОРІЗ

Тел. Діма

Тел. 0999169992, 
0677298056 (Славик)

Доріз. 
Термінові 
виклики
Самовивіз
Цілодобово

ЗАКУПОВУЄМО
КОРІВ, БИКІВ

Телефонувати в будь-який час
Самовивіз

Тел. 0668309648, 0987518586

ДОРІЗ

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

м. ОХТИРКА РЕАЛІЗОВУЄ

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

ПРОДАМ МОЛОДНЯК ПТИЦІ
Добові та підрощені

Мулардів
Каченят
Курчат

 ( Іспанка, Редбро, 
Мастер Грей,

 Гріз, Бар)
В наявності комбікорм

Можлива доставкаМожлива доставка

Тел. 0665102853, 0981338112 Ольга

ПРОДАМ МОЛОДИХ КУРЕЙ

Тел. 0953514339Тел. 0953514339

Курчата м’ясо-
яєчної породи 

та несучки

Підрощені 
каченята 

та муларди

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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Оголошення, реклама

ПОГОДА

Марка 
пального

Вартість, 
грн 

А-92 28,21

А-95 30,99

ДП 28,66
ГАЗ 15,74

Марка Вартість, 

Ціни на пальне (Полтава), 
станом на 11.05.2021 р.

Курс валют (Полтава) 
станом на 11.05.2021 р.

Купівля Продаж НБУ

USD 27.63 27.85 27.7641

EUR 33.21 33.68 33.4904

10 RUB 3.30 3.83 3.7439

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, 13 травня 
Мінлива хмарність
мін. +6°, макс. +18°

П’ятниця, 14 травня 
Невелика хмарність
мін. +12°, макс. +24°

Субота, 15 травня
Мінлива хмарність, 
невеликий дощ
мін. +13°, макс. +23°

Неділя,  16 травня
Мінлива хмарність
мін. +13°, макс. +24°

Понеділок, 17 травня 
Хмарно з проясненнями
мін. +17°, макс. +26°

Вівторок, 18 травня
Мінлива хмарність
мін. +17°, макс. +24°

Середа, 19 травня
Хмарно з проясненнями, 
невеликий дощ
мін. +16°, макс. +23°

21

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
ВІКНА, ДВЕРІ, 

БАЛКОНИ

Тел. 0952229992, 0987452220, 0994174060

СУПУТНИКОВЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Встановлення, 
налаштування, 

обслуговування, 
гарантіяНизькі Низькі 

ціни, ціни, 
постійно постійно 
діючі діючі 
знижкизнижки

17Тел. 0661778188 
МАКУЛАТУРУ
КУПЛЮ

19

Фарбування та ремонт дахів: шліфуємо, 
грунтуємо, фарбуємо

Пиляємо дерева та обрізаємо гілки.

Тел. 0666448782, 0686628020 Сергій

Фарбування та ремонт дахів: шліфуємо, 

ПРОФЕСІЙНО 
ВИКОНУЄМО 

РОБОТИ БУДЬ�ЯКОЇ 
СКЛАДНОСТІ

19

Куплю: старі перини, 
подушки та пір’я з 

гусей і качок

ПРОДАМ АБО 
ОБМІНЯЮ НОВІ 
ПОДУШКИ НА 

СТАРІ

Тел. 0506730527

Запрошуємо випускників на навчання з отриманням 
одночасно повної загальної середньої освіти та професії.

НА БАЗІ 9 КЛАСІВ, ТЕРМІН НАВЧАННЯ 3 РОКИ (4 РОКИ):
перукар (перукар-модельєр), манікюрник;

електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування; 

водій автотранспортних засобів категорії «С»;
кравець, закрійник;

тракторист-машиніст с/г виробництва; слюсар з ремонту; 
водій автотранспортних засобів;

кухар, кондитер;
муляр, штукатур, лицювальник-плиточник;

взуттьовик.
НА БАЗІ 11 КЛАСІВ, ТЕРМІН НАВЧАННЯ 1,5 РОКИ (2 РОКИ):

перукар (перукар-модельєр), манікюрник;
кравець, закрійник;

кухар, кондитер.
НА БАЗІ 11 КЛАСІВ, ТЕРМІН НАВЧАННЯ 1 РІК:

лісник, єгер;
слюсар з ремонту автомобілів; водій колісних 

транспортних засобів.
На учнів центру чекає цікаве та різноманітне життя!

Високий рівень професійної підготовки.
Гуртки технічної творчості.

Гуртки художньої самодіяльності, спортивні секції.
Для іногородніх учнів безкоштовний гуртожиток із 

підключенням до мережі Інтернет.
Їдальня та буфет.

Учні забезпечені стипендією.
ВІДМІННИКИ ТА АКТИВІСТИ ОТРИМУЮТЬ 

ПІДВИЩЕНУ СТИПЕНДІЮ.
Прийом на навчання за співбесідою.

Наша адреса: м. Зіньків, Полтавська обл., 
вул. Воздвиженська, 82. 

Тел.: (05353) 3-10-87, 0990141860 Леся Василівна; e-mail: 
ptu_25@i.ua; https://zrcpto.com

РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 
М. ЗІНЬКІВ, ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

Оголошує набір учнів на 2021-2022 
навчальний рік

0505765309
0979794814

НАТЯЖНІ
СТЕЛІ
Тел.

2
1

комплексний 
ремонт житла

монтаж дахів

21Тел. 0660078379

ЧИСТКА 
КИЛИМІВ

ЧИСТКА 
САЛОНУ 

АВТОМОБІЛЯ

0508011885	
3-34-67

ТЕЛЕФОН	
редакції:
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Сумуємо, пам'ятаємо

Один із найяскравіших прикладів 
злочинів радянського режиму, 
розпочали 18 травня 1944 року. 
Понад 20 років радянська влада 
повністю заперечувала цей злочин. 
У 1967 році ВР союзу визнала 
необґрунтованість тотального 
звинувачення кримських татар, але 
на відміну від інших «покараних 
народів», вони не отримали 
права повернутися до Криму. 
Лише 1989 року радянським 
парламентом депортація була 
визнана незаконною та злочинною. 
У 2014 році російські окупанти 
Криму вперше в новітній історії 
заборонили проведення 18 
травня традиційного траурного 
мітингу в центрі Сімферополя. 
За час депортації на загальне 

«спецпоселення» до Центральної Азії 
було відправлено понад 183 тисячі 
кримських татар, на примусові роботи 

до Московського вугільного тресту – 5 
тисяч, до таборів фронтового резерву 
– 6 тисяч та ще стільки ж до ГУЛАГу.

Також із Криму було вигнано понад 
40 тисяч болгар, вірмен, греків, турок 
і ромів.

Депортація мала катастрофічні на-
слідки для кримських татар в місцях 
заслання. Протягом останнього року до 
завершення війни від голоду, хвороб та 
виснаження загинуло понад 30 тисяч 
кримських татар. 

Історична довідка
Депортація кримськотатарського на-

селення розпочалася о 3 годині ранку 
18 травня 1944 року і завершилася, пе-
реважно, 20 травня. До операції було за-
лучено 32 тисячі співробітників НКВС. 
Депортованим давалося на збори від 
кількох хвилин до півгодини, дозволя-
лося брати з собою особисті речі, посуд, 
побутовий інвентар і провізію в розра-

хунку до 500 кг на родину. Насправді 
вдавалося зібрати в середньому 20–30 
кілограмів речей та продуктів, абсолют-
на більшість майна залишалася і була 
конфіскована державою. Зафіксовано 
численні випадки мародерства. Протя-
гом 2 днів кримських татар звозили ма-
шинами до залізничних станцій Бахчи-
сарая, Джанкоя та Сімферополя, звідти 
ешелонами відправляли на схід.

Під час головної хвилі депортації 
(18–20 травня) виселено 180 014 осіб, 
для перевезення яких було використа-
но 67 ешелонів. 

Останній ешелон з депортованими 
прибув до Узбекистану 8 червня, части-
на кримських татар в дорозі загинула. 

Одразу після перемоги над нациз-
мом розпочалася тотальна демобіліза-
ція кримських татар з лав радянської 
армії. Протягом 1945–1946 років у тру-
дові табори Сибіру та Уралу було на-
правлено 8995 військовослужбовців, 

яким лише 1953 року дозволили воз-
з’єднатися із родинами на засланні. 
Така сама доля спіткала і відзначених 
воїнів – навіть двічі Герою Радянсько-
го Союзу Амет-Хану Султану, не дозво-
лили повернутися до Криму. 

Деякі дослідники і дисиденти вва-
жають, що депортація татар відпові-
дає визначенню геноциду, прийнятому 
в ООН. Вони стверджують, що радян-
ський уряд мав намір знищити крим-
ських татар як етнічну групу і цілеспря-
мовано йшов до цієї мети. У 2006 році 
курултай кримськотатарського наро-
ду звернувся до Верховної Ради з про-
ханням визнати депортацію геноцидом. 
Попри це, у більшості історичних праць 
і дипломатичних документів примусове 
переселення кримських татар нині на-
зивають депортацією, а не геноцидом.

ІНП
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ОВЕН	(21.03	-	20.04).
Вашим девiзом на цьо-
му тижнi може стати 
“мiра у всьому”. Однак, 
коли все правильно i 

розмiрено, може стати i нудно. 
Своєчасне прояв iнiцiативи при-
несе бажанi результати i подаль-
ший кар`єрний рiст. Берiть актив-
ну участь у вирiшеннi питань на 
роботi i вдома. Понедiлок i середа 
- успiшнi днi для кар`єри. У суботу 
є ймовiрнiсть виникнення розбiж-
ностей з родичами, постарайтеся 
зберiгати емоцiйну рiвновагу.

ТЕЛЕЦЬ	
(21.04	-	21.05).
На початку тижня ви бу-
дете здатнi блискави-

чно вирiшити бiльшiсть тих про-
блем, якi перед вами виникнуть. 
Якщо ви не будете робити собi 
послаблень, то перед вами вiд-
криються блискучi перспективи в 
дiловiй сферi. Необхiдно слухати 
свiй внутрiшнiй голос: зараз вiн 
допоможе iнтуїтивно вибирати 
правильне рiшення. У другiй по-
ловинi тижня важливо за всяку 
цiну уникати конфлiктiв з партне-
ром, проблеми в сiмейному життi 
з нальоту вирiшити не вдасться. 
Доведеться зiбратися з силами i 
тимчасово вiдiйти на ранiше за-

йнятi позицiї.

БЛИЗНЮКИ	
(22.05	-	21.06).
Вам варто проявити 
терпiння, не квапте по-

дiї, i все складеться якнайкраще 
для вас чином. На цьому тижнi 
вас чекає удача в справах, але 
на перший план вийде особисте 
життя. Ви будете вiдчувати любов 
i радiсть. Проблеми, якi вас тур-
бували, або зникнуть самi собою, 
або вам допоможе їх вирiшити 
ваша кохана людина, що стане ще 
одним доказом його почуттiв. Ви 
перестанете сумнiватися, саме 
вiн - ваша доля. I вiн, схоже, теж 
не захоче вас вiдпускати i з вами 

розлучатися.

РАК	(22.06	-	23.07).
Не варто рватися на 
перший план i хапа-
тися вiдразу за все, 

набагато краще буде управляти 
ситуацiєю, залишаючись в тiнi. У 
середу добре завершувати щось 
старе вiджиле, можливо, вам 
пора звiльнити мiсце для ново-
го у своєму життi. Не затягуйте з 
рiшенням проблем, так як справи 
будуть накопичуватися, а напруга 
наростати. Недiля краще прове-

сти вдома або на дачi.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
Незважаючи на вашу 
активнiсть i працездат-
нiсть, в серединi тижня 

до вас може пiдкрастися хандра. 
Тодi змiнiть темп, постарайтеся 
знизити обсяг роботи, вона нiку-
ди вiд вас не дiнеться. Добре б 
побалувати себе чимось приєм-
ним, що пiднiме ваш настрiй, по-
спiлкуйтеся з друзями. I стежте за 
вашою мовою, щоб не образити 
оточуючих, вони можуть виявити-

ся вкрай злопам`ятнi.

ДIВА	(24.08	-	23.09).
Перша половина тиж-
ня буде вдалiше, нiж 
друга. У вiвторок i се-

реду успiшно пройдуть зустрiчi та 
дiловi переговори. Вам необхiдно 
розiбратися в своєму емоцiйному 
станi i навчитися контролювати 
свої почуття. Якщо ви не будете 
впадати в крайнощi, перед вами 
вiдкриються вельми райдужнi 
перспективи. Краще докласти 
зусиль, нiж просто плисти за течi-
єю. Будьте готовi, що все таємне 
в особистому життi може стати 
явним. Вихiднi бажано провести в 
колi сiм`ї, не плануючи нiчого гло-
бального.

ТЕРЕЗИ	
(24.09	-	23.10).
Ви знову, схоже, зди-
вуєте оточуючих, по-
старайтеся тiльки, щоб 

подив їх було захопленим, а не 
обуреним. У середу вашi таємницi 
можуть вiдкритися i вам дове-
деться виправдовуватися. У чет-
вер у вас з`явиться шанс пiдняти 
свiй авторитет i знайти спiльну 
мову навiть з самими незговiрли-
вими людьми. Якщо в п`ятницю 
вам вдасться узгодити свої дiї з 
колегами або з партнерами по 
бiзнесу, ви зможете досягти небу-
валих висот. Але все доведеться 
робити самому, i дуже бажано по-
чати перш, нiж необхiднiсть цього 
стане кричущою.

СКОРПIОН	
(24.10	-	22.11).
Розташування зiрок 
дасть вам можливiсть 
проявити свої найкра-
щi якостi. На роботi все 

складається просто вiдмiнно, че-
кайте прибуток i вигiднi контрак-
ти. Постарайтеся швидше за-
вершити всi справи i придiлити 
бiльше часу особистому життi. 
Контролюйте свої емоцiї, проте 
не приховуйте своїх почуттiв вiд 
коханої людини. Менше хвилюй-
теся, бiльше вiрте в свої сили.

СТРIЛЕЦЬ	
(23.11	-	21.12).
На цьому тижнi вас охо-
пить непереборне ба-
жання проникнути в суть 

речей. Ви багато побачите з нової 
точки зору, але не захоплюйтеся 
аналiзом на шкоду активної дiяль-
ностi. У середу важливо не спiз-
нюватися, вас будуть оцiнювати 
по пунктуальностi та вiдповiдаль-
ностi. До того ж вас просто мо-
жуть не дочекатися. В кiнцi тижня 
хтось поруч з вами здатний легко 
вийти з рiвноваги, не дайте йому 
приводу. 

КОЗЕРIГ	
(22.12	-	20.01).
Тиждень може виявити-
ся активної i плiдної за 
умови, що ви проявите 
терпiння i дипломатич-

нiсть. Вам просто необхiдно вло-
вити загальний настрiй на роботi, 
це розширить вашi можливостi. 
П`ятниця може виявитися най-
сприятливiшим днем для кар`єр-
ного зростання. У недiлю поста-
райтеся не витрачати багато часу 
на порожнi балачки.

ВОДОЛIЙ	
(21.01	-	19.02).
Нехай ваша скромнiсть 
обмежиться тим, що ви 
не будете надто багато 
говорити про свої до-

сягнення. Однак все ж важливо 
вiдчувати себе впевнено. Будьте 
активнiше, не настiльки важли-
вий виявиться результат, як сама 
ваша рiшучiсть. У понедiлок по-
старайтеся не сперечатися з на-
чальством, це може привести до 
серйозного конфлiкту. У четвер є 
ймовiрнiсть пiдвищення на посадi. 

РИБИ	(20.02	-	20.03).
Ситуацiя на роботi 
досить складна, тому 
доведеться докласти 
чимало зусиль, щоб 
виконати поставленi 

завдання. У середу новi при-
ємнi обставини увiйдуть у ваше 
життя, що дозволить вам ста-
ти оптимiстом. У четвер багато 
справ вирiшаться без особливих 
зусиль, скористайтеся цим, щоб 
впоратися з найбiльш нагальни-
ми проблемами. У недiлю емоцiї 
битимуть через край, добре б не 
допускати грубостi. Несправед-
ливiсть в малому може обернути-
ся для вас неприємними наслiд-
ками досить великого розмiру.
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У вільну хвилинку

історії з життя

- А ти дала би їй шістдесят?
- Звісно, ні.
- В добрі купається, тому й виглядає гарно. 

Глянь, яка постава.
- Певно, зі спа салонів не вилазить.
- А костюм який стильний! Від дизайнера.
- Її одна картина коштує, як моїх не знаю 

скільки зарплат...
Журналістки пліткували про Елеонору. Мод-

ну художницю. Елегантну та загадкову жінку. 
А ще їй личила сивина. Є жінки, які її ніколи 
не зафарбовують. Сивина додавала Елеонорі 
не років - шарму. Елеонора не любила давати 
інтерв’ю. Не тусувалася з місцевим бомондом. 
Багато працювала. Мандрувала. Жила сама.

...У цьому місті з’явилася тридцять років 
тому. Стала примітною. Завдяки своїй твор-
чості. А ще була модницею. Носила одяг лише 
пастельних кольорів. Любила шалики і прикра-
си. Вишукані парфуми. У її погляді завжди був 
невловимий тихий смуток. А в душі... Туди до-
рога закрита...

- Що ви можете розказати про себе? - поста-
вила Елеонорі наївне запитання молода журна-
лістка під час відкриття першої виставки.

…Елеонора почувалася незручно перед жур-
налісткою, яка була майже її ровесницею. Вона, 
здавалося, знала відповіді на всі запитання. А 
на це - ні. Інстинктивно торкнулася лівої руки. 
Обтягнула рукав светра. Чоловік добряче по-
товк руку. І права в синцях. Але про це ніхто 
не знав.

Всеволод був сином чиновників. Батьки 
дозволяли єдиному улюбленцеві все. Одного 
разу Елеонора поскаржилася свекрам, що Все-
волод її б’є. Зробили вигляд, що не повірили. 
Вона ж не впізнавала у своєму чоловікові ко-
лишнього уважного, веселого хлопця. А, може, 
це була лише маска. Може, він завжди таким 
був. Аж тепер задумалась: чому Всеволод обрав 
її, дівчину не зі свого кола? Що вона про нього 
знала? Адже зустрічалися не повний рік. Біль-
ше не мала кому скаржитися. Вона - пізня ди-
тина. Батько помер, щойно вийшла заміж. З ма-
тір’ю особистим не ділилася. В неї серце й без 
того поболювало. Мати думала, що донька ща-
слива. А вона ховала синці під довгими рука-
вами, біль - під усмішкою. Якби Елеонора роз-
повіла про перитетії свого сімейного життя, їй 
би не повірили. Подумали б: вигадує, аби увагу 
привернути, чи обмовити чоловіка. Всеволодо-
ва родина ідеальна. Так вважали... - Ваші кар-
тини... вони, наче, живі. Сумують, усміхаються, 
мріють... Як вам вдається писати так настроє-
во? - запитували.

- Як казала одна поетеса - усе це з болю, - від-
повіла й одразу осіклася.

- Чому з болю?
Елеонора мусила викрутитися:
- Бо художник бачить світ по-своєму, по-осо-

бливому. Його зачіпає те, на що багато людей 
просто не звертають увагу.

Знала, що говорить зовсім не те, лукавить. А 
про біль - правда. Але це її правда. Не для зага-
лу. А ще в її картинах багато дитинності. «Ди-
тина у руках Всесвіту», «Сльоза ненароджено-
го ангела», «Доторк до матері». Вона зображала 
дитину, якої не народила.

...Всеволод тоді повернувся від своєї «кішеч-
ки». Він зневажав вагітну дружину. Був нетве-
резий. Розбудив Елеонору. Причепився серед 
ночі за якусь дрібницю. І вдарив. Сильно. Не 
пам’ятає, як опинилася в лікарні. Дитину втра-
тила. Зі шпиталю свекри відвезли невістку на 
дачу. Сиділа мало не під замком, поки оговту-
валася. За нею наглядала непривітна й мовчаз-
на жінка, що жила поруч у селі. Всеволод при-
їхав лише раз. З порога мовив:

- Не думай, що буду вибачатися. Ти ж сама на 
мене накинулася, а потім зі сходів упала. Хіба 
не так було?

Вона не вміла ненавидіти. Але знала: не змо-
же пробачити. Вирішила піти від чоловіка. На-
завжди зникнути з його життя. Він немов чи-
тав її думки.

- Хочеш розлучитися? Не вий-
де. Мої батьки не дозволять. У 
нас ідеальна та порядна сім’я. 
Затямила?

...Із дачі повернулася наче в ін-
ший світ. Той, колишній, помер 
разом із її ненародженою дити-
ною. Дівчинкою.

- Тебе боліло? - запитувала в 
душі свого ненародженого анге-

ла. І сама відповідала: - Дуже...
Свої емоції переносила на картини. Елеоно-

ра гадала, що свекри влаштовували виставки 
її робіт, аби похвалитися талантом невістки. І, 
можливо, згладити провину. Зрештою, домови-
тися, аби Елеонора взяла участь у виставці, їм 
було неважко.

- Розкажіть про себе...
Скільки разів чула цю фразу. І завжди уни-

кала відповіді... Й інстинктивно торкалася лі-
вої руки. Як тоді... Дотепер не може позбутися 
тієї звички... 

...Про Елеонору заговорили. Її роботи були 
цікаві, оригінальні. А ще хотіли вгодити све-
крам. Особливо Всеволодовому батькові, від 
якого в місті багато залежало.

...Всеволода не стало раптово. Серце. Такою 
була офіційна версія. Але це не так. Бавився 
наркотиками. Не розрахував дозу. Батьки все 
зам’яли. Елеонорі наказали мовчати. На похо-
роні їй співчували знайомі та незнайомі люди. 
А вона не могла плакати. Через пів року Еле-
онора поховала матір. Місто, в якому народи-
лася й виросла, тепер видавалось незатишним. 
Воно наче відштовхувало її від себе. Може, 
тому, що зараз її нічого, крім батьківських мо-
гил, тут не тримало. Згодом сказала свекрам, 
що хоче перебратися в інше місто. Здається, 
вони полегшено зітхнули.

- Я там знаю декого, допоможуть з роботою, 
- буркнув свекор. - Це буде твоя плата за мов-
чання. Поклянися, що ніколи нікому нічого не 
розповідатимеш. Бо на краю світу дістану. Вона 
розповідатиме про все на своїх картинах. Таким 
чином з’явиться «дитяча» тематика. Роботи 
здобудуть прихильність глядачів та критиків. 
Елеонора продала мамину квартиру. Купила 
житло в місті, де жила її інститутська подру-
га. Колись Таня запрошувала Елеонору в гості. 
Їй сподобалось це місто. А з Танею залишили-
ся гарні стосунки. 

...Тридцять років минули, як мить. Елеонора 
багато працювала і чимало досягла. Її роботи 
є в приватних колекціях, експозиціях музеїв. 
Її запрошують на виставки. Вона багато ман-
друє, привозить цікаві задуми для нових ро-
біт. І продовжує творити «дитячу» серію кар-
тин. Відома, заможна, але самотня кажуть про 
неї. Елеонора ж допомагала хворій на онколо-
гію сусідці. Жінки не стало, коли її донька за-
кінчувала школу. Елеонора Ганну вивчила. За-
між видала. Вони - більше, ніж сусіди. Подумки 
Елеонора називає Ганну донькою. А Ганна ста-
виться до неї, як до матері. Маленький Мак-
симко взагалі кличе Елеонору - бабуся Еля. А 
ще кажуть: Елеонора жорстка. Вона ж за цією 
напускною непідступністю та суворістю ховає 
те, що не може переболіти. І дуже любить дітей. 
Частину виручених за картини грошей жертвує 
у благодійний фонд, який допомагає сиротам. 
Але просить про це не розповідати. Це не для 
преси. Бо живе за правилом: нині добро зроби-
ла - завтра про це забула...

В Елеонори були залицяльники. Та вона бо-
ялася нових стосунків. Пліткували ж, що ціни 
собі не складе. Вона знала, що мусить поспіл-
куватися з журналістами. По-перше, це її юві-
лейна персональна виставка. По-друге, так 
заведено.

- На багатьох ваших виставках є картина 
«Сльоза ненародженого ангела». Вона для вас 
щось значить? Чи це... ваш талісман? - запитав 
один із журналістів. 

Елеонора на мить розгубилася. Підійшла до 
картини, і раптом дзвінко пролунало:

- Бабуся Еля!
До неї біг Максимко з букетом квітів.
- Це ваш онук? - здивовано запитав 

журналіст.
Елеонора інтригуюче, як це вона вміла, усміх-

нулася. Взяла на руки Максимка. А він водив 
ручкою по картині, немов хотів витерти анге-
ликові сльозу...

Ольга Чорна 

СЛЬОЗА 
НЕНАРОДЖЕНОГО 
АНГЕЛА
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Агроновини

Згідно проекту постанови на сайті Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та сільського господар-
ства, в Україні планується підвищення цін на алко-
гольну продукцію, пише agronews.ua.

Зміняться як оптові, так і роздрібні ціни. Серед 
міцних алкогольних напоїв ціна на горілку підско-
чить найбільше – 6,2%. Віскі, ром та джин коштува-
тимуть на 5,9% більше, а коньяк подорожчає на 5,5%.

Також у Мінекономіки відзначили, що ціни на 
сидри, вермути та вина з додаванням рослинних чи 
ароматичних екстрактів можуть підвищитись від 
8,2% до 34,2%. В свою чергу, ціна на натуральні вина 
та шампанське залишиться незмінною.

У середньому, 2020-го українці спожили по 15 кг 
риби та морепродуктів. Це більше за рік попередній, 
та й загалом цифра останніми роками поступово зро-
стає. З боку іншого, зростання відбувається голов-
ним чином за рахунок імпорту. Ну й Україна все ще 
суттєво не дотягує до 20 кг, рекомендованих ФАО – 
Продовольчою і сільськогосподарською організаці-
єю ООH.

Аквакультура — це штучне вирощування риби й 
інших водних продуктів, гідробіонтів. Здійснюється 
у повністю або в частково контрольованих умовах – 
ставки, садки та інше. Саме продукцію цього секто-
ру сільського господарства ми найчастіше купуємо 
в рибних відділах супермаркетів чи спеціалізованих 
магазинах. Україна багата на водойми, має протяжне 
морське узбережжя. Та й розведення риби практику-
ється у нас із давніх давен.

«Аквакультура - є третім за значимістю джерелом 
тваринного білка після вирощування худоби та пти-
ці. Крім того, розвиток сектору робить значний вне-
сок у зайнятість сільського населення та населення 
прибережних територій», – наголошує Олег Баз-
дуганов, в.о. голови Державного рибного агентства 
України.

Він перелічує основні види риби, що вирощують 
в Україні зараз: коропові, райдужну форель, кілька 
різновидів сомів, карася, стерлядь, осетрів, бестера, 
вислоноса. Останніми роками дедалі популярнішою 
стає тилапія. Станом на 1 січня 2021 року в Украї-
ні було зареєстровано 4568 профільних підприємств 
різних форм власності. Загальний обсяг продукції 
аквакультури становив торік 18,5 тисяч тонн. Ще 
Україна має найбільшу площу прісноводних ресур-
сів, придатних для риболовлі й аквакультур у Європі 
– понад 1 млн. га. Щоправда, з них нині використо-
вують лише 15%.

Норвегія є на сьогодні і найбільшим імпортером 
рибної продукції в  Україну, і державою, що прагне 
допомогти їй розвинути власну аквакультуру.

«Є великі можливості та рішення для розвитку ко-
мерційно вигідного співробітництва між країнами, 
– переконаний, однак, посол Норвегії в Україні Ерік 
Сведал. – Тут недорога робоча сила, низька вартість 
оренди на землю, Україна географічно близька до 
важливих ринків. Це дуже суттєві фактори. Але за-
раз тут є й багато викликів, таких як регуляторні пи-
тання, відсутність кваліфікованого персоналу, кре-
дитних коштів і технологій».

Норвегія чи не найкраще позиціонована в якості 
партнера чи консультанта. Аквакультура є найбіль-
шим сектором економіки цієї країни, її експортна 
вартість перевищує експорт промислового рибаль-
ства. Загалом, Норвегія – друга в світі за обсягами 
експорту морської рибної продукції, торік її було 
продано 2,7 млн тонн. Лосось, форель, європейський 
лобстер і блакитні мідії є основними експортними 
морепродуктами Норвегії.

Зокрема, досвід Ізраїлю. Свого часу через високу 
вартість землі, прісної води та робочої сили там обра-
ли шлях інтенсивної аквакультури. Тобто, спрямова-
ність на якомога більшу «врожайність» із гектару во-
дойми. У 1997 році вилов із гектару становив трохи 
більше 5 тонн риби, у 2011-му вже 7-8 тонн, а нині – 
10-20 тонн. Інтенсифікація просто шалена. У Вели-
кій Британії  станом на 2020 рік налічувалося 4100 
рибних господарств. 

До слова, трійка лідерів за споживанням риби в Єв-
ропі виглядає так: Португалія (56,8 кг на людину на 
рік), Норвегія (54,3 кг), Іспанія (45,6 кг). 

Згідно з офіційною інформацією, розміщеною на 
веб-сайті Всесвітньої організації охорони здоров’я 
тварин (OIE), випадки захворювання на африкан-
ську чуму свиней (АЧС) реєструються на терито-
рії Європейського Союзу, зокрема на території Сло-
вацької республіки, Румунії, Латвії, Естонії, Болгарії, 
Угорщини. Про це на своїй сторінці у Фейсбук пові-
домляє пресслужба Головного управління Держпрод-
споживслужби в Івано-Франківській області, пише 
agronews.ua.

Відповідно до вимог чинного вітчизняного та 
міжнародного законодавства та з метою запобіган-
ня занесенню на територію України збудника аф-
риканської чуми свиней, розпорядженнями Голов-
ного державного ветеринарного інспектора України 
щодо обмеження на ввезення в Україну вантажів із 
вище перелічених країн через реєстрацію АЧС, забо-
ронено ввезення в Україну:  тварин, що належать до 
родин свиневих (Suidae), Таясових (Tayassuidae) та 
тапірових (Tapiridae), генетичного матеріалу та про-
дуктів від них (за винятком продуктів, що пройшли 
обробку відповідно до Вимог щодо ввезення (пере-
силання) на митну територію України живих тварин 
та їхнього репродуктивного матеріалу, харчових про-
дуктів тваринного походження, кормів, сіна, соломи, 
а також побічних продуктів тваринного походження 
та продуктів їх оброблення, переробки, затвердже-
них наказом Міністерства аграрної політики та про-
довольства України від 16.11.2018 р. № 553).

У Китаї прийняли закон по боротьбі з харчови-
ми відходами та марнотратством в їжі. Відтепер у 
громадських закладах харчування за недоїдену пор-
цію треба буде заплатити штраф. Про це повідомляє 
newfood, пише agronews.ua.

Заходи щодо зменшення харчових відходів посили-
ли після того, як президент Сі Цзіньпін назвав витра-
чену суму «шокуючою і страждаючою».

За даними Всесвітнього фонду природи, у 2015 
році в Китаї пішло на сміття від 17 до 18 млн. тонн 
їжі. Китайський медіа-аналітик Керрі Аллен зазна-
чив, що харчових відходів Китаю вистачить, щоб що-
річно годувати 30-50 млн. людей.

Новий закон прийняли минулого тижня. Він 
містить 32 статті і передбачає штрафні санкції як 
для закладів громадського харчування, так і для ок-
ремих споживачів. Відтепер, заклади громадського 
харчування можуть брати додаткову плату з клієн-
тів, котрі не доїли свою порцію на утилізацію залиш-
ків їжі. Ресторани, які спонукають споживачів роби-
ти великі замовлення, зобов’яжуть сплатити до $1,5 
тис. штрафу.

Максимальний штраф — $7,7 тис. передбачений 
для закладів, у яких обсяг закупки харчових про-
дуктів значно підвищує показник реалізації. Блоге-
рів, що знімають і поширюють ролики про переїдан-
ня, чекають штрафні санкції до $15,4 тис.

До того ж, сервіси з доставки їжі мають створи-
ти рекомендації для споживачів щодо розмірів по-
рції ті кількості продуктів для замовлень. Обме-
ження гостро вплинуть на бенкети, особливо для 
держслужбовців.

Передбачається, що ці заходи будуть сприяти зміні 
харчової поведінки населення, підвищенню рівня со-
ціально-економічного розвитку країни та навіть дещо 
зменшити вуглецевий слід.

Нагадаємо, що у світі щороку викидають 900 млн 
тонн їжі.

«ЛОВИСЬ РИБКО, 
ВЕЛИКА Й МАЛА»

АФРИКАНСЬКА ЧУМА 
СВИНЕЙ ШИРИТЬСЯ 
ТЕРИТОРІЄЮ 
ЄВРОСОЮЗУ

ЗРОСТУТЬ ЦІНИ 
НА АЛКОГОЛЬ

ТОВАРИСТВО 
ЧИСТИХ ТАРІЛОК

У квітні поточного року спостерігалася тенденція 
до зменшення середньої споживчої ціни на крупи 
гречані, які входять до переліку соціально значущих 
товарів. Так, упродовж місяця середня споживча ціна 
на крупи гречані знизилась на 0,4% до 40,06 грн/кг 
станом на 30.04.2021 року. Про це повідомляє прес-
служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства.

Цінова стабілізація була досягнута завдяки за-
провадженню у 2021 році Урядом нового напрям-
ку державної підтримки аграріїв для стимулюван-
ня виробництва гречки, що сприятиме покращенню 
продовольчої безпеки та підвищить доступність цієї 
продукції для споживачів. Програмою передбачено 
надання дотацій аграріям у розмірі 3500 грн на 1 га 
посівів гречки. Це забезпечить стабільний обсяг ви-
робництва гречки, що дорівнює внутрішньому спо-
живанню, та в перспективі – орієнтацію на експорт, а 
також розвиток суміжних галузей. Орієнтовна площа 
підтримки по Україні має скласти 15 тис. га.

Також, Мінекономіки  повідомляє, що внутрішні 
потреби у гречці будуть повністю забезпечені. Так, 
у 2020/2021 маркетинговому році (МР) внутріш-
ня потреба у гречці складає 131 тис. тонн, з них 116 
тис. тонн – на харчові потреби. За даними Держста-
ту, у 2020 році обсяг виробництва гречки склав 97,6 
тис. тонн. Перехідні залишки гречки на початок по-
точного МР складають 10 тис. тонн, а на кінець МР 
прогнозуються в обсязі 20 тис. тонн. Окрім того, у по-
точному МР станом на 1 травня 2021 року Україна 
експортувала 0,6 тис. тонн зерна гречки та імпортува-
ла 31,3 тис. тонн (зокрема, з РФ – 18,9 тис. тонн, Ка-
захстану – 9 тис. тонн, Білорусі – 3,4 тис. тонн).  Та-
ким чином, станом на 1 травня 2021, за експертними 
підрахунками, імпортовано 46 тис. тонн гречки. Тож 
підстав для виникнення дефіциту цієї продукції на 
ринку України немає.

КОМУ ГРЕЧКУ?



КСП «Зелений Гай»
пропонує власникам земельних ділянок (паїв) 

ПЕРЕДАТИ ЇХ У ОРЕНДУ 
НА ВИГІДНИХ УМОВАХ:

1.виплата орендної плати починаючи 
з 12 % від нормативної оцінки землі;

2. грошове заохочення при укладанні договору; 
3.своєчасна виплата орендної плати;

4.виплата на поховання пайовика;
5.переоформлення спадщини;

Зв: м. Гадяч, вул. Першотравнева, 148.

Тел. 0955790116


