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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

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

Підписуємо договори оренди земельних паїв 
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День героїв України святкують 
23 травня і присвячений він 
різним сторінкам національно-
визвольної боротьби нашого 
народу.
Це своєрідний день пам'яті 
всіх,  хто присвятив своє 
життя боротьбі за свободу та 
незалежність України. 
Це свято величі духу українських во-

яків, борців за волю країни, які у цій бо-
ротьбі з ворогами залишилися нескоре-
неми. Для нас це свято дає можливість 
відродити історичну пам’ять і на вели-
чі духу тих, кого вже з нами 
немає, плекати нових героїв, 
нових захисників української 
нації, захисників незалежнос-
ті України.

Наші герої – це прості люди, 
жінки та чоловіки, хлопці та 
дівчата, діти та літні люди, які 
стали до лав: руських дружин 
великого князя Святослава 
і короля Данила козацьких 
полків Богдана Хмельницько-
го, Івана Мазепи, Івана Вигов-
ського, Української Галицької 
Армії Мирона Тарнавського, 
Січових стрільців Дмитра Ві-
товського, Армії Української 
Народної Республіки Симо-
на Петлюри, Організації Укра-
їнських Націоналістів Євгена 
Коновальця і Степана Банде-
ри, Української Повстанської 
Армії членів визвольного руху 
шестидесятників та активістів 
Небесної сотні і воїнів АТО, 
ООС.

Історія «героїчного» 
свята
Виникла у середовищі українських 

націоналістів. Уперше офіційно воно 
було запроваджене постановою ІІ Ве-
ликого Збору ОУН, який відбувся у 
квітні 1941 року в Кракові: «Обов’я-
зуючі організаційні свята є: свято со-
борності 22 січня, свято Героїв револю-
ції дня 23-го травня і День боротьби 31 
серпня».

Свято Героїв під час Другої світової 
війни та після її завершення відзнача-
ли учасники визвольного руху.

Цього дня члени та юнацтво ОУН 
проводили закриті святкові зібрання 
(сходини). Кімнату прикрашали прапо-
рами та портретами Міхновського, Ко-
новальця та Петлюри. Передбачалося 
дотримання певного церемоніалу, скла-
довими якого було вшанування пам’я-
ті полеглих героїв хвилиною мовчання, 
зачитування наказу крайового Провід-
ника, виголошення коротких промов 
та складання присяги новими членами 
організації. 

Для широкого загалу, де було мож-
ливо, проводилися «масові» святочні 
зібрання. Біля могил місцевих героїв 
збиралися люди, співали гімн України, 
марш «Зродились ми великої години», 
виголошували промови. 

«Точно о год. 8.30 вечора 23.05 ма-
ють дзвонити дзвони у всіх церквах, 
– йдеться у «Інструкції ОУН в спра-
ві святкування. Свято Героїв Револю-
ції». – Могили прибрані квітами, з на-
ціональними стрічками організаційних 
кольорів. З хвилиною биття запалити 
довкруги могили 4 великі смолоски-
пи, які мають горіти цілу ніч. Націо-
нальний Прапор вивішений на моги-
лі. Організаційний Прапор (прапор 
ОУН) вивішений лише в часі святоч-
ного зібрання. Біля Могили стоїть весь 

час святочно зібрана почесна сторожа з 
хлопців і дівчат».

Цей день був особливим у середови-
щі української діаспори, яка популя-
ризувала тяглість української військо-
вої традиції та героїзм воїнів від часів 
Давньої Русі, козаччини до двадцятого 
століття. Пам’ять про полеглих героїв, 
знакові битви вони вважали потужним 
мобілізаційним та патріотично-ви-
ховним чинником, який мотивував 
до боротьби за незалежність наступні 
покоління.

«Батьки» визвольного руху 
України
Дата 23 травня була вибрана не ви-

падково. У травні за суперечливих об-
ставин загинув ідеолог українського са-
мостійництва Микола Міхновський. 23 
та 25 травня були вбиті лідери україн-
ського визвольного руху Євген Конова-
лець та Симон Петлюра.

Микола Міхновський народився 31 
березня 1873 року на Полтавщині у ро-
дині сільського священика та являв-
ся нащадком старовинного козацького 
роду. За життя був адвокатом, публіци-
стом, ідеологом самостійницької течії в 
українському русі початку ХХ століт-
тя. Автор програмного документу Бра-
ства тарасівців «Кредо молодого україн-
ця» та брошури «Самостійна Україна». 
Під час 1-ої світової війни – поручик, 
служив у Київському військовому суді. 
Разом з однодумцями розробив програ-
му творення українського війська, яку з 
початком Української революції 1917–
1921 активно втілював у життя. За-
сновник і керівник утвореного 16 берез-
ня 1917 Українського військового клубу 
імені гетьмана Павла Полуботка, член 
Українського генерального військового 
комітету, один з організаторів 1-го Укра-
їнського полку ім. Б. Хмельницького.

3 травня 1924 року Миколу Міхнов-
ського знайшли повішеним у саду са-
диби його друга Володимира Шемета. У 
передсмертній записці: «Ніж вони мене, 
краще я сам себе»…

Євген Коновалець народився 14 черв-
ня 1890 року у Зашкові на Львівщині 
у вчительській родині. Він був приро-
дженим лідером. У 27 років, з’явившись 
у Києві після російського полону, він 
створив і очолив одну з найбоєздатні-
ших частин армії Української Народної 

Республіки – формацію Січових стріль-
ців, яка відіграла вирішальну роль в ба-
гатьох критичних ситуаціях: під час 
січневого більшовицького заколоту в 
Києві у 1918-му, під час антигетьман-
ського виступу Директорії, і під час низ-
ки боїв 1919 року.

У 30 років він очолив підпільну Укра-
їнську військову організацію, яка про-
довжила боротьбу за Українську держа-
ву. УВО мобілізувала українські сили 
на еміграції, дала поштовх для пошу-
ку нових шляхів утвердження україн-
ської ідеї.

У 38 років його авторитет і вміла ор-
ганізаційна робота стали запорукою 
створення Організації українських на-
ціоналістів, яка об’єднала галичан і 
наддніпрянців і стала найуспішнішим 
політичним проектом, що кардинально 
змінив нашу історію. Сам Євген Коно-
валець став своєрідним «містком» між 
двома поколіннями учасників бороть-
би за незалежність: тими, хто боровся в 
1917-1921 і тими, хто повстав у 1940-ві.

У 1938 році, саме 23 травня Євгена 
Коновальця вбив радянський агент у 
нідерландському Роттердамі.

Симон Петлюра народився 22 травня 
у 1879 році  у Полтаві в родині міщан з 
давнім козацьким корінням. За життя 
був журналістом, літературним і теа-
тральним критиком, головою Директо-
рії, Головним Отаманом військ і фло-
ту УНР.

Під час Української революції 1917-
1921 років – голова Українського Ге-
нерального Військового Комітету, Ге-
неральний Секретар військових справ, 
творець Гайдамацького коша Слобід-
ської України, Голова Директорії Укра-
їнської Народної Республіки та Голов-
ний отаман Військ і Флоту УНР. Після 
революції, на еміграції очолив Держав-
ний Центр УНР в екзилі: протидіяв 
більшовикам на міжнародній арені, на-
магався зберегти українські державні 
установи та військо, об’єднати україн-
ську еміграцію довкола продовження 
боротьби та заручитися підтримкою за-
хідних урядів. 

Убитий 25 травня 1926 року радян-
ським агентом Самуїлом Шварцбардом 
у Парижі. Попри масштабну кампанію 
із дискредитації Симона Петлюри, його 
ім’я для багатьох українців залишило-
ся символом нескореності та боротьби 
за незалежність України.

Безумовно, ці величні постаті за-
лишили в історії України неабиякий 
відбиток, що дав у свій час потужний 
поштовх до створення нової вільної су-
веренної України. І до Героїв України їх 
відносять цілком виправдано. 

Відзначення у незалежній Україні
Після 1991-го року свято стало на-

бувати популярності. Традиція святку-
вати День героїв у незалежній Україні 
започаткована за ініціативою Львів-
ського обласного об’єднання «Просві-
та», Конгресу українських націоналіс-

тів й підтримана Львівською обласною 
і міською радами та низкою інших гро-
мадських організацій.

Зокрема, на честь свята студенти 
Львівського державного університе-
ту фізичної культури зазвичай несуть 
вулицями міста смолоскипний вогонь. 
Його запалюють у селищі Білогорща 
(на місці загибелі командувача УПА 
Романа Шухевича) і несуть до пам’ят-
ника Тарасові Шевченку та меморіалу 
загиблим воїнам УГА на Личаківсько-
му цвинтарі.

У 2014 році масштабні відзначення 
Дня Героїв відбулися у Волинській, 
Львівській, Івано-Франківській та Тер-
нопільській областях.

Наразі свято не є офіційним, але тра-
диція вшанування героїв саме цього дня 
міцнішає. Окремі громадські організа-
ції вимагають визнання Дня Героїв офі-
ційним державним святом. Особливо, 
з огляду на те, що з 2014 року українці 
відстоюють територіальну цілісність та 
право на вільний вибір розвитку своєї 
держави у війні з Російською Федераці-
єю, яка анексувала Крим та окупувала 
частину Донбасу. На жаль, ряди героїв, 
які віддали своє життя в останні сім ро-
ків, поповнюється чи не щодня.

Нині, як і сотні років тому, українці 
гинуть, виборюючи право бути вільни-
ми. І ми маємо пам’ятати кожного, хто 
поліг у цій боротьбі, а також продов-
жувати їхню не легку справу, аби наша 
країна залишалась незалежною.

Слава Героям України! 

Сторінку підготувала Анжела Замотаєва за 
матеріалами сайтів Українського інституту 

національної пам’яті та Національної 
бібліотеки України ім. В. І. Вернадського

МАЄМО ПАМ’ЯТАТИ ТИХ,  
ХТО ПОЛІГ У БОРОТЬБІ ЗА УКРАЇНУ
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Біля Чорного тюльпана – пам’ятника воїнам інтер-
націоналістам, 17 травня, представники організації 
ветеранів Афганістану вийшли на суботник і виса-
дили 8 кущів троянд. Цей захід присвячений першо-
му дню виведення військ з Афганістану, який щоріч-
но відзначають 15 травня.

Ветерани-афганці зібралися для того, щоб в черго-
вий раз нагадати про те, що пам’ятники і територія 
навколо них, мають знаходитися у належному стані. 
Проблем багато: руйнується меморіал, щорічно по-
трібна спеціальна фарба, чорного кольору та інше. 
Гадяцька міська організація ветеранів Афганістану 
неодноразово зверталася до міської влади з прохан-
ням допомогти в утриманні пам’ятника. Сподіваємо-
ся, що їх нарешті почують.

Вікторія Цимбал

Загальна цифра боргу по області на 1 квітня стано-
вить понад 105 млн грн, розповів директор Департа-
менту економічного розвитку, торгівлі та залучення 
інвестицій ОДА Максим Калінін на нараді у Пол-
тавській ОДА.

«Найбільшими боржниками є ПрАТ «Автокраз» –  
66,5 млн грн. Також 17,7 млн грн заборгували 5 під-
приємств, які знаходяться на території Гадяча, ДП 
«Полтавський Комбінат Хлібопродуктів» – 8 млн 
грн;  ПрАТ «Кременчуцький колісний завод» – 2,7 
млн грн та ТОВ «Топ Оіл Сервіс Компані» – 2,2 млн 
грн».

Крім того, у березні не виплачували зарплату на 
сільськогосподарському підприємстві державної 
кримінально-виконавчої служби України № 29 - 379 
тис. грн та ДП Полтавський облавтодор - 319 тис грн.  
Працівникам, що знаходяться в управлінні органів 
центральної виконавчої влади, на 1 квітня заборгу-
вали 9 млн грн, працівникам підприємств комуналь-
ної власності –  245 тис грн.

Із початку року повністю погашено заборгованість 
із заробітної плати на 10 підприємствах-боржниках 
на суму 4,6 млн грн.

«БМ»

Я проживаю у с. Малі Будища, по вулиці Садова, 
з 1986 року. Моє помешкання було першою забудо-
вою на цій вулиці. З роками, почали будувати свої са-
диби інші мешканці. Навпроти мене, через вулицю, 
проживає П. Прядко і поряд по межі, з правого боку, 
сім’я Шестопалів. Усі ці роки я потерпаю від сусід-
ських знущань та відвертої зневаги.

Петро Прядко насадив горіхові дерева у своєму 
дворі, якраз під парканом, ще 35 років тому.  Із того 
часу дерева жодного разу не обрізали, тож виросли 
справжні горіхові велетні. Гілля пересягнуло майже 
через проїжджу частину вулиці, аж до мого двору. Ці 
дерева створили аварійну ситуацію для мого паркану, 
колодязя і електомережі. Велика штормова буря по-
валить або розчахне дерево і воно впаде і зруйнує мої 
будівлі, наробить великої шкоди. Весь цей час я при-
бираю величезні купи листя, поламаного гілля від 
свого двору і не тільки, листям засипає навіть проїж-
джу частину. Скільки разів просила Прядка привести 
свої насадження у належний стан, навіть не перелі-
чити. Мені 69 років, я вже не в змозі сама наводити 
лад на нашій вулиці, а сусід безсоромно ігнорує мої 
прохання. Із сусідом Шестопалом, така сама історія 
- листя із його горіхів засипає мій двір з іншого боку. 
Я вимагаю, щоб мої сусіди привели в належний стан 
свої насадження, провели обрізку.

Зверталася до нашого старости Василя Губського, 
він провів розмову із П. Прядком, багато мені обоє 
наобіцяли, набрехали, щоб відчепилася, а робота не 
зроблена. Живу сама, маю двох дорослих дітей. Ви-
ховала їх чесними людьми, патріотами, відданими 
Україні. Мій син виконує свій військовий обов’язок 
на Донбасі, захищає усіх нас від ворога. 

То чому такі як Прядко і Шестопал мають пра-
во знущатися наді мною, створювати мені «зону 
виживання», серед безгосподарності, байдужості і 
нахабства.

Сподіваюся газета мені допоможе, нагадати своїм 
сусідам та всім громадянам, що існують закони, зо-
крема «Про благоустрій населених пунктів» і треба 
виконувати свої обов’язки і не створювати нестерп-
ні умови сусідам.

Любов Стасовська

У залі засідань Лютенської сільради, 13 травня, від-
булося  засідання адміністративної комісії при ви-
конкомі. Розглядали протокол відділення №1 Мир-
городського райвідділу поліції про адміністративне 
правопорушення та притягнення до адміністратив-
ної відповідальності жителя Лютеньки, через випа-
сання та вигул домашніх тварин у невідведених для 
цього громадських місцях.

Адмінкомісія визнала його винним та вирішила 
накласти стягнення у вигляді штрафу в розмірі  340 
гривень.

Крім того, комісія рекомендувала обгородити ді-
лянку, виділену рішенням для сінокосіння, випасу та 
утримання  худоби, відповідно до заяви.

Із сайту Лютенської ТГ

Для покращення благоустрою міста, МКП «Ко-
мунсервіс» придбало 33 вуличні урни для сміття 
«Джентельмен», які встановлять у парку та на вули-
цях міста. Загальна вартість – 49 500 гривень. Поста-
чальник – ФОП Валерій Лихенко (с. Воскресенське, 
Переяслав-Хмельницький р-н.)

Окрім цього, міська рада приймає пропозиції, щодо 
визначення громадських місць, де у подальшому 
можна буде встановити подібні урни. Свої варіан-
ти надсилайте за адресою: вул. Л. Українки, 3, м. Га-
дяч (каб. № 11 (відділ містобудування, архітектури, 
ЖКГ та будівництва Гадяцької міської ради)) або на 
електронну пошту: arh_hadiach@ukr.net.

«БМ»

Про це повідомили у телеграм-каналі 
Сергіївської громади.
Зареєстроване перше сімейне фермерське госпо-

дарство «Гресь В.В» має напрямок виробництва сіль-
ськогосподарської продукції в галузі тваринництва. 
Тепер СФГ має можливість отримувати державні до-
тації та субсидії для розвитку.

«БМ»

ВЕТЕРАНИ-
АФГАНЦІ ВИЙШЛИ 
НА СУБОТНИК 

ПРОПОНУЙТЕ ДЕ 
ВСТАНОВИТИ УРНУ

ОШТРАФУВАЛИ 
ЗА НЕПРАВИЛЬНЕ 
УТРИМАННЯ ТВАРИН

У РОЗБИШІВЦІ 
СТВОРИЛИ 
СІМЕЙНЕ ФГ

ТОННИ 
ГОРІХОВОГО 
ЛИСТЯ

ЗАБОРГОВАНІСТЬ 
ІЗ ЗАРПЛАТИ 

Не пройшло й 2 місяці, як гадяцькі активісти роз-
почали у мережі детальний аналіз декларацій поса-
довців міської ради. Зокрема, шквал емоцій та безліч 
коментарів  викликав пост-критика на адресу заступ-
ника міського голови Віталія Ракочія. Публікація так 
і називається: «РАКОЧІЙ та 15 мільйонів бюджетних 
коштів». Йому закидають відмивання грошей, які от-
римали фірми, де він був власником. Роблять акцент 
на те, що саме активна підприємницька діяльність 
майбутнього заступника розпочалася одночасно з об-
ранням діючого мера. Крім того, користувачі мережі 
з’ясували, що директором ТОВ «ПРОФБУД1» з 16 
лютого став М. Микитенко, а її засновником С. Удо-
виченко, але до цього моменту фірма належала  Віта-
лію Ракочію. До того ж, гадячани зробили детальний 
аналіз тендерів, які проводила міська рада. В резуль-
таті назвали Ракочія «скарбничкою» для  міського го-
лови. Крім того, охрестили  Віталія й новим кандида-
том в мери, на наступних виборах. Мабуть, вже стає 
традицією  аналізувати діяльність публічних осіб та 
звинувачувати їх у отриманні незаконних прибутків. 
Що стосується участі у тендерах, то рішення приймає 
відповідний орган, який, до речі, попередньо пере-
віряє всіх учасників.  Вся полеміка навколо діючо-
го заступника викликала неабиякий резонанс серед 
жителів Гадяцької громади. Тому й наша редакція не 
змогла залишатися осторонь… 

Віталій Ракочій прокоментував 
висунуті в його бік обвинувачення:
«Основна моя діяльність, до отримання посади, 

була зосереджена у сфері будівництва. Перекона-
ний, що в кожного підприємця, який розвивається 
обов’язково настає час, коли необхідно продовжи-
ти рух вперед і спробувати себе в інших напрямках. 
Наша співпраця з міською радою у сфері будівництва 
розпочалася з 2015 року. Компанія «ПРОФБУД1» 
завжди брала участь у конкурсах на рівних умовах з 
іншими. Буду відвертим, за 5 років заробити 15 млн. 
грн це не так вже й багато. Адже головна мета кожно-
го підприємця- це заробити більше коштів. Всі пра-
цюють на максимальний результат. Саме для цього й 
займався приватною діяльністю. До речі, знайти на-
дійного, якісного і водночас бюджетного підрядни-
ка дуже не легко. Адже тих, хто з відповідальністю 
відноситься до своєї роботи дуже мало. Коли я вирі-
шив кардинально змінити  вид своєї діяльності і ста-
ти держслужбовцем, я звичайно ж відійшов від справ 
підприємництва. Але компанія не розпалася, вона й 
надалі успішно здійснює свою діяльність. Адже ро-
зумію, що в кожного є сім’я, яку потрібно забезпечу-
вати. Тому залишилися робочі місця, тільки змінив-
ся керівник. Люди й надалі продовжують працювати. 

Ми працювали як з держаним, так із приватним бю-
джетами. Якість виконання робіт не залежала від за-
мовника. Будівельна компанія всім без виключення, 
надавала послуги на високому рівні. Здійснювалася 
комфортна співпраця, як результат- мали замовлен-
ня як від приватних, так і від держаних підприємств.

З приводу того, що збираюся на вибори- це абсо-
лютна нісенітниця. Коли мені запропонували зайняти 
посаду заступника, я звичайно ж погодився, адже хто 
відмовляється від такої пропозиції. Чому? Тому що я 
вже був депутатом міської ради,  членом виконкому і 
звичайно ж вуличним депутатом на Підварку. Отже, 
маю свої напрацювання і стратегію вирішення госпо-
дарських питань. За цей час встиг налагодити комуні-
кативний зв’язок із комунальниками. Хоч це давалося 
досить не просто, якщо враховувати особистий дос-
від вуличного депутатства. Мені як керівникові, зро-
зуміле невдоволення оточуючих, але є і схвальні від-
гуки. До то ж, не можу дивитися, коли люди не якісно 
виконують свою роботу і ніяк на це не реагувати. Але 
все ж таки впевнений, що за наступні 5 років все змі-
ниться на краще і наші комунальники нарешті запра-
цюють як один злагоджений механізм. 

Якщо повернутися до мого призначення на пост 
заступника, то я попередньо  пройшов перевірку від-
повідних контролюючих органів (перевірка деклара-
ції – Авт.),і в результаті ніяких нарікань не отримав, 
тому мою кандидатуру було схвалено. Я прийшов на 
цю посаду не для особистої вигоди. Моя мета – роз-
вивати наше місто, створювати комфортні умови для 
життя наших жителів.» Згідно чинного законодавства 
заступник міського голови призначається за подан-
ням міського голови.

 
Вікторія Цимбал

«РАКОЧІЙ ТА 
15 МІЛЬЙОНІВ 
БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ»
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Минулого тижня
в Гадячі
зареєстровано
2 немовлят

10 осіб
пішли
з життя

4 пари 
одружилися

1 пара 
розлучилася

подія

У селі Качанове, Сергіївської ОТГ, 16 травня, 
близько 3:00, біля трансформатора в будівлі 
колишньої олійниці виявили тіло місцевого 
17-річного хлопця.

За вказаним фактом слідчий відкрив кримінальне 
провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кри-
мінального кодексу України.

Згідно попереднього висновку судово-медичного 
експерта, смерть настала внаслідок ураження елек-
тричним струмом. Поліція вивчає обставини та при-
чини смерті неповнолітнього.

 Прес-служба ГУ Національної 
поліції у Полтавській області

Київський районний суд міста Полтави виніс ви-
рок двом колишнім вихованцям комунального за-
кладу «Центр соціально-психологічної реабілітації 
дітей» Полтавської обласної ради.

Нагадаємо, наприкінці березня 2020 року у вказа-
ному центрі вночі у присутності інших дітей на той 
час 14-річний вихованець закладу побив та намагав-
ся задушити семирічного хлопчика.

Згодом спонукав до злочину 17-річного юнака, та-
кож вихованця центру. Дерев’яною полицею з тум-
би юнаки тиснули на шию дитини, доки у нього не 
почалася кровотеча і він знепритомнів. Тільки після 
того, як юнаки переконалися, що дитина не подає оз-
нак життя, повідомили персонал закладу про скоєне.

Дії вихованців кваліфікували за ч. 2 ст. 15, п. п. 2, 
12 ч. 2 ст. 115 (Закінчений замах на умисне вбивство 
малолітньої дитини, вчинений за попередньою змо-
вою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Вироком суду молодшого співучасника злочину 
засудили на десять років.  Старшому хлопцеві при-
судили сім років позбавлення волі та застосовували 
до нього надання амбулаторної психіатричної допо-
моги в примусовому порядку за місцем відбування 
покарання.

До набрання вироком законної сили особи перебу-
ватимуть під вартою.

У кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 137 
(Неналежне виконання обов’язків щодо охоро-
ни життя та здоров’я дітей працівниками центру) 
Кримінального кодексу України триває досудове 
розслідування.

У Харківському науково-дослідному інституті су-
дових експертиз проводять судову експертизу якості 
безпеки життєдіяльності та охорони праці.

Пресслужба прокуратури Полтавської області

У селі Дзюбівщина Білоцерківської громади, 16 
травня, чоловік впав у колодязь під час проведення 
ремонтних робіт.

Бійці ДСНС за допомогою рятувальної мотузки ді-
стали громадянина на поверхню та передали меди-
кам для обстеження. 

 ГУ ДСНС у Полтавській області

У вчиненні наркозлочинів підозрюють 40-річного 
миргородця. Під час обшуку у помешканні чоловіка 
поліцейські знайшли шприци з ацетильованим опі-
єм, приготованим для його знайомих. 

«Квартиру-притон» викрили працівники управ-
ління боротьби з наркозлочинністю поліції облас-
ті спільно зі слідчими Миргородського райвідді-
лу, із залученням батальйону поліції особливого 
призначення.

Поліцейські зібрали докази причетності мешкан-
ця Миргорода не тільки до виготовлення та збері-
гання особливо небезпечних наркотиків. Правоохо-
ронці також з’ясували, що він надавав приміщення 
для їх вживання наркозалежним мешканцям району.

Слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру 
у злочинах за двома статтями Кримінального кодек-
су України: утримання місця для незаконного вжи-
вання та виготовлення наркотичних засобів, а також 
надання з цією метою приміщення (ст. 317) та неза-
конне виготовлення й зберігання наркотичних за-
собів протягом року після засудження за цією стат-
тею (ч. 2 ст. 309). Зараз підозрюваний під домашнім 
арештом.

За ці наркозлочини чоловіку загрожує до 5 років 
позбавлення волі. 

Миргородський райвідділ поліції

ЧОЛОВІК ВПАВ 
У КОЛОДЯЗЬ

ОБЛАШТУВАВ 
НАРКОПРИТОН 
У КВАРТИРІ

ЗАСУДИЛИ 
ХЛОПЦІВ, ЯКІ 
ЗАДУШИЛИ 
7-РІЧНУ ДИТИНУ

НЕПОВНОЛІТНЬОГО 
ВБИЛО СТРУМОМ

У Гадячі, на вулиці Першотравневій, 18 травня, 
близько 6:00, сталась дорожньо-транспортна приго-
да за участі легкового автомобіля Daewoo Lanos, під 
керуванням водія 1999 року народження, який, буду-
чи  у стані алкогольного сп’яніння, не впорався із ке-
руванням, з’їхав у кювет та допустив наїзд на дерево.

У результаті водій та пасажир, 2000 року народ-
ження, з тілесними ушкодженнями доставлені до 
медичного закладу.

Вирішується питання про внесення відомостей до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань за части-
ною 1 статті 286-1 (Порушення правил безпеки до-
рожнього руху або експлуатації транспорту особами, 
які керують транспортними засобами в стані сп’янін-
ня, що спричинило потерпілому середньої тяжкості 
тілесні ушкодження)  Кримінального кодексу Укра-
їни. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.  

«БМ» за інформацією відділу комунікації поліції 
Полтавської області 

Фото О.Товстого

17 травня, о 19:55, поблизу с. Гречанівка, Красно-
луцької ТГ, на відкритій території виявлено арти-
лерійський снаряд калібром 122 мм, часів минулих 
війн. Співробітники відділу Національної поліції ор-
ганізували охорону місця виявлення. 

Знешкодження боєприпасу провели 18 травня гру-
пою піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС Украї-
ни у Полтавській області.

ГУ ДСНС у Полтавській області

17 травня, о 9:43, в селі Литв’яки Лубенської місь-
кої громади відділення аварійно-рятувального заго-
ну ДСНС вилучило з вигрібної ями тіла 49-річного 
громадянина. 

Обставини події з’ясовуються. Тіло загиблого на-
правлено до Лубенського міжрайонного відділення 
бюро СМЕ для встановлення причини смерті.

Поліція відкрила кримінальне провадження та 
розпочало слідство з приводу загибелі чоловіка. 

ГУ ДСНС України у Полта вській області

НЕВТЕРЕЗИЙ 
ВОДІЙ СКОЇВ ДТП

ТІЛО ВИТЯГЛИ ІЗ 
ВИГРІБНОЇ ЯМИ 
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Суддя Гадяцького районного 
суду, 11 травня 2021 року, 
розглянув адміністративну 
справу, яка надійшла 
від відділення поліції 
№1 Миргородського 
РВП про притягнення 
до адміністративної 
відповідальності громадянина 
України за ч.2 ст.130 КупАП.
Встановлений епізод

10 квітня 2021 року о 7:39 хв. в м. Га-
дяч по вул. Гетьманській обвинуваче-
ний водій керував мопедом Tiger, без 
державних номерних знаків в стані ал-
когольного сп`яніння. Огляд на стан 
сп`яніння проводився зі згоди водія у 
встановленому законом порядку із за-
стосуванням приладу «Драгер»-6810 
під відеозапис на бодікамеру, чим по-
рушив п.2.9а ПДР.

Обвинувачений в судове засідання 
не з`явився, про дату, час та місце роз-
гляду справи був повідомлений, про 
що свідчить його підпис у протоколі, 
від пояснень відмовився.

Вина обвинуваченого підтверджу-
ється протоколом про адміністратив-
не правопорушення, результатами 
тестування на алкоголь, постановою 
Гадяцького районного суду Полтав-

ської області про притягнення обвину-
вачення до відповідальності за ст.130 
ч.1 КУпАП, диском з відеозаписом та 
іншими матеріалами у справі.

У діях обвинуваченого є склад пра-
вопорушення передбаченого ч. 2 ст. 
130 КпАП України - керування тран-
спортними засобами особами, які пе-
ребувають в стані алкогольного сп`я-
ніння повторно протягом року.

Згідно довідки відділення поліції 
№1 Миргородського РВП обвинуваче-
ний посвідчення водія не отримував.

Оскільки, обвинувачений керував 
транспортним засобом без посвід-
чення водія і відноситься до катего-
рії інших осіб, тому до нього можливо 
застосувати адміністративне стяг-
нення у вигляді штрафу, передбачене 
ч.2 ст.130 КУпАП .

Керуючись ст.401,130 ч.2, 221, 283, 
284 Кодексу України про адміністра-
тивне правопорушення, суддя поста-
нови обвинуваченого визнати винним 
у вчиненні правопорушення, передба-
ченого ч.2 ст.130 КпАП України та під-
дати адміністративному стягненню у 
вигляді штрафу на користь держави в 
розмірі 17 000 грн.

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

11 травня 2021 року Гадяцький 
районний суд розглянув 
кримінальне провадження 
відносно громадянин України, 
освіта повна загальна, 
не працює, у вчиненні 
кримінального проступку, 
передбаченого ч.1 ст. 309 КК 
України.

Встановлений епізод
26 квітня 2021 року, близько 19 го-

дини обвинувачений, перебуваючи на 
перехресті вулиць Щорса-Чапаєва у м. 
Гадячі, побачив на узбіччі дороги два 
поліетиленових прозорих пакунки з за-
стібками, в яких знаходилась подріб-
нена речовина зеленого кольору, схожа 
за зовнішніми ознаками на подрібнену 
рослину коноплі.

Усвідомлюючи, що вказана речови-
на містить особливо небезпечний нар-
котичний засіб - канабіс, обвинуваче-
ний взяв ці пакунки та поклав їх до лівої 
внутрішньої кишені своєї куртки, тим 

самим умисно придбав особливо небез-
печний наркотичний засіб, масою не 
менше 6,144 г для власного споживан-
ня без мети збуту.

Того ж дня близько 22 години обви-
нувачений був викритий працівниками 
Національної поліції, поблизу відділку 
поліції по вул. Гетьманській.

На місці обвинувачений надав для ог-
ляду два прозорих поліетиленових па-
кунки із речовиною, яка відповідно до 
висновку експерта за результатами про-
ведення судово-хімічної експертизи є 

особливо небезпечним наркотичним за-
собом – канабісом.

Таким чином, 21.04.2021 у період часу 
з 19 год. до 22 год. обвинувачений, пере-
буваючи по вул. Гетьманській в м. Гадячі 
незаконно зберігав наркотичний засіб.

Суд визнає винним обвинувачену 
особу у вчиненні кримінального про-
ступку, передбаченого ч.1 ст. 309 КК 
України і кваліфікує його дії як неза-
конне придбання та зберігання нарко-
тичних засобів без мети збуту.

30 квітня 2021 року між прокурором 
та обвинуваченим була укладена угода 
про визнання винуватості у криміналь-
ному провадженні відповідно до вимог 
ст. 468, 469,472 КПК України. Згідно 
даної угоди прокурор та обвинуваче-
ний дійшли згоди щодо правової ква-
ліфікації дій обвинуваченого за ч.1 ст. 
309 КК України та погодили покаран-
ня, яке повинен понести обвинуваче-
ний у вигляді штрафу в розмірі однієї 
тисячі неоподаткованих мінімумів до-
ходів громадян. Виходячи з викладено-

го, суд дійшов висновку про наявність 
підстав для затвердження угоди про ви-
знання винуватості між прокурором та 
обвинуваченим і призначення остан-
ньому узгодженого сторонами покаран-
ня у вигляді штрафу.

Обставинами, що пом`якшують пока-
рання, суд визнає щире каяття та актив-
не сприяння розкриттю злочину.

Обставин, що обтяжують покарання 
обвинуваченого судом не встановлено.

Керуючись ст.373,374, ч.3 ст. 394, 475 
КПК України, суд засудив:

- угоду про визнання винуватості від 
30 квітня 2021 року по кримінально-
му провадженню, укладену між проку-
рором та обвинуваченим - затвердити.

- обвинуваченого визнати винним у 
вчиненні кримінального проступку, пе-
редбаченого ч.1 ст. 309 КК України та 
призначити узгоджене сторонами по-
карання у вигляді штрафу на користь 
держави в розмірі однієї тисячі неопо-
даткованих мінімумів доходів грома-
дян, що становить 17 000 грн.

5 травня 2021 року суддя 
Гадяцького районного 
суду розглянув справу 
про адміністративне 
правопорушення, яка надійшла 
з Головного управління 
ДПС у Полтавській області 
відносно особи, що працює 
продавцем магазину, за ч. 1 ст. 
1551 КУпАП.
Встановлений епізод

1 квітня 2021 року за результатами 
проведення фактичної перевірки ма-
газину, встановлено, що продавець, 
яка проводила розрахунки, допусти-
ла порушення встановленого законом 
порядку проведення розрахунків, а 
саме: нею не забезпечено ведення ре-
жиму попереднього програмування 
найменування товарів із зазначен-
ням коду товарної підкатегорії згідно 
з УКТ ЗЕД та обліку кількості і най-
менування товару, чим порушено п. 1, 
п. 11 ст. 3 Закону України «Про засто-
сування реєстраторів розрахункових 
операцій у сфері торгівлі громадсько-
го харчування та послуг».

Обвинувачена на неодноразо-
ві виклики у судове засідання не 
з`явилась.

Судові повістки направлені за заре-
єстрованим місцем проживання, по-

вернуті до суду без вручення.
Враховуючи вищевикладене, вва-

жається, що дії обвинуваченої мають 
ознаки зловживання процесуальними 
правами, з метою ухилення від адмі-
ністративної відповідальності, тому 
враховуючи положення ст. 268 КУ-
пАП, вважається за можливе розгля-
нути справу у відсутності особи, яка 
притягується до адміністративної 
відповідальності.

Вина обвинуваченої підтверджу-
ється протоколом про адміністратив-
не правопорушення від 01.04.2021, 
актом перевірки, пояснюючою за-
пискою головного державного реві-
зора-інспектора управління податко-
вого аудиту ГУ ДПС у Полтавській 
області.

Керуючись ст. 40-1, ч. 1 ст. 1551, 
ст. 283,284 КУпАП України, суддя по-
становив ОСОобвинувачену визнати 
винною у вчиненні правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 1551 КУпАП та 
піддати адміністративному стягнен-
ню у виді штрафу на користь держа-
ви в розмірі двох неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян в сумі 34 
грн.

Стягнути з обвинуваченої судо-
вий збір у розмірі 454 грн на користь 
держави.

5 травня 2021 року суддя 
Гадяцького районного суду 
розглянув матеріали, які 
надійшли з Головного управління 
ДПС у Полтавській області про 
притягнення до адміністративної 
відповідальності керівника 
ТОВ «Шишацьке» за 
ч.1ст.163-1 КУпАП.

Встановлений епізод

При проведенні камеральної перевір-
ки з питання своєчасності подання по-
даткових декларацій встановлено, що 
керівником товариства несвоєчасно по-
дано податкові декларації: екологічно-
го податку за ІV квартал 2020 року з 

граничним терміном подання 9.02.2021 
«Надходження від викидів забруднюю-
чих речовин в атмосферне повітря ста-
ціонарними джерелами забруднення», з 
рентної плати за ІV квартал 2020 року з 
граничним терміном подання 9.02.2021 
року «Рентна плата за користування 
надрами для видобування корисних 
копалин загальнодержавного значен-
ня», що зафіксовано в актах, чим пору-
шено п. п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49, п. 250.2 
ст. 250, п. 257.3 ст. 257 Податкового ко-
дексу України.

Обвинувачений у судове засідання не 
з`явився, про дату, час та місце розгля-
ду справи був повідомлений належним 
чином.

Вина обвинуваченого підтверджу-
ється протоколом про адміністративне 
правопорушення від 8.04.2021 та актом 
про результати камеральної перевірки 
податкової звітності.

В діях керівника ТОВ «Шишацьке» 
є склад адміністративного правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 163-1 КУ-
пАП, тобто порушення керівниками та 
іншими посадовими особами підпри-
ємств, установ, організацій встанов-
леного законом порядку ведення по-
даткового обліку, тому його необхідно 
піддати до адміністративної відпові-
дальності, передбаченої санкцією стат-
ті за вчинене адміністративне правопо-
рушення, у виді штрафу.

Керуючись ч. 1 ст. 163-1, ст. 221 КУ-
пАП, суддя, постановив обвинува-
ченого визнати  винним у вчинен-
ні правопорушення, передбаченого 
ч.1ст.163-1 КУпАП та піддати адміні-
стративному стягненню у виді штрафу 
на користь держави в розмірі п`яти нео-
податковуваних мінімумів доходів гро-
мадян, а саме в сумі 85 грн.

Стягнути з обвинуваченого судо-
вий збір у розмірі 454 грн на користь 
держави.

Сторінку підготувала Анжела Замотаєва 
за матеріалами відкритих даних Єдиного 

державного реєстру судових рішень

ЗБЕРІГАВ НАРКОТИК

ШТРАФ ЗА НЕСВОЄЧАСНО ПОДАНІ ДЕКЛАРАЦІЇ 

ПОРУШИЛА ПРАВИЛА 
ЗАСТОСУВАННЯ РРО 

КЕРУВАВ МОПЕДОМ У 
НЕТВЕРЕЗОМУ СТАНІ
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Про це ви зможете дізнатись, 
переглянувши зібрану нами 
інформацію. Ми продовжуємо 
аналізувати електронні 
декларації і цього разу зробили 
для вас добірку доходів 
депутатів Петрівсько-Роменської 
сільської ради.  
 
ТАМАРА БАЛАКЛИЦЬКА
У власності чоловіка є з/д 28583 м2, 

28578 м2. Декларант володіє з/д 28580 
м2. 

Син декларанта має самоскид-Е 
SCHWARZMULLER SPA-3E, 2003 р.в., 
а невістка – власник сідлового тягача-Е 
DAF 95 XF 480, 1999 р.в.

У доходах вказала 63111 грн. зарп-
лати, чоловік за рік отримав 70023 грн. 
зарплати. 

АНДРІЙ ДОВГАЛЬ
Володіє житловим будинком 66.1 

м2, має трактор Xingtai- 220, та авто 
KIA Cerato, 2005 р.в.  За рік отримав 
7243 грн. зарплати, а особа із якою він 
проживає спільно, але не перебуває в 
шлюбі, 81152 грн. зарплати. 

НАТАЛІЯ ГИРЕНКО
Чоловік декларанта володіє будин-

ком 75 м2, з/д 83062 м2, 28428 м2, 
85163 м2, а сама декларант має з/д 
28433 м2. Окрім цього її чоловік у влас-
ності має трактор МТЗ- 82, 1993 р.в., 
комбайн John Deere-1188, 1989 р.в., 
авто ВАЗ 2101,1973 р.в., і причіп. 

Доходи має тільки чоловік – 190700 
грн. зарплати. 

РОМАН НОЧОВНИЙ
Дружина депутата у власності має бу-

динок 70.9 м2, а він сам – автомобіль 
ВАЗ 21099, 1998 р.в. У доходах декла-
ранта: 20715 грн. зарплати, 4810 грн. до-
ходу від надання майна в оренду і 17379 
грн. виплати по безробіттю. 

ВІРА БАРАНОВА
Володіє з/д 34300 м2, 37883 м2, а її 

мати 37883 м2. 
У ТЗ вказано автомобіль Mitsubishi 

Lancer, 2005 р.в., власником якого є 
сама декларант. 

В доходах депутата: 128940 грн. зарп-
лати, 52509 грн. доходу від надання 

майна в оренду, 4400 грн. страхових ви-
плат, 10849 грн. аліментів. Також 3884 
грн. пенсії отримала її мати і 337196 
грн. зарплати її син. 

ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСЕНКО
У власності має з/д 36800 м2, 24000 

м2., авто Volkswagen Passat, 1996 р.в., 
с/г техніку ЮМЗ- 6АКМ40.2, 2004 р.в. 
і мопед Sparta-SD124, 2019 р.в.

За рік декларант отримав 1000 грн. за 
роботу по цивільно-правовому догово-
ру, 4232 грн. соцдопомоги, 6611 грн. до-
ходу від надання майна в оренду.

ВАЛЕНТИНА СТЕШЕНКО
Чоловік декларанта володіє будин-

ком 85 м2, з/д 5350 м2, 20000 м2, а у її 
власності також є з/д  80000 м2. Окрім 
цього чоловік депутата має авто ВАЗ 
2110103НТ, 2010 р.в. 

У доходах вказала: 24000 грн. пенсії, 
а її чоловік: 212227 грн. зарплати, 1114 
доходу від відчуження цінних паперів і 
1526 грн. страхових виплат. 

МИКОЛА ПІШНЯК
У власності має квартиру 69.2 м2 і 

з/д 32700 м2, авто ВАЗ-2107, 2006 р.в. 
і причіп, а його дружина володіє з/д 
14940 м2, і будинком 41.6 м2.

У доходах вказав 212613 грн. зарпла-
ти, 84000 грн. пенсії, 16354 грн. доходу 
від надання майна в оренду, а його дру-
жина 38880 грн. пенсії і 17684 грн. дохо-
ду від надання майна в оренду.

МАРИНА БІЛИК
У спільній власності має кварти-

ру 51.8 м2, також володіє з/д 1700 м2, 
02286 м2, 2171 м2, будинком 110 м2. 
Її чоловік – власник авто Volkswagen 
Vento, 1994 р.в. У доходах 101867 
грн. зарплати  і 224135 грн. зарплати 
чоловіка. 

СВІТЛАНА БІЛИК
У власності декларанта квартира 51 

м2, будинок 53 м2, з/д 32800 м2, 33700 
м2, її чоловік володіє з/д 15 м2 та авто 
Renault Sandero, 2017 р.в. У доходах 
188662 грн. зарплати, 27657 грн. від на-
дання майна в оренду, 1000 грн. матері-
альної допомоги, а її чоловік отримував 
62888 грн. пенсії.

ВАЛЕНТИНА ЛЕСЬ
Чоловік декларанта володіє кварти-

рою 81 м2, з/д 1000 м2, 1500 м2, 38900 
м2, а також авто SKODA Octavia, 2007 
р.в. У доходах вказала 197721 грн. зарп-
лати, а її чоловік 179337 грн. зарпла-
ти, 592 грн, як подарунок у негрошовій 
формі, свекруха отримала 27768 грн. 
пенсії. На банківському рахунку декла-
рант зберігає 6115 гривень. 

ОЛЕКСАНДР НОСЕНКО
У власності має будинок 54 м2 та зе-

мельну ділянку 2500 м2. Володіє авто 
ВАЗ-21101, 2006 р.в. У доходах 128579 
грн. зарплати, 8668 грн. гонорару, 9969 
грн. профспілкових виплат. У фінансо-
вих зобов’язаннях -  20000 грн. за дого-
вором страхування.

ОЛЕКСАНДР ВАРВЕНСЬКИЙ
Володіє будинком 160 м2, з/д 1700 

м2, 620 м2, 37300 м2, нежитловими бу-
дівлями 202,4 м2 та 51,3 м2. А також у 
2020-му набув права власності на бу-
динок 109,2 м2, з/д 1403 м2, 17318 м2,  
22414 м2. 

У транспортних засобах вка-
зав: автомобіль KIA Carens, 2011 р.в, 
MERCEDES-BENZ SPRINTER, 2007 
р.в, причіп, а також протягом звітного 
періоду придбав Mercedes-Benz VITO, 
2005 р.в. 

За рік отримав: 290000 грн. від за-
йняття підприємницькою діяльністю, 
48600 грн. від відчуження рухомого 
майна, 24459 грн. від надання майна в 
оренду. 

ОЛЕКСІЙ УМАНЦЕВ 
Володіє автомобілями LAND 

ROVER FREELANDER,  2010 р.в., 
OPEL COMBO-C, 2004 р.в., MAN TGA, 
2005 р.в., IVECO MAGIRUS, 2005 
р .в . ,  IVECO TRAKKER, 2010 
р.в., а протягом 2020-го придбав 
MERCEDES-BENZ 315 CDI,  2006 р.в., 
DAF CF85.430, 2003 р.в.

У доходах: 143000 грн. від зайняття 
підприємницькою діяльністю, а його 
дружина 26400 грн. пенсії. У грошо-
вих активах:  15530 грн. на банківсько-
му рахунку.

ЛЮДМИЛА МАЗУР
Володіє з/д 0,03 м2, 0,10 м2, 0,15 м2, 

0,12 м2, також має будинок 122.1 м2, га-
раж 52 м2, сарай 35,7 м2, а її чоловік у 
власності має з/д 0,15 м2, 0,50 м2, бу-
динок 116.8 м2, квартиру 41,7 м2, га-
раж 27,1 м2, сарай 20,9 м2 і авто OPEL 
Vivaro, 2002 р.в. 

У доходах вказала 18496 грн. зарп-
лати, 31014 грн. соцвиплат, а її чоловік 
501173 грн. зарплати. 

ОЛЕКСАНДР ЯЩЕНКО
Має будинок 32.9 м2, з/д 1500 м2, 

2500 м2, 34300 м2, 34199 м2, с/г техні-
ку МТЗ-82, 2013 р.в. Доходів не вказав. 

ВАСИЛЬ АНДРУШЕЧКО
Володіє будинком 98 м2, з/д 4100 м2, 

37500 м2, а його дружина має з/д 159 
м2, 37500 м2, магазин 76 м2. Також у 
власності декларанта авто GEELY МК, 
2013 р.в. У доходах вказав 101989 грн. 
зарплати, 2508 грн. соцвиплати, 788 
грн. соцдопомоги, 27095 грн. від на-
дання майна в лізинг, 24800 грн. пен-
сії, 5323 грн. соцвиплат із відповідних 
бюджетів, а його дружина – 25800 грн. 
пенсії, 10421 грн. від надання майна в 
оренду, 623753 грн. від зайняття під-
приємницькою діяльністю. Окрім цьо-
го, дружина декларанта має заощаджен-
ня – 50000 грн. готівкою. 

ВОЛОДИМИР ГНАТЕНКО
Має у власності будинок 96,3 м2, з/д 

20000 м2, 37000 м2, його мати має з/д 
37000 м2. У транспортних засобах вка-
зано  VW TRANSPORTER 1997 р.в., 
ВАЗ 210993, 1993 р.в., ЗІЛ 4331, 1990 
р.в., с/г техніка МТЗ-82.1, 2000 р.в., 
SKODA OKTAVIA, 2008 р.в.

У доходах вказав 86400 грн. пенсії, 
60000 грн. зарплати, 84000 грн. зарпла-
ти дружини і 30000 грн. пенсії матері.

P.S. У списку депутатів, який 
розміщений на сайті Пе-

трівсько-Роменської громади, вказані 
прізвища ще кількох осіб, які входять 
до депутатського корпусу – це Роман 
Марченко, Іван Яріз, Сергій Копайгора, 
Надія Аленін. Проте, у Єдиному дер-
жавному реєстрі декларацій не знайде-
но документів, які відповідають запиту 
по вказаних прізвищах. 

Далі буде.
Оксана Кириченко

ХТО НАЙБАГАТШИЙ ІЗ ДЕПУТАТІВ 
ПЕТРІВСЬКО-РОМЕНСЬКОЇ СІЛЬРАДИ? 
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Сезон відпочинку біля водойм 
стартує 1 червня. Відповідно, 
у більшості областей вже 
розпочали до нього готуватись - 
проводять розчистку акваторії, 
прибирають смітники, які 
залишили недобросовісні 
відпочивальники, встановлюють 
сміттєві урни, лавки і столи.
«Наведіть, будь ласка, лад на міських 

пляжах! Приберіть, почистіть річку від 
водоростей, мулу, очерету, непотребу і 
старих дерев…» – такі прохання щороку 
висловлюють гадячани. Тому, ми вирі-
шили дізнатись, у якому стані місця на 
узбережжі Псла, де зазвичай відпочи-
вають гадячани і гості міста та чи гото-
ві вони до відкриття пляжного сезону?

Сміття немає, але не завдяки 
комунальникам
До 1 червня, згідно затверджених за-

ходів із озеленення Гадяцької міської 
територіальної громади та покращення 
стану благоустрою місць масового від-
починку громадян у весняно-літній пе-
ріод 2021 року, місцеві комунальники 
повинні провести прибирання  прибе-
режної зони річок від сміття та чагар-
ників, та відремонтувати столи та лав-
ки в місцях масового відпочинку людей 
(територія пляжу).

До речі, чиновники неодноразово на-
голошували, що у Гадячі є тільки один 
офіційний міський пляж і знаходить-
ся він навпроти човнової станції. Усі 
інші називають «місцями стихійного 
відпочинку», прибирати які вони не 
зобов’язані.  

Але цього року, прибрані всі місця 

відпочинку. Проте, це аж ніяк не здобу-
ток міських комунальних служб. Пля-
жі очистили від сміття працівники ДБК 
«ГрандСтрой», ТОВ «Торгпостач», 
ТОВ «Диканські ягоди», ТОВ «КВА», 
ТОВ «Дата АМ», магазину «Телефо-
нчик», фітнес-клубу «Атлант», депу-
тати Гадяцької міської, Миргородської 
районної та Полтавської обласної рад, 
юридичний відділ та працівники гро-
мадської приймальні депутата облради 
Олексія Матюшенка. До речі, подібна 
акція проводиться не вперше. 

Відповідно, роботи у працівників ко-
мунального підприємства стає у рази 
менше, але навіть той залишок вони не 
поспішають виконувати. 

Очищення річки
Ще у 2019-му році міський голова Во-

лодимир Нестеренко збирався подати 
заявку в Обласний екологічний фонд 
на розчистку Псла. Проте це так і зали-
шилися у планах - процедуру очищення 
визнали «складною і дороговартісною», 
тому вирішили не проводити.  

Погоджуємось, що очищення водо-
йми - процес складний, але ж можна 
зробити хоча б мінімум. 

Наприклад, для Полтавської гро-
мади почистити Ворсклу в межах мі-
ста також дорого – понад 12 мільйонів 
гривень. Тому, поки цих грошей немає, 
комунальники почали розчищати бе-
регову зону від очерету і мулу звичай-
ним ковшем. Не поганий приклад, чи 
не так? 

 
Що на дні?
Департамент із питань оборонної ро-

боти, цивільного захисту та взаємодії 
із правоохоронними органами Полтав-
ської ОДА повідомив, що із метою ство-
рення безпечних умов відпочинку на 
водних об’єктах області під час купаль-
ного сезону, водолази КУ «Рятуваль-
но-водолазна служба» провели обсте-
ження та очищення підводної частини 
акваторії пляжів. На даний час в облас-
ті обстежено та очищено від сторонніх 
предметів підводну територію 41 пля-
жу загального користування та 8 пля-
жів дитячих закладів оздоровлення та 
відпочинку. 

Обстеження дна Псла, у Гадячі, про-
водили 13 травня. Двоє водолазів пе-
ревірили водну акваторію, прилеглу до 
пляжу площею 525 м кв (довжина 15 м, 
ширина 35 м). 

У паспорті водного об’єкта вказано, 
що перешкод, які становлять небезпе-
ку при купанні не виявлено. Далі ін-
формація суперечить попередній - за-
значено, що перешкоди, які становили 
небезпеку при купанні, доправили до 
берега – це 11 гілок дерев, 6 штук ка-
міння, дві пляшки і інші предмети (які 
саме не вказано). 

Доступності від єдиного міського 
пляжу, не чекайте – у акті обстеження 
вказано, що на його території відсут-
ні місця, які були б визначені для ку-
пання дітей та людей із обмеженими 
можливостями. У той же час, в цивілі-
зованому суспільстві, піклуються про 
відпочинок маломобільних груп насе-
лення - встановлюють на пляжах спе-
ціальну доріжку, туалет та пристосова-
ну роздягальню. 

До речі, роздягальня на міському пля-

жі є, а от із нормальними туалетами 
проблема – ті, що є у жахливому ста-
ні. Також, згідно акту, на пляжі відсут-
ні знаки, які визначають межі акваторії, 
що також є порушенням. 

У договорі, укладеному між МКП 
«Комунсервіс» та КУ «Рятувально-во-
долазна служба» вказано, що остання 
бере на постійне обслуговування вод-
ну територію на випадки виникнення 
надзвичайних подій до 31 грудня 2021 
року.  

Загалом за обстеження сплатили 2 
869,63 гривень. 

P.S.Ми описали тільки части-
ну заходів, які, згідно чин-

них норм, повинні бути виконані при 
підготовці до купального сезону. Ок-
рім вищезазначеного, щорічно пляж не-
обхідно підсипати чистим піском або 
галькою; відповідно до вимог санітар-
ного законодавства, на території пля-
жу повинні бути фонтанчики з підве-
денням питної води, призначеної для 
споживання людиною; роздягальні слід 
мити щодня із застосуванням мийних 
та дезінфікуючих засобів, дозволених 
до використання МОЗ України; на пі-
щаних пляжах, не рідше одного разу 
на тиждень, необхідно проводити ме-
ханізоване рихлення поверхневого 
шару піску з видаленням зібраних від-
ходів; на пляжі повинен бути організо-
ваний медичний пункт… Усього цього 
ніколи не робили і, скоріше за все, не 
збираються. 

Підготувала Оксана Кириченко
Фото КУ "Рятувально-водолазна служба"

МІСЬКИЙ ПЛЯЖ НЕ ДОСТУПНИЙ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ ІЗ ОБМЕЖЕНИМИ 

МОЖЛИВОСТЯМИ
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Набрав чинності Закон «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України 
щодо забезпечення рівних можливостей 
матері та батька у догляді за дитиною». Він 
передбачає, що чоловіки зможуть брати 
двотижневу відпустку для догляду за дитиною. 
До речі, українське законодавство і раніше 
надавало таку можливість, однак тільки за 
наявності довідки з місця роботи матері про 
те, що вона більше не отримує допомогу. 

Що зміниться тепер:
- чоловік, дружина якого народила дитину (пара 

не обов›язково має бути в зареєстрованому шлю-
бі), може взяти 14-денну відпустку за рахунок ро-
ботодавця. Право на таку саму відпустку є також і у 
будь-якого повнолітнього родича, який доглядає за 
дитиною (бабуся чи дідусь).

- у відпустку для догляду за дитиною до досягнен-
ня нею трирічного віку має рівне право піти кожен 
із батьків дитини;

- чоловік і жінка, у яких є дитина з інвалідністю, 
можуть взяти додаткову відпустку або просити про 
скорочення тривалості робочого часу.

Досвід інших країн
У Польщі чоловік на два тижні може взяти відпуст-

ку. Право на це має батько, який виховує біологічну 
або усиновлену дитину. 

У Швеції діють «батьківські квоти»: з 480 днів за-
гальної декретної відпустки 60 днів зобов›язаний 
взяти батько дитини. Якщо чоловік не піде в декрет, 
сім›ї не буде виплати. І навпаки, якщо чоловік і жін-
ка поділять весь декрет навпіл – отримають додатко-
ву фінансову підтримку.

У Норвегії декретна відпустка триває 49 або 59 
тижнів, від її тривалості залежить розмір допомоги. 
Батьки повинні обов’язково взяти по 10 тижнів від-
пустки, решту часу – розподілити між собою в будь-
яких пропорціях. Крім того, після народження дити-
ни батьку належить ще оплачувана відпустка на два 
тижні, яка не входять в обов›язкові 10 тижнів.

У Німеччині і батько, і мати можуть брати декрет-
ну відпустку. Протягом року їм виплачують допомо-
гу для догляду за дитиною, її розмір зазвичай скла-
дає 65-67% від зарплати, а якщо відпустку беруть 
обоє батьків, то виплати продовжують на два місяці.

В Іспанії чоловік повинен йти в обов›язкову від-
пустку на 6 тижнів зі 100% збереженням зарплати. 
Також кожен з батьків отримує право на 10 тижнів 
відпустки на догляд за дитиною до року.

У Франції 7 днів декретної відпустки чоловік по-
винен брати обов'язково.

У Великій Британії «відпустку» на два тижні мо-
жуть взяти тільки наймані працівники – в період між 
народженням дитини і 56 днем її життя. Під час від-
пустки на тиждень виплачують 90% середньої що-
тижневої зарплати. Також і мати, і батько можуть 
взяти відпустку для догляду за неповнолітньою ди-
тиною на термін до 18 тижнів. Але вона не оплачуєть-
ся і можна брати не більше 4 тижнів на рік.

В Японії батько дитини може взяти річну відпуст-
ку (52 тижні) після її народження. Перші 180 днів 
йому виплачуватимуть 67% зарплати, решту часу 
– 50%.

Чоловіки в Південній Кореї можуть розраховува-
ти на 53 тижні декретної відпустки. Перші три міся-
ці їм платять 80% зарплати, далі – 50%. 

Підготувала Оксана Кириченко

Минулого місяця у Полтаві та області придбали 
345 нових автомобілів. Це на 176% більше, ніж у квіт-
ні минулого року, коли за місяць зареєстрували 125 
машин. 

Сума покупок становила 10 млн доларів США без 
врахування вартості додаткового обладнання. Лі-
дером серед брендів минулого місяця була Toyota - 
майже 60 таких нових автомобілів отримали реєстра-
цію у регіоні. Крім цих авто часто обирали Renault, 
Kia, Skoda та BMW.

Кросовер Toyota RAV4 отримав найбільшу кіль-
кість продажів серед моделей і покрив понад 6% рин-
ку. Також у регіоні часто реєстрували KIA Sportage і 
Renault Duster.

Понад 75% зареєстрованих автомобілів – кросо-
вери. Частка авто, що обладнані дизельними мото-
рами, склала 25% ринку, а середній об’єм двигуна 
становив 2 л. Автомобілі з ціною від 17 до 35 тис. до-
ларів отримали долю ринку 53%. Середня ціна кож-
ного автомобіля, який зареєстрували у квітні, скла-
ла 29 тис. доларів.

Загалом у квітні в Україні зареєстрували 10 000 
нових автомобілів. Це на 11% більше, ніж у березні 
і на 170%, ніж у квітні минулого року. Сума витрат 
минулого місяця склала 330 млн доларів, якщо не 
враховувати вартості додаткового обладнання. Для 
порівняння, у квітні минулого року кількість зареє-
строваних авто становила 3 700. Найпопулярнішою 
маркою була Toyota, а бестселер серед моделей – Kia 
Sportage.

Нагадаємо, у першому кварталі поточного року у 
Полтаві та області придбали 800 нових автомобілів. 
Сума покупок становила 23 млн доларів. Лідером се-
ред брендів у січні-березні було Renault, а найпопу-
лярніша модель – Renault Duster.

RST

Національна сервісна служба відзвітувала про на-
явність у регіонах близько 5 тис. «пакунків малюка» 
у натуральній формі (при народжуваності 25 тис ді-
тей на місяць). При цьому, у більшості регіонів Украї-
ни, у тому числі і в Гадячі, «пакунки малюка» у поло-
гових не видають вже майже місяць. Для поповнення 
залишків «пакунків малюка» задля їх видачі без за-
тримок згідно закону має бути проведено тендер че-
рез систему Prozorro.

У електронній системі Prozorro, 28 квітня 2021 
року, оголошено закупівлю більше 100 тис «бебі 
боксів» для доставки матусям у пологових відділен-
нях у 2021 році. Право на проведення тендеру от-
римали ДП «Українські спеціальні системи», які до 
цього часу спеціалізувалися виключно на закупівлях 
комп’ютерного обладнання та програмного забезпе-
чення. Замовником у ДП «УСС» виступає Міністер-
ство соціальної політики України.

Проте, спеціалісти стверджують, що вказана заку-
півля ризикує зірвати поставку «Пакунків малюка» у 
2021 році. Зокрема, замовником та закупівельною ор-
ганізацією не було проведено відкритого обговорен-
ня тендерної документації та технічного завдання, не 
було проведено консультацій з експертами Prozorro 
та бізнесом, у зв’язку з чим технічні умови предмету 
закупівлі – вмісту «пакунків малюка» - дають мож-
ливості для постачання неякісних дитячих товарів. 
А вимоги тендерної документації не містять жодних 
запобіжників від недобросовісної конкуренції та так 
званого «тендерного тролінгу». Найімовірніше, до 
вказаної закупівлі будуть допущені фіктивні компа-
нії, які матимуть на меті зрив закупівлі та поставок 
«пакунків малюка».

Поштовий оператор України починає процес по-
купки комерційного банку і шукає оцінювача. Про 
це повідомив гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілян-
ський. «Укрпошта» оголосила тендер на відбір ком-
панії-оцінювача, яка визначить банк для покупки. 
Оператор розглядає три потенційних банки, але Смі-
лянський не вказує які. За його словами, банк, що 
купується, буде невеликим, без відділень або з не-
великою кількістю філій. У банка не повинно бути 
проблемних активів. Операцію з придбання плану-
ють завершити протягом пів року.

Нагадуємо, компанія-оператор «Укрпошта» завер-
шила 2020 рік з чистим прибутком в 184,5 млн гри-
вень. Увійшла до 30 кращих пошт світу в рейтингу 
поштових компаній світу.

Нові ціни введуть в дію уже із 1 липня. 

Тариф складається з: вартості струму, плати на пе-
редачу мережами «Укренерго», на розподіл низько-
вольтними мережами, на поставку і податки. Діюча 
ціна в 1,68 грн не покриває реальні витрати - тіль-
ки за транспортування потрібно віддавати 1,51 грн.

За підрахунками Міністерства енергетики, ціна по-
винна становити:

2,6-2,96 грн за кВт/год у Києві та Дніпропетров-
ській області;

3,7 - 4 грн за кВт/год в Івано-Франківській та Лу-
ганській областях.

Тобто в кожному регіоні є своя собівартість. Але 
витрати ділять (і ділитимуть) на всіх, щоб не ство-
рювати різні умови для українців, залежно від їхньо-
го місця проживання.

Відповідно, вартість кВт/год електроенергії обіця-
ють підвищити до 3 гривень.

УНІАН

Від 13 травня в Україні набрав чинності спроще-
ний механізм розмитнення імпортованих з Європи 
автомобілів. Відтепер, вживані автомобілі з європей-
ською реєстрацією, старші п’яти років, які були вве-
зені в Україну до кінця 2020 року, оподатковують-
ся за пільговою ставкою податку на додану вартість 
та акцизного податку. Сума акцизного податку зале-
жить від віку авто, об’єму та типу двигуна, але не за-
лежить від її вартості. Базова ставка коливається від 
нуля до 150 євро, і в більшості випадків вартість роз-
митнення не перевищуватиме однієї тисячі євро. Такі 
автомобілі тимчасово звільняються від оподаткуван-
ня ввізним митом.

Зауважимо, що пільговим механізмом може бути 
розмитнений один автомобіль, однієї категорії, од-
ного власника. На пільгове митне оформлення даєть-
ся 180 днів з моменту набрання чинності законами. 
Учасники АТО/ООС матимуть змогу скористатися 
пільговим розмитненням протягом 270 днів.

Під дію цих законів не потрапляють ТЗ, які не від-
повідають екологічним нормам «Євро-2» й вище, по-
ходять з держави-окупанта (держави-агресора) або 
ввезені з тимчасово окупованої території України.

Закони набирають чинності з наступного дня піс-
ля опублікування та вводяться в дію через один мі-
сяць з дня набрання чинності.

Урядовий портал

«ПАКУНКИ МАЛЮКА» 
ЗАКІНЧИЛИСЬ

ПОЛТАВЦІ ПОЧАЛИ 
КУПУВАТИ БІЛЬШЕ 
НОВИХ АВТО

ДЕКРЕТНА 
ВІДПУСТКА 
ДЛЯ БАТЬКА 

ТАРИФ НА 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ 
МОЖЕ ЗРОСТИ ВДВІЧІ

«УКРПОШТА» КУПИТЬ 
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК

ПРО ПІЛЬГОВЕ 
РОЗМИТНЕННЯ 
«ЄВРОБЛЯХ»
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Із 17 травня прийом пацієнтів із ознаками 
ГРВІ у АЗПСМ №1 І №2 м. Гадяч  (які 
звертатимуться вперше) проводитиметься у 
каб. №102 і №108 із окремим входом із вул. 
Воровського, згідно графіка: 

каб. №108 із 10:00 до 13:00;
каб. №102 із 8:00 до 12:00, із 12:30 до 16:00;
каб. №103 «маніпуляційний» із 8:00 до 16:00.
Лікар-педіатр проводить прийом в КІЗ-кабінеті із 

9:00 до 12:00.
Із метою уникнення черг та комфортного перебу-

вання, адміністрація медзакладу просить попередньо 
записуватися на прийом до лікаря за телефонами: 

Реєстратура АЗПСМ м. Гадяч №1: 3-22-55, 095 
75 000 51.

Реєстратура АЗПМС м. Гадяч №2: 2-14-73, 095 
75 000 32.  

КНП «Гадяцький ЦПМСД»

Таку статистику оприлюднив ЦГЗ. Згідно офіцій-
них даних, протягом квітня 2021 року в Україні офі-
ційно зареєстровано 1 349 нових випадків ВІЛ-ін-
фекції, у 332 пацієнтів діагностовано СНІД, а 161 
людина померла.

Хворі інфікувалися різними шляхами: 
- гетеросексуальний — 841;
- гомосексуальний — 37;
- парентеральний — 469;
- вертикальний (від матері) — 142;
- невідомий — 1.

«БМ»

Аналіз із 10 по 16.05.2021 року.

У Полтавській області станом на 17.05.2021 (за 
19-й тиждень 2021 року) захворюваність на гострі 
респіраторні інфекції на стабільному рівні, знижу-
ється захворюваність на коронавірусне захворю-
вання COVID-19, показник захворюваності на ГРІ 
на неепідемічному рівні (нижче базового рівня) в 
цілому по області та в усіх містах та районів, крім 
Полтавського.

За тиждень в області на гострі респіраторні інфек-
ції захворіло 3214 особи, на 6% більше попередньо-
го тижня (на попередньому тижні зниження на 32%), 
показник захворюваності – 233 на 100 тисяч насе-
лення, що нижче базового рівня (епідемічного поро-
гу) на 54%. Захворіло 1254 дитини, що складає 39% 
від усіх захворілих.

Госпіталізовані 56 хворих, що складає 1,6% від кіль-
кості захворілих.

Щеплено проти грипу в області 7809 осіб, за тиж-
день щеплення не проводились.

У Гадяцькому районі за попередній тиждень на ГРІ 
захворіло 89 осіб з них дітей 43 (48,31%).

Випадків грипу не зареєстровано.
Показник  захворюваності на ГРІ серед населення 

району цього тижня (на 100 тис. населення) 176,2 в 
т. ч по м. Гадяч 200,5; по сільських населених пунк-
тах - 144,9.

С. Бабак, в. о. завідувача Гадяцького МВПЛД ДУ 
«Полтавський ОЛЦ МОЗ України» 

Про це повідомила адміністрація КНП 
«Гадяцька МЦЛ» у Фейсбук. 

У зв›язку з жорсткою позицією НСЗУ щодо опла-
ти медичних послуг лише при оформленні електро-
нного медичного запису, із 14 травня 2021 року безо-
платні діагностичні процедури будуть проводитися 
лише за наявності електронного направлення.

Це:
- флюорографія;
- рентгенографія;
- комп’ютерна томографія;
- функціональна діагностика;
- лабораторні дослідження.
Електронне направлення можна отримати у сімей-

ного лікаря, із яким ви уклали декларацію, або ж у лі-
куючого спеціаліста.

«БМ»

Центр громадського здоров’я повідомляє, 
що протягом минулого місяця, в Україні 
зареєстровано 1 554 випадки туберкульозу. 
Із них:

 1 214 нових випадки захворювання;
327 пацієнтів з рецидивом;
 24 пацієнти, які відновили лікування після 

перерви;
 66 пацієнтів, які розпочали повторне лікування 

після невдалого;
 22 інші випадки;
13 пацієнтів з невідомою історією попереднього 

лікування.
Загалом у квітні 2021 року від туберкульозу ліку-

валися 12 622 людини.
Пам’ятайте, туберкульоз не розрізняє соціального 

статусу та однаково небезпечний для всіх. Та якщо 
виявити хворобу на ранній стадії, її можна лікувати 
амбулаторно й не боятися ускладнень. За появи хоча 
б одного із симптомів туберкульозу - кашель понад 
два тижні, різке схуднення, нічна пітливість, слаб-
кість - варто негайно звернутися до лікаря!

«БМ»

Наступного тижня Полтавська область 
отримає ще 18 тисяч доз вакцини Pfizer-
BioNTech для вакцинації педагогічних і 
медичних працівників, які за різних причин 
не встигли це зробити раніше. Про це 
повідомили у Полтавській ОДА.
На Полтавщині уже сформовані списки тих, хто 

бажає вакцинуватися. На середину травня загаль-
на кількість працівників освіти Полтавщини стано-
вить 41606, із яких вакциновані 2258. До ЗНО бу-
дуть залучені 3140 педагогів, 551 із них вакциновані. 
Тому, для проведення безпечного оцінювання знань 
та сезону оздоровлення дітей, вакцинація педагогів 
продовжиться. 

«БМ»

ВІД СНІДУ ПОМЕРЛА 
161 ЛЮДИНА

ДІАГНОСТИЧНІ 
ПРОЦЕДУРИ ТІЛЬКИ 
ЗА НАПРАВЛЕННЯМ

ВЧИТЕЛІВ ТА МЕДИКІВ 
ЩЕПЛЮВАТИМУТЬ 
ВАКЦИНОЮ PFIZER

АМБУЛАТОРІЇ 
ПРАЦЮЮТЬ У 
ШТАТНОМУ РЕЖИМІ

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ 
НА ГРИП ТА ГРІ 

ВІД ТУБЕРКУЛЬОЗУ 
ЛІКУВАЛИСЯ  
12 622 ОСОБИ

Останнім часом в Україні почастішали випадки 
тяжких харчових отруєнь. Вони фіксувались у різ-
них регіонах країни, але найбільше випадків зафік-
совано у Чернігівській області. Переважно люди по-
трапляли на лікарняне ліжко після вживання риби 
домашнього приготування та консервів. 

Тільки за перші чотири місяці 2021 року в Україні 
зареєстровано 28 постраждалих від ботулізму. З них 
3 людини померли.  Травень, на жаль, також продов-
жує невтішну картину отруєнь. За оперативними да-
ними, з початку травня і станом на 17 травня в Укра-
їні було зареєстровано ще 10 випадків з підозрою на 
ботулізм, з них 3 — летальні: двоє померлих у Чер-
нігівській області (40-річна жінка та 50-річний чо-
ловік), та один померлий у Житомирській області 
(71-річний чоловік).  

Нагадаємо, ботулізм — тяжке харчове отруєння, зу-
мовлене споживанням продуктів, що містять ботуло-
токсини. Це, як правило, продукти домашнього кон-
сервування м’яса, риби, рідше — овочів. Потенційно 
небезпечними є усі консервовані продукти, які були 
погано вимиті, неправильно/недостатньо термічно 
оброблені, транспортувались або зберігались нена-
лежним чином. 

Будьте уважні до свого раціону та пам›ятайте, жит-
тя дорожче тимчасової гастрономічної насолоди!

ЦГЗ

Продовжуємо вас інформувати  
про ситуацію із COVID-19.

На 18 травня, у Полтавській області лабораторно 
підтвердили 275 нових випадків захворювання на 
коронавірус. 

Згідно інформації директора КНП «Гадяцька 
МЦЛ» Олександра Шаповала, у стаціонарі інфек-
ційного госпіталю перебуває 37 пацієнтів (26 із під-
твердженим діагнозом, 5 із підозрою, 6 – негативних 
тестів). У палаті інтенсивної терапії – 3 пацієнти. Із 
них на апараті штучної вентиляції легень 3 пацієн-
ти. На підтримці дихання кисневими генераторами 
7 хворих. Підтримують дихання кисневими балона-
ми 6 пацієнтам. 

Кількість летальних випадків за весь період каран-
тину – 61.

Оксана Кириченко

Відбулося засідання журі Премії Полтавської об-
ласної ради імені М.В. Скліфосовського, заснова-
ної для підвищення авторитету професії лікаря у су-
спільстві, рівня мотивації праці медиків. Члени журі 
ознайомилися з матеріалами, поданими на здобуття 
Премії, розглянули медичну діяльність та професій-
ні досягнення номінантів.

За результатами голосування, лауреатом у номіна-
ції «Кращий лікар-хірург» став Валерій Кулик, лі-
кар-хірург хірургічного відділення КНП «Гадяцька 
міська центральна лікарня».

Лауреати Премії отримають дипломи та грошові 
винагороди, а номінати – подяки.

За матеріалами із сайту облради.
Фото із сайту КНП «Гадяцька МЦЛ»

БОТУЛІЗМОМ 
ЗАХВОРІЛИ 28 
ЛЮДЕЙ 

НОВИНИ 
КАРАНТИНУ

ОДИН ІЗ КРАЩИХ 
ХІРУРГІВ ОБЛАСТІ
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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, 11 трав-
ня, провів електронний аукціон з продажу активів 
банку «Фінанси та кредит» і Дельта Банку на 10,6 
млрд грн, у який входять борги групи «АвтоКрАЗ» 
(частина активів - у заставі НБУ). У забезпеченні 
за позиками - кілька цілісних майнових комплексів 
площею 511,4 тис. кв. м у Полтавській області, у т. ч. 
завод із виробництва великовантажних автомобілів, 
завод із виробництва гальмівної апаратури для ав-
тотранспортних засобів тощо.

Переможець аукціону - ТОВ «Фінансова компа-
нія «Фінтакт», його пропозиція - 269,1 млн грн (тоб-
то дисконт складе 97,5%).

  «Полтавщина»

Під час візиту Ельміра Ахундова вшанувала пам’ять 
Олега Бабака, який загинув, рятуючи мирних жите-
лів в Нагірному Карабасі. За це посмертно удостоє-
ний звання Героя Радянського Союзу, повідомили у 
Пирятинській міській раді.

Посол Азербайджанської Республіки в Україні з го-
ловою Пирятинської громади відвідали батьків Оле-
га – Надію та Якова Бабаків, побували у школі, де на-
вчався герой, та на могилі.

Ельміра Ахундова розповіла, що ті території, які 

боронив Олег Бабак, минулого року були звільнені 
від окупації. Тепер там планують відродити населе-
ні пункти, де хочуть встановити пам’ятник Олегу  та 
назвати вулицю на його честь.

Міський голова Андрій Сімонов додав, що цього 
року направили документи для визнання Олега Ба-
бака героєм Азербайджану. Пані посол пообіцяла три-
мати це питання під контролем.

Із сайту Пирятинської міськради

У Диканській територіальній громаді планують 
зробити 7 туристичних локацій, де будуть створені 
незвичайні скульптури, як із садів Хелігана в Англії, 
але в тематиці персонажів Миколи Гоголя.

Загублені сади Хелігана це – диво ландшаф-
тно-паркового мистецтва знаходиться в Англії, не-
далеко від містечка Мевагіссі в графстві Корнуолл. 
Там можна зустріти велетенські скульптури поєдна-
ні з рослинністю.

Схожі прагнуть створити і в Диканьці та на прилег-
лих територіях, щоб вирішити проблему невідповід-
ності очікувань туристів від перебування в Дикань-
ці. Адже значна кількість людей вказує на відсутність 
нових та цікавих локацій, моральну застарілість іс-
нуючих об›єктів.  

Зокрема у планах створити 7 постійно-дійсних ін-
терактивних квест-локацій у вигляді скульптур пер-
сонажів творів Миколи Гоголя, які можна відвідати 
усім охочим в будь-який час. Вони являтимуть со-
бою садові композиціям із кам›яних фігур у поєд-
нанні з рослинами.

Зараз проект подали на всеукраїнський кон-
курс «Наша громада» і для його підтримки та реа-
лізації просять проголосувати за цю ідею на сайті 
за посиланням.

 Відзначають, також, що для громади, це додатко-
вий туристичний потік, можливість заробітку для 
місцевих підприємців, розвиток інфраструктури. З 
метою формування зв›язків між різними сферами - 
планується залучення місцевих підприємців, об›єк-
ти яких можуть бути в завданнях квесту, і дозволять 
сформувати спільнокорисний маршрут.

«Зміст»

Біля села Баранівка, Шишацької громади, на 
автошляху Р-42 Лубни – Опішня капітально 
відремонтують 200-метровий міст через 
річку Псел. Роботи виконують у межах 
програми «Велике будівництво».

Міст звели в 1984 році й відтоді жодного разу його 
не оновлювали, як і більшість в Україні. Наразі вла-
штовано тимчасовий об’їзд для пересування тран-
спорту, почалося бетонування проїзної частини до 
тимчасового мосту, відбувається монтаж прогоно-
вої будови та плит перекриття, влаштування опор із 
трубчастих паль.

Полтавська ОДА

Змагання тривали з 14 до 16 травня на території Ди-
канської громади, на Коротчанських ставках, у комп-
лексі «Близь Диканьки», що неподалік села Орданів-
ка. Загалом свою вправність і силу випробовували 36 
команд, у складі яких було 108 рибалок із усіх облас-
тей країни.

Про це розповів президент Федерації риболовного 
спорту України та президент Федерації риболовного 
спорту Полтавської області Максим Аманов:

«Україна займає передові позиції з риболовного 
спорту в світі і входить до Всесвітньої організації ри-

боловного спорту. Ми 5 разів брали першість у сві-
товому рейтингу на чемпіонатах світу з ловлі з льо-
ду на мормишку та 4 рази перемагали в дисципліні з 
ловлі спінінгом і з човна і ми відправляємо наші збір-
ні по всьому світу».

Чемпіонами України з вилову хижої риби стали 
учасники дніпровської команди Fish-Fish.

Крім того, переможці в особистому та командно-
му заліку отримали посвідчення майстрів риболов-
ного спорту.

ЗМІСТ

БОРГ «АВТОКРАЗУ» 
НА 10,6 МЛРД ГРН 
ПРОДАЮТЬ 
ІЗ АУКЦІОНУ 

КАПІТАЛЬНО 
РЕМОНТУЮТЬ МІСТ 
ЧЕРЕЗ РІЧКУ ПСЕЛ

ПИРЯТИН ВІДВІДАЛА 
ПОСОЛ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ 
РЕСПУБЛІКИ

У ДИКАНСЬКІЙ 
ГРОМАДІ ХОЧУТЬ 
СТВОРИТИ САД 
СКУЛЬПТУР ЯК У 
БРИТАНІЇ

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ 
З ВИЛОВУ ХИЖОЇ РИБИ
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Хореограф із Черкащини Василь Авра-
менко зробив український народний танець 
популярним у всьому світі. Виступом тан-
цівника насолоджувався президент США, 
а найвідоміший американський театр апло-
дував українцеві стоячи. Авраменко зби-
рав гроші на перший український звуковий 
фільм і екранізував дві великі українські по-
становки. Цього могло б не бути, якби не зу-
стріч із Симоном Петлюрою.

1931 рік. Нью-Йорк - пік слави 
Один із найвідоміших у світі театрів – 

Metropolitan Opera. Багатотисячна публі-
ка після запального гопака аплодувала сто-
ячи. У залі були не лише етнічні українці, 
які прийшли подивитися на виступ земля-
ків, а й численні глядачі-американці. Вони 
вперше бачили український танець, але та-
кож не приховували свого захвату. На сце-
ну під бурхливі оплески вийшов хореограф 
Василь Авраменко. Він святкував 10-ліття 
творчої кар’єри, а водночас і особистий юві-
лей – 35 років. Хоч Авраменко був ще моло-
дим, а вже здобув світову славу й об’їздив із 
гастролями з десяток країн.

Він народився за 16 кілометрів від Кор-
суня, у Стеблові. У цьому ж селі з’явився на 
світ Іван Нечуй-Левицький.

«Василь був одночасно і балетмейстером, 
і режисером дійства. Можна сказати, що це 
був пік його кар’єри. Про цей концерт пи-
сало багато газет, – розповідає директорка 
Корсунь-Шевченківського державного іс-
торико-культурного заповідника Парасковія 
Степенькіна. Далі цитує одну з публікацій:

«Авраменко – людина виняткової особли-
вості й високих талантів. Можливо, і геній. 
Йому тільки 35 років, а ось тепер як творець 
українського національного балету він став 
ідолом української еміграції в Америці»

Василя Авраменка називають «батьком 
українського танцю». Він зумів подати на-
родну хореографію як окремий сучасний 
жанр мистецтва. А до великої сцени йшов 
крізь кров і піт: виростав сиротою, працю-
вав на шахті, їздив на заробітки до Росії, во-
ював на фронті.

Петлюра й генеральські амбіції
1917 рік. Мінськ. Молодий солдат росій-

ської армії Василь Авраменко вже кілька 
тижнів перебував у відпустці, отримавши на 
фронті поранення. Хлопець мав творчу нату-
ру, тому вирішив доєднатися до мистецького 
гурту, складеного з таких самих уже майже 
здорових пацієнтів-військовиків. Їхня тру-
па ставила українські вистави, виступала не 
лише перед побратимами, а й генералами. 
Авраменко дуже любив показувати солда-
там комедії.

Зі слів Парасковії Степенькіної, у юному 
віці Василь любив театр. Про хореографію 
ще не думав.

«Ми не бачимо ні слова про те, що він ста-
вив танці. Він займався драматургією. Ще 
1915 року, коли Авраменко з братами був на 
заробітках на Далекому Сході, туди прибу-
ла мандрівна малоросійська трупа артистів, 
яка показувала українські вистави – «На-
талку Полтавку», «Запорожець за Дунаєм», 
«Ой, не ходи, Грицю». «Наталка» справила 
на Авраменка колосальне враження: він пе-
ред очима побачив рідне село Стеблів, свою 
сестру і себе самого. Авраменко писав, що 
саме образи Наталки та Петра пробудили у 
ньому любов до рідного і, головне, до мисте-
цтва. Хоч конкретно про те, що він буде хо-
реографом чи танцівником, тоді не йшлося», 
– пояснює директорка музею.

Після одного з виступів Василь дізнався, 
що цар зрікся престолу. Хлопець розгубив-
ся. Він не знав, що означає слово «револю-
ція», і не мав якихось визначених політич-
них поглядів. Іще кілька годин тому в церкві 
вони співали «Боже, царя храни» – а тут такі 
новини...

Наступного дня до їхньої частини прибу-
ла делегація на чолі з редактором-публіци-
стом Симоном Петлюрою, який тоді жив у 
Мінську. Зібралися всі тамтешні українці. 
Петлюра натхненно розповідав про створен-
ня Української Центральної Ради, про перші 
українські полки й навіть український хор у 
Києві. Це не залишило Василя байдужим.

У приватній білоруській хаті зі-
йшовся гурт патріотів для ство-
рення Української ради, яку там 
очолював Симон Петлюра. Очі 
майбутнього Головного отамана зу-
пинилися на жвавому військовику 
Авраменкові. Той виступив перед 
форумом вояків із запальним сло-
вом, у яке вклав всю силу та свій 
свіжий сценічний досвід.  Україні-
зувавши свою військову частину, 
Авраменко став активним учасни-
ком визвольних змагань, – розпо-
відає дослідниця Авраменкової 
творчости, кандидатка мистецтвоз-
навства Леся Косаковська.

Через деякий час Авраменко 
перебрався до Києва й поринув у 
вир маніфестацій, з’їздів і рухів. 
Він шукав нової зустрічі з Симо-
ном Петлюрою. Колишній редак-
тор обіймав посаду генерально-
го секретаря з військових справ. 
Петлюра зустрівся з Авраменком 
у готелі «Прага» й одразу ж його 
впізнав. Юнак розповів, що ви-
служився до поручника, отримав 
медалі та прагне стати генералом. 
Утім Петлюра ошелешив Василя 
відмовою: йому не бути генералом. 
Він переконав хлопця йти до дра-
матичної школи, бо творчістю змо-
же зробити набагато більше, ніж у 
генеральських погонах.

Танці за колючим дротом
Рік 1921. Каліш. До табору вій-

ськовополонених у Польщі після 
падіння УНР привезли трупу Ми-
коли Садовського. Серед інтерно-
ваних артистів – Василь Аврамен-
ко. Він таки дослухався до поради Петлюри 
і вступив до Київської драматичної школи. 
Серед уроків був танок. Цю дисципліну ви-
кладав непересічний хореограф із Галичи-
ни Василь Костів-Верховинець. Аврамен-
ко навчався недовго. У спогадах пояснював: 
«Почалися великі військові події, включ-
но з Крутами». Він встиг відвідати лише 
три заняття Верховинця – але саме ці уро-
ки вразили його чи не найбільше. Свій тан-
цювальний «іспит» Авраменко склав уже в 
Кам’янці-Подільському, куди довелося пере-
їжджати урядові та війську УНР.

«Він писав у спогадах, що під час виста-
ви заграли гопака, і він вирішив затанцюва-
ти. Це була імпровізація. Затанцював так, як 
ніколи! І всіх перетанцював», – розповідає 
Парасковія Степенькіна

Вже в таборі Василь узявся за немислиме: 
вирішив створити школу українського тан-
цю, хоча мав за плечима лише кілька місяців 
практики. Проби відбувалися у жахливих 
умовах – у лазні, коридорах, бараках. Попри 
те, на заняття записувалися сотні охочих – 
від простих солдатів до старшин. Загалом 
через школу пройшло 1200 осіб. Їх називали 
«божевільними скакунами». Втім трупі Ав-
раменка вдавалося навіть давати концерти.

«Не було приміщення, танцюристи зму-
шені були навчатися крадькома вночі. Але 
потім, коли вони показали свою програму, то 
тоді писали, що мистецтво українського тан-
цю полонило всіх. Школа Василя Авраменка 
збирала овації. Є дані, що в серпні 1921 року 
на першому виступі Авраменка з групою 
танцюристів були присутні Симон Петлюра 
і польський маршал Юзеф Пілсудський», – 
продовжує Парасковія Степенькіна.

Глядачем танцювальних вистав був і 
Олександр Кошиць – уже знаний тоді дири-
гент. Він приїжджав у табір шукати співаків 
для своєї хорової капели. «В новій одежі по-
стала творча душа народу, повна вогненного 
темпераменту, надзвичайно тонкого почуття 
краси рухів, його гармонії і якоїсь невимов-
ної удосконаленої елегантности... Мені зда-
валось, що я у сні», – захоплювався Кошиць.

«Наприкінці 1921-го Авраменко таємно 
покинув табір. Завдяки американській мі-
сії, яка перебувала в таборі для інтернова-
них, школа Авраменка одержала деякі кош-
ти для поїздки до інших осередків вояків 
УНР. Проте ця популярність, ця сила націо-
нального мистецтва спричинили зворотний 

ефект – закриття школи. Виступи колек-
тиву заборонили, і Авраменко був змуше-
ний втекти з каліського табору до Кракова, 
а потім до Варшави. На хліб заробляв ви-
ступами в розважальних закладах. Але вже 
перші гастролі Чехословаччиною, Поль-
щею, Угорщиною принесли йому успіх і сла-
ву», – розповідає мистецтвознавиця Леся 
Косаковська.

Авраменко мав широкий репертуар. Ста-
вив танці на історичні теми – «Чумак», «За-
порізький козак», «Плач Ізраїля», «Ка-
терина». Виступав сольно і з ансамблем. 
Приїжджав із гастролями на Галичину й Во-
линь. Організував Гуцульський фестиваль. 
Започаткував школи українського танцю.

ІЗ ОДНІЄЮ ВАЛІЗОЮ
1925 рік. Торонто. Василь Авраменко з од-

нією валізкою в руках зійшов із корабля на 
зовсім не знаний континент. Усі попередні 
досягнення на батьківщині нічого не важи-
ли: все довелося починати наново. Танців-
ник мусив емігрувати з України через поси-
лення переслідувань з боку польської влади.

У вересні 1924 року Авраменко влашту-
вав концерт своїх учнів у Львові, аби зібра-
ти кошти для гастролей за кордоном. Цю 
акцію польська дефензива сприйняла як 
ворожу, Авраменка вкотре заарештували. 
І вкотре запропонували йому співпрацю – 
стати шпигуном-провокатором. Скористав-
шись нагодою та допомогою Українського 
громадського комітету, Василь Авраменко 
виїхав до Чехословаччини, а звідти – до Ка-
нади. У чужій країні Авраменко відвів собі 
на адаптацію лише два тижні. А відтак зно-
ву взявся танцювати – вже перед громадою 
Торонто. Василь намагався гуртувати діа-
спорян Канади, а згодом і США. Виступав із 
лекціями, організовував тривалі танцюваль-
ні турне, відкривав нові школи, до яких зно-
ву записувалися сотні осіб. Вже за шість ро-
ків він вийшов на сцену Metropolitan Opera.

Танці для президента
Рік 1935. Вашингтон. На Великдень Ва-

силь Авраменко виступив біля Білого дому.
Хореографа на знак пошани після концер-

ту прийняла президентова дружина, Елео-
нора Рузвельт. Є фото Василя Авраменка з 
першою леді, яке він часто відмічав на своїх 
фестивальних бланках.

Авраменко досяг слави. “Гопаком”, “Козач-
ком”, “Арканом” милувалася публіка зі всьо-
го світу. Однак, попри безумовний творчий 

успіх, він постійно мав борги. Винаго-
рода за виступи не покривала витрат. 
Учнів у школах ставало все менше. Ін-
структори звільнялися, бо тільки тан-
ці не могли прогодувати сім’ї. Велика 
депресія стала для Авраменка поштов-
хом переосмислити кар’єру. У середи-
ні 1930-х він відважився взятися за не 
менш ризикову річ – кіно.

«Наталка Полтавка»
1936 рік. Нью-Джерсі. Побли-

зу Трентона на фермі американсько-
го українця Тимофія Яременка – ос-
танній знімальний день. Для знімання 
фільму українська громада подарува-
ла бутафорію і навіть свійських тва-
рин. Головна героїня виконувала свою 
останню партію. Під час фільмуван-
ня панувала цілковита тиша: апарати 
були надзвичайно чутливі й ловили 
навіть незначний шелест. Але ось ре-
жисер сказав «Знято!»

Із Авраменком працював Едгар Уль-
мер, відомий австро-угорський і аме-
риканський режисер. Коли його за-
питували, чого він почав працювати з 
людиною, яка не мала ніякого досвіду 
в кіносправі, він сказав, що йому про-
сто не можна було відмовити – так ба-
гато в ньому було ентузіазму. У фільмі 
– багато танцю. Інколи на знімальному 
майданчику було до 200 танцюристів. 
Василь Авраменко сам виконав соль-
ний гопак.

Фільм «Наталка Полтавка» – дав-
ній задум Авраменка. Ця історія не 
відпускала його ще відтоді, коли він 
уперше побачив її на Далекому Сході. 
Року 1933 Василь навіть їздив до Го-
лівуда пропонувати екранізацію. Втім 

безуспішно. Це Авраменка не зупинило. Він 
знайшов гроші на свою ідею і заснував влас-
ну корпорацію «Авраменко фільм».

Він почав збір коштів на «Комітет Першої 
української говорячої фільми». Квитки на 
перші кіносеанси були випущені заздалегідь 
і виконували функцію своєрідних облігацій. 
Авраменку вдалося зібрати 70 тисяч доларів. 
Театральним продюсером стрічки став Ми-
кола Садовський. Мав допомагати і Олек-
сандр Кошиць, утім вони з Авраменком не 
порозумілися, їхні зв’язки обірвалися.

Попри труднощі, 25 грудня 1936 року 
фільм таки вийшов на екран. Стрічку демон-
стрували в 17 містах. На кіно, яке навіть не 
мало англійських титрів, публіка йшла охо-
че – у самому Вінніпезі за перші п’ять днів 
фільм проглянуло майже 10 тисяч глядачів. 
У нью-йоркському кінотеатрі «Рузвельт» 
«Наталку Полтавку» демонстрували впро-
довж трьох тижнів. Утім професійні крити-
ки висловили до стрічки чимало зауважень. 
Мовляв, немає належної динаміки, не ви-
стачає акторської майстерности. А сам Ав-
раменко настільки хотів продемонструва-
ти гарну українську душу, що переобтяжив 
фільм музичними номерами. Новоспечений 
режисер виправив свої помилки в ще одному 
масштабному кінопроєкті – «Запорожець за 
Дунаєм». Американська преса схвально від-
гукнулася про стрічку. Через ініціативність 
Авраменка спохватився і Радянський Союз. 
Майже водночас із діаспорними постанов-
ками з’явилися і радянські версії «Наталки 
Полтавки» та «Запорожця за Дунаєм» Іва-
на Кавалерідзе. Коли вони вийшли в амери-
канському прокаті, часто глядачі не могли 
зрозуміти, чий саме фільм вони дивляться. 

Сам Василь Авраменко, попри свої талан-
ти та визнання публіки, так і не збагатився 
в Америці. Втім він цього й не прагнув. Про-
вадив аскетичний спосіб життя. Їздив сві-
том у незмінних чумарці-свитці, вишиван-
ці та шапці-кучмі. Любив зупинятися не в 
готелях, а у своїх учнів. Він не хотів витра-
чати грошей на себе, якщо міг вкласти їх в 
улюблену справу. Василь Авраменко помер 
6 травня 1981 року, на 87 році життя.

У 1993 році, невдовзі після відновлення 
Незалежности України, Авраменка перепо-
ховали в рідному Стеблові, виконавши ос-
танню волю земляка.

Тетяна Кузьмінчук
Локальна Історія

ЛЮДИНА ІЗ ПОКЛИКАННЯМ, ЯКА 
ПРОСЛАВИЛА ГОПАК НА УВЕСЬ СВІТ
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6.00 Гiмн України.
6.05,2.45 Земля, набли-
жена до неба.
6.30 М/ф «Лис i дрiзд».
6.40 М/ф «Найголовнiший 
горобець».
6.50 М/ф «Чарiвнi оку-
ляри».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.40
,2.00,5.10 Новини.
7.05,8.05,9.05 Суспiльна 
студiя. Головне.
9.30,16.30 Т/с «Гордiсть». 
11.20 Погода.
11.25 Телепродаж.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
21.35,0.15,2.35,5.45
Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
17.25 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
18.55 Д/с «Боротьба за 
виживання».
19.55 Д/с «Суперчуття».
,0.25,2.40,5.05,5.55
Спорт. Аспект.
22.00,1.00 Т/с «Загад-
ковий Доктор Блейк». 
23.05 Нашi грошi.
0.30 Д/с «Пiдводний 
всесвiт».
3.00 Енеїда.
3.50 Спепроєкт Аеропорт. 
Перший штурм.
5.00 АД 242 - Аеропорт.

6.30,7.10,8.10,9.10 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30,4.15
«ТСН».
9.25,10.20,5.35 «Життя 
вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
18.30 «Вражаючi iсторiї 
ТСН».
20.45,21.50 Т/с «Свати».
22.55 Т/с «Байки Мiтяя».
0.30 Т/с «Тато Ден».  Т/с «Тато Ден». 

4.10,18.00,19.00 «Стосу-
ється кожного».
4.55 «Телемагазин».
5.25,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна про-

грама».
11.00 «Позаочi».
12.25 Т/с «Чудова Ранi». 
14.30,15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий 
випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.50 Т/с «СБУ. Спецопе-
рацiя».
1.45 Х/ф «Божевiльний 
спецназ». 
3.10 Т/с «Голос янгола». 

6.00,7.00,8.00,9.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.
00,15.00,16.00,17.00,18
.00,19.00,0.00,1.00,2.00
,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.25 Вечiр з Янiною Соко-
ловою.
7.10,20.55 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Со-
цiум.
7.15,13.10 Д/с «Бойовий 
вiдлiк».
8.10 Д/с «Свiт завтраш-
нього дня сьогоднi».
9.30 Машина часу.
10.10,18.10,0.10 Д/с 
«Найбiльшi танковi битви».
11.10 Д/с «Найнебезпеч-
нiшi польоти».
12.40 Д/с «Iсторiя навколо 
нас».
14.10 Д/с «Авiаката-
строфи: причини i на-
слiдки».
15.30,16.10 Час «Ч».
17.10,2.10 Д/с «Таємнича 
свiтова вiйна».
19.30 «Дiйовi особи».
21.00 Час новин. Пiдсумки 
дня.
21.40 Час-Time.
22.00,23.00 Т/с «Епоха 
честi».
1.15,5.10 Д/с «Злочини в 
тилу вiйни».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.15 Скарб нацiї.
4.25 Еврика!
4.30 Факти.
4.50,13.30,16.15 Т/с 
«Таємнi дверi». 
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 Т/с «Смертельна 
зброя». 

11.55,13.15,21.20 Т/с 
«Пес». 
12.45,15.45 Факти. День.
16.45 Х/ф «Цар скорпiонiв 
3: Книга мертвих». 
18.45,21.00 Факти. Вечiр.
20.15,1.20 Громадянська 
оборона.
22.30 Т/с «Схованки». 
3.00 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
6.40 Т/с «Комiсар Рекс».
10.25 Слiдство ведуть екс-
трасенси. 
13.25,14.50 Т/с «Слiпа». 
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.45,18.05 Т/с «Слiд». 
19.05 Таємницi ДНК. 
20.15,22.45 Т/с «Не-
вiрна». 
23.00 Т/с «Та, що бачить 
завтра». 

5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/ф «Як зловити 
перо Жар-птицi».
7.30 Орел i решка.
8.30 Т/с «Надприродне». 
9.30 Х/ф «Iнтерстеллар». 
13.10 У кого бiльше? 
15.10 Хто зверху? 
19.00 Де логiка? 
20.00 Improv Live Show. 
21.00 Х/ф «Останнi ли-
царi». 
23.10 Х/ф «Вiдьми з Су-
гаррамурдi». (18+).
1.35 Т/с «Шлях чарiвника».
3.00 Зона ночi.
5.00 Абзац!

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00,2
3.00,3.00 Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.10 Мiсiя: краса.
12.20,3.50 Реальна мiс-
тика.
14.25,15.30,4.40 Т/с 
«Жiночий лiкар 5». 
17.00 Т/с «Пугач 2». 
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Врятувати 
вiру», 11 i 12 с. 
23.10 Т/с «Чужi рiднi», 1 i 2 
с. 
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Чужi рiднi», 3 i 4 
с. 

7.00,8.00,9.00,10.00,11.

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

6.00 Х/ф «Джек Вось-
меркин, американец», 1 с. 
7.50 Х/ф «Фантоцци». 
(Италия). 
10.00 Х/ф «Вспомнить 
все». (США - Мексика). 
(18+).
12.25 Х/ф «Тайны 
прошлого». (США). 
14.25 Х/ф «Сенсация». 
(Великобритания - США). 
16.10 Х/ф «Собор Па-
рижской Богоматери». 
(Франция - Италия). 
18.55 Х/ф «Лабиринт 
Фавна». (Испания - Мек-
сика - США). 
21.20 Х/ф «Кулак ярости». 
(Гонконг). 
23.20 Х/ф «Няньки». 
(США). 
1.05 Х/ф «Второй трагиче-
ский Фантоцци». (Италия). 
3.15 Х/ф «Есения». (Мек-
сика). 

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.30 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.20 «Орел i решка. Ша-
ленi вихiднi».
11.10,18.35 «Орел i 
решка. Навколосвiтня 
подорож».

13.00 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
15.00 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
20.30 «Орел i решка. Мор-
ський сезон».
23.10 Т/с «Грань». 
2.20 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Ланчбокс.
8.20,18.10 Шiсть соток.
12.00,17.20 Удачний 
проект.
13.00,21.40,0.40,3.40
Кориснi поради.
14.00 Сам собi кухар.
14.30 Квартирне питання.
15.30 Дачна вiдповiдь.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

6.20 «Таємницi свiту».
6.55 «Свiдок. Агенти».
7.55,17.00,3.00 «Випад-
ковий свiдок».
,12.30,16.30,19.00,2.25
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Доживемо до 
понедiлка».
11.00,13.00,19.30 Т/с 
«Коломбо». 
14.40 «Легенди карного 
розшуку».
17.50 «Будьте здоровi».
23.00 «Акцент».
23.30 Х/ф «Республiка 
ШКIД».
1.25 «Легенди бандитської 
Одеси».
3.15 «Речовий доказ».
3.55 «Правда життя».
5.00 «Top Shop».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
11.00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30,4.45 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Рая знает все!»
16.45,2.55 Новости куль-
туры.
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-Петер-
бург.
2.10 «Острова». Г. Да-
нелия.
3.15 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Мiстична Україна.
7.00 Бандитський Київ.
8.55 Правда життя.
10.35,1.25 Речовий 
доказ.
11.45 Україна: забута 
iсторiя.
12.35 Скарб.ua.
13.30,19.00 Вижити в 
дикiй природi.
14.25 Бойовi машини.
15.15,19.55 Битва цивiлi-
зацiй.
16.10,20.50 Крiзь простiр 
i час з Морганом 
Фрiменом.
17.05,21.45 Друге життя 
звичайних речей.
18.00 Дива природи.
22.35 Дика Мексика.
23.30 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
0.30 Бойовий вiдлiк.
2.35 Страх у твоєму домi.
3.20 Таємницi кримiналь-
ного свiту.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,10.15,11.45,18.15,
19.15,20.15 Одного разу 
пiд Полтавою.
8.45,23.30 Сiмейка У.
9.15,11.15,18.45,20.45
Танька i Володька.
9.45,19.45 Країна У 2.1.
10.45,23.00 Одного разу 
в Одесi.
12.15,16.15 4 весiлля.
13.15,1.45 Панянка-се-
лянка.
15.15 Зiрки, чутки та Гал-
лiвуд.
17.15 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон.
21.15 Х/ф «Знайомство з 
Факерами 2». 
0.00 Країна У.
1.15 Казки У.
2.45 Щоденники Темного. 
4.15 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.00,14.25 Х/ф «Морской 
бой». (США). 
9.05 Х/ф «День сурка». 
(США). 
10.45 Х/ф «Дюплекс». 
(США - Германия). 

12.15 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет». 
(Франция - Китай - 
Бельгия - Германия - 
США). 
16.35 Х/ф «Робин Гуд: 
Принц воров». (США). 
18.50,5.25 Х/ф «Испанс-
кий-английский». (США). 
21.00 Х/ф «Малышка на 
миллион». (США). 
23.10 Х/ф «Невидимый 
гость». (Испания). 
1.00 Х/ф «Игры разумов». 
(Ирландия). 
3.00 Х/ф «Секреты Лос-А-
нджелеса». (США). (18+).

6.00 Т/с «Бiблiотекарi». 
7.45 Х/ф «За лiнiєю 
вогню». 
9.15 Х/ф «Полiт Фенiкса». 
11.15 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Опер за ви-
кликом 2». 
20.25 Т/с «Булатов». 
22.30,0.05 Т/с «CSI: Мiсце 
злочину». 
1.50 «Грошi».
2.50 «Вiдеобiмба 2».
4.15 «102 Полiцiя».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00	Гімн	України
06:00	М/ф	«Коп	і	Штик-	
завзяті	кроти»
06:10	«Додолики».	Вип.	
5
06:25	«Англійська	абетка	
першосвіт»
06:30	«Ранок	на	Суспіль-
ному»	(сурдопереклад)
07:00	Національні	но-
вини	UA:	Перший(сурдо-
переклад)
07:05	«Ранок	на	Суспіль-
ному»	(сурдопереклад)
08:00	Національні	но-
вини	UA:	Перший(сурдо-
переклад)
08:05	«Ранок	на	Суспіль-
ному»	(сурдопереклад)
09:00	Національні	но-
вини	UA:	Перший(сурдо-
переклад)
09:15 «. Сьогодні» (сурдо-
переклад) ПОВТОР
09:45	«Кулінарне	шоу	
«Енеїда».	1	сезон
10:15	Телепродаж	на	
комерційній	основі»

10:30	Т/с	«Віра»,	1с.	
(16+)
12:10 «Геолокація: Во-
линь». Вип. 6
12:40 Д/ц «Супер-чуття», 
13:05	Д/п	«Світ	майбут-
нього.	Планета	Земля	
2050»,	1с.
13:30	«Кіношкола	
вдома».	Вип.	5,	12
13:40	«Ок,	я	тобі	по-
ясню».	Вип.	6
13:45	«Веселі	само-
робки»
13:50	«Уроки	тітоньки	
Сови»
14:05	М/ф	«Паперовий	
Змій»
14:15	М/ф	«Про	Порося,	
яке	вміло	грати	в	шашки»
14:25	М/ф	«Бегемот	і	
Сонце»
14:30	«Піщана	казка»
14:40	М/ф	«Черевички»
14:50	М/ф	«Дощику,	
дощику,	припусти»
15:00 ПТН
15:05	«Суспільна	студія»
16:00 ПТН
16:05	«Суспільна	студія»
17:00 ПТН 
17:10 «Суспільна студія»
18:10 «Країна пісень». 
18:40 «ЗаАрхівоване»
18:45 «Край пригод». Вип. 
10
19:00 « Сьогодні» (сурдо-
переклад)
19:55 «Шерифи для нових 
громад»
20:05 «#ВУкраїні»
20:40 ПТН
21:00 Т/с «Гордість», 24с. 
(12+)
21:50 «Шерифи для нових 
громад»
22:05 « Сьогодні» (сурдо-
переклад) ПОВТОР
23:00	Т/с	«Віра»,	22с.	
(16+)
00:30	Спецпроект	«Ае-
ропорт.	Перший	штурм»
01:45	«Небезпечна	
зона».	Вип.	5,	6
02:00	Національні	но-
вини	UA:	Перший	
02:40	«Артефакти»
03:05	Д/ф	«Ті,	що	вірні»	
04:00	«Населена	земля».	
Вип.	10
04:25	«Невідомі	Кар-
пати».	Вип.	10
04:40	UA	Музика
04:50	Кулінарне	шоу	
«Енеїда».	2	сезон
05:45 «Лайфхак україн-
ською»

Профiлактика.

12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
13.00,15.00,18.00,21.00
,0.05,2.30,5.25 Новини.
,21.25,0.30,3.00,5.50
Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.30 Т/с «Гордiсть». 
(12+).
17.25 Д/с «Дикi тварини».
18.55 Д/с «Боротьба за 
виживання».
19.55,0.40 Д/с «Супер-
чуття».
21.35 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
1.10 Т/с «Iмперiя». (16+).
3.05 Невiдомi Карпати.
3.35 Енеїда.
4.25 Д/ф «Сходи Якова».
5.20 Спорт. Аспект.

6.30,7.10,8.10,9.10 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30,4.15
«ТСН».
10.15,3.40,5.35 «Життя 
вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
18.30 «Вражаючi iсторiї 
ТСН».
20.45,21.45 Т/с «Свати».
22.50 Т/с «Байки Мiтяя».
0.05 Т/с «Тато Ден». (16+).

3.40 Х/ф «Потяг поза роз-
кладом».
4.55 «Телемагазин».
5.25,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
0,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.05,18.00,19.00 «Сто-
сується кожного».
12.25 Х/ф «Жаднюка». 
(12+).
14.10 Х/ф «Весiльний 
переполох».
16.10 «Чекай на мене. 
Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».

23.50 Т/с «СБУ. Спецопе-
рацiя».
1.50 Х/ф «Золото Флiнна». 
(16+).
3.20 Т/с «Голос янгола». 
(12+).

6.00,7.00,8.00,9.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.
00,15.00,16.00,17.00,18
.00,19.00,0.00,1.00,2.00
,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.25 На власнi очi.
7.10,20.55 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Со-
цiум.
7.15 Д/с «Бойовий вiдлiк».
8.10 Д/с «Свiт завтраш-
нього дня сьогоднi».
9.30 Машина часу.
10.10,18.10,0.10 Д/с 
«Найбiльшi танковi битви».
11.10 Д/с «Найнебезпеч-
нiшi польоти».
12.50 Вечiрнiй преЗЕдент.
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 «Таємнича 
свiтова вiйна».
19.30 «5 копiйок».
20.30 Вечiр з Янiною Со-
коловою.
21.00 Час новин. Пiдсумки 
дня.
21.40 Час-Time.
22.00 «Кондратюк у по-
недiлок».
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!
4.55 Служба розшуку 
дiтей.
5.00,11.50,13.15 Грома-
дянська оборона.
6.45 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.10,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.05 Анти-зомбi.
11.00 Секретний фронт.
12.45,15.45 Факти. День.
14.25,16.15 Х/ф «Цар 
скорпiонiв».

16.30 Х/ф «Цар скорпiонiв 
2: Сходження воїна». (16+).
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
20.05,21.25 Х/ф «Вiдшко-
дування збиткiв». (16+).
22.40 Свобода слова.
0.00 Х/ф «Вiдступники». 
(16+).
2.25 Я зняв!

6.00 Т/с «Коли ми вдома».
6.40 Т/с «Комiсар Рекс».
10.30 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
13.25,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.50,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
19.05 Детектор брехнi. 
20.15,22.45 Т/с «Не-
вiрна». (12+).
23.00 Т/с «Та, що бачить 
завтра». (16+).

Профiлактика.

5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/ф.
7.30 Орел i решка.
8.30 Т/с «Надприродне». 
(16+).
11.25 М/ф «Три богатирi i 
Шамаханська цариця». 
(16+).
13.00 М/ф «Три богатирi 
на дальнiх берегах». (16+).
14.30 Х/ф «Люди-
на-мурашка». (16+).
16.45 Х/ф «Люди-
на-мурашка i Оса». (12+).
19.00 Аферисти в ме-
режах. (16+).
21.00 Х/ф «Три мушке-
тери». (16+).
23.05 Х/ф «Школа 
Авалон».
1.00 Х/ф «Ефект Лазаря». 
(16+).
2.30 Служба розшуку 
дiтей.
2.35 Зона ночi.
5.00 Абзац!

7.30 Т/с «Принцеса-жаба». 
(12+).
11.10,4.00 Реальна мiс-
тика.
14.25,15.30,4.40 Т/с 
«Жiночий лiкар 5». (16+).
15.00,19.00,23.00,3.10

Сьогоднi.
17.00 Т/с «Пугач 2». (16+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Врятувати 
вiру», 9 i 10 с. (12+).
23.10 Т/с «Про що не роз-
повiсть рiчка», 1 i 2 с.
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Про що не роз-
повiсть рiчка».

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

6.00 Х/ф «Завтра была 
война». (16+).
7.50 Х/ф «Близнецы-дра-
коны». (Гонконг). (16+).
10.00 Х/ф «Деньги на 
двоих». (США). (16+).
12.25 Х/ф «Можно только 
представить». (США). 
(16+).
14.25 Х/ф «Ночной про-
давец». (16+).
16.10 Х/ф «Меченосец». 
(16+).
18.55 Х/ф «Вспомнить 
все». (США - Мексика). 
(18+).
21.20 Х/ф «Тайны 
прошлого». (США). (16+).
23.20 Х/ф «Сенсация». 
(Великобритания - США). 
(16+).

1.05 Х/ф «Фантоцци». 
(Италия). (16+).
3.15 Х/ф «Собор Па-
рижской Богоматери». 
(Франция - Италия). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.00 М/ф «Сельма в мiстi 
привидiв».
11.30 М/ф «Морська бри-
гада».
13.10 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
15.00,1.50 Т/с «Бевер-
лi-Хiлс, 90210».
18.35 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож».
20.30 «Орел i решка. Мор-
ський сезон».
0.15 Х/ф «Американська 
незаймана». (18+).
3.20 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Ланчбокс.
8.20,18.10 Шiсть соток.
12.00,17.20 Удачний 
проект.
13.00,21.40,0.40,3.40
Кориснi поради.
14.00 Сам собi кухар.
14.30 Квартирне питання.
15.30 Дачна вiдповiдь.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

4.45,5.00 «Top Shop».
5.45 Х/ф «Порт».
7.25,17.00,2.55 «Випад-
ковий свiдок».
7.40 Х/ф «Iнтердiвчинка». 
(16+).
10.35,19.30 Т/с «Ко-
ломбо». (16+).
12.30,16.30,19.00,2.25
«Свiдок».
13.00 Х/ф «Право на вбив-
ство». (16+).
14.55 «Легенди карного 
розшуку».
17.50 «Таємницi свiту».
18.20 «Свiдок. Агенти».
22.50 Х/ф «Брехня та 
iлюзiї». (16+).
0.40 Х/ф «Вулицi кровi». 

3.35 «Речовий доказ».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
11.00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30,4.45 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Рая знает все!»
16.45,2.45 Новости куль-
туры.
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-Петер-
бург.
2.10 «Сати. Нескучная 
классика...» с Д. Зарецким 
и В. Таривердиевой.
3.10 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Бандитська Одеса.
8.20 Правда життя.
10.30,1.25 Речовий 
доказ.
11.40 Прихована реаль-
нiсть.
12.35 Скарб.ua.
13.30,19.00 Вижити в 
дикiй природi.
14.25 Бойовi машини.
15.20,19.55 Битва цивiлi-
зацiй.
16.15,20.50 Крiзь простiр 
i час з Морганом 
Фрiменом.
17.05,21.45 Друге життя 
звичайних речей.
18.00 Дива природи.
22.35 Дика Мексика.
23.30 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
0.30 Бойовий вiдлiк.
2.35 Страх у твоєму домi.
3.20 Код доступу.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
10.15,18.15,19.15,20.15
Одного разу пiд Полтавою.
8.45,0.00 Сiмейка У.
9.15,18.45,20.45 Танька i 
Володька.
9.45,19.45 Країна У 2.1.
10.45 Країна У 2.0.

11.15 Твiй день. Телемiст. 
12.00,16.15 4 весiлля.
13.15,2.15 Панянка-се-
лянка.
15.15 Зiрки, чутки та Гал-
лiвуд.
17.15 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон.
21.15 Х/ф «Знайомство з 
Факерами». (16+).
23.30 Одного разу в 
Одесi.
0.30 Країна У.
1.45 Казки У.
3.15 Щоденники Темного. 
(16+).
4.45 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.10,13.30 Х/ф «Мумия: 
Гробница императора 
драконов». (США - Китай 
- Германия). (16+).
8.00,15.15 Х/ф «Тайное 
окно». (США). (12+).
9.35 Х/ф «Джуманджи». 
(США). (6+).
11.15 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет». 
(Франция - Китай - 
Бельгия - Германия - 
США). (16+).
16.50 Х/ф «Морской бой». 
(США). (12+).
18.55,4.45 Х/ф «Пятый 
элемент». (Франция - 
США). (16+).
21.00,2.50 Х/ф «Миссия 
«Серенити». (США). (16+).
22.55 Х/ф «Ключ от всех 
дверей». (США - Гер-
мания). (16+).
0.35 Х/ф «Талантливый 
мистер Рипли». (США). 
(16+).

6.00 Т/с «Опер за ви-
кликом 5». (16+).
9.35 Х/ф «Командир еска-
дрильї».
11.15 «Твiй день. Телемiст. 
2+2».
12.00 Х/ф «Гарячi голови».
13.25 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «ДжеДАI».
19.25,2.20 «Грошi».
20.25 Т/с «Булатов». (16+).
22.25,0.35 Т/с «CSI: Мiсце 
злочину». (16+).
0.05 «Дубинiзми».

3.20 «Вiдеобiмба 2».
4.15 «102 Полiцiя».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

Профілактика	до	14:00
14:00	«Уроки	тітоньки	
Сови»
14:05	М/ф	«Повертайся,	
Капітошко»
14:15	М/ф	«Як	Песик	і	
Кошеня	мили	підлогу»
14:25	М/ф	«Чудасія»
14:30	«Піщана	казка»
14:40	М/ф	«Як	Козаки	у	
хокей	грали»
15:00 ПТН
15:05	«Суспільна	студія»
16:00 ПТН
16:05	«Суспільна	студія»
17:00 ПТН
17:10	«Суспільна	студія»
18:10 «Країна пісень».
18:40  «Загадки черні-
вецьких атлантів»
18:45 «Небезпечна зона». 
Вип. 1, 2
19:00 « Сьогодні» (сурдо-
переклад)
19:55 «Шерифи для нових 
громад»
20:00 Цикл «Наші трид-
цять». Вип. 6 «Все дозво-
лено!»
20:25 «Задача з зірочкою»
20:40 ПТН
21:00 Т/с «Гордість», 23с. 
(12+)
21:50 «Шерифи для нових 
громад»
22:05 « Сьогодні» (сурдо-
переклад) ПОВТОР
23:00	Т/с	«Віра»,	21с.	
(16+)
00:30	Д/ф	«Будинок	
«Слово»	(12+)
02:00	Національні	но-
вини	UA:	Перший
02:30	«Люди	Є»
02:40	«Схеми.	Корупція	в	
деталях»
03:05	Д/ц	«Тваринна	
зброя»,	4с.
04:00	«Населена	земля».	
Вип.	9
04:25	«Невідомі	Кар-
пати».	Вип.	9
04:40	UA	Музика
04:50	Кулінарне	шоу	
«Енеїда».	2	сезон
05:45	«Лайфхак	україн-
ською»

понеділок, 24 травня

вівторок, 25 травня



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

№	19	(967)
20	травня 2021 року14

6.00 Гiмн України.
6.05,2.45 Земля, набли-
жена до неба.
6.30 М/ф «Хто в лiсi ха-
зяїн?»
6.40 М/ф «Ходить гарбуз 
по городу».
6.50 М/ф «Iсторiя про 
дiвчинку, яка наступила на 
хлiб».
7.00,8.00,9.00,13.00,
5.00,18.00,21.00,23.40,
2.00,5.10 Новини.
7.05,8.05,9.05 Суспiльна 
студiя. Головне.
9.30,16.30 Т/с «Гордiсть». 
11.20 Погода.
11.25 Телепродаж.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
10,21.35,0.15,2.35,5.45
Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
17.25 Нашi грошi.
18.55 Д/с «Боротьба за 
виживання».
19.55 Д/с «Суперчуття».
21.55,0.25,2.40,5.55
Спорт. Аспект.
22.00,1.00 Т/с «Загад-
ковий Доктор Блейк». 
23.05 #@)?$0 з Майклом 
Щуром. 
0.30 Д/с «Пiдводний 
всесвiт».
3.15 Енеїда.
4.05 Д/ф «Вибiр».

6.30,7.10,8.10,9.10 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30,4.15
«ТСН».
9.25,10.20,5.35 «Життя 
вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
18.30 «Вражаючi iсторiї 
ТСН».
20.45,21.50 Т/с «Свати».
22.55 Т/с «Байки Мiтяя».
0.35 Т/с «Тато Ден».  Т/с «Тато Ден». 

4.05,18.00,19.00 «Стосу-
ється кожного».
4.55 «Телемагазин».
5.25,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
0,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна про-

грама».
11.00 «Позаочi».
12.25 Т/с «Чудова Ранi». 
14.30,15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий 
випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.50 Т/с «СБУ. Спецопе-
рацiя».
1.50 Х/ф «Рудий пес». 
3.10 Т/с «Голос янгола». 

6.00,7.00,8.00,9.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.
00,15.00,16.00,17.00,18
.00,19.00,0.00,1.00,2.00
,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.25 Невигаданi iсторiї.
7.10,20.55 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Со-
цiум.
7.15,13.10 Д/с «Бойовий 
вiдлiк».
8.10 Д/с «Свiт завтраш-
нього дня сьогоднi».
9.30 Машина часу.
10.10,18.10,0.10 Д/с 
«Найбiльшi танковi битви».
11.10 Д/с «Найнебезпеч-
нiшi польоти».
12.40 Д/с «Iсторiя навколо 
нас».
14.10 Д/с «Авiаката-
строфи: причини i на-
слiдки».
15.30,16.10 Час «Ч».
17.10,2.10 Д/с «Таємнича 
свiтова вiйна».
19.30 «Велика полiтика».
21.00 Час новин. Пiдсумки 
дня.
21.40 Час-Time.
22.00,23.00 Т/с «Епоха 
честi».
1.15,5.10 Д/с «Злочини в 
тилу вiйни».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку 
дiтей.
4.30 Факти.
4.50,13.20,16.15 Т/с 
«Таємнi дверi». 
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 Т/с «Смертельна 
зброя». 

11.50,13.15,21.20 Т/с 
«Пес». 
12.45,15.45 Факти. День.
16.45 Х/ф «Цар скорпiонiв 
4: У пошуках влади». 
18.45,21.00 Факти. Вечiр.
20.15,1.25 Секретний 
фронт.
22.35 Т/с «Схованки». 
3.00 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
6.55 Т/с «Комiсар Рекс».
10.35 Слiдство ведуть 
екстрасенси. 
13.25,14.50 Т/с «Слiпа». 
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.50,18.05 Т/с «Слiд». 
19.05 Один за всiх. 
20.15,22.45 Т/с «Не-
вiрна». 
23.00 Т/с «Та, що бачить 
завтра». 

5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.30 Орел i решка.
8.30 Т/с «Надприродне». 
11.15 Х/ф «Школа 
Авалон».
13.05 У кого бiльше? 
14.55,19.00 Хто зверху? 
21.00 Х/ф «Вiйна богiв». 
23.10 Х/ф «Скаутизм 
проти зомбi». (18+).
1.00 Т/с «Легенда про 
шукача».
2.35 Служба розшуку 
дiтей.
2.40 Зона ночi.
5.00 Абзац!

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00,2
3.00,3.00 Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.10 Мiсiя: краса.
12.20,3.50 Реальна мiс-
тика.
14.25,15.30,4.40 Т/с 
«Жiночий лiкар 5». 
17.00 Т/с «Пугач 2». 
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Врятувати 
вiру», 13 i 14 с. 
23.10 Т/с «Чужi рiднi», 5 i 6 
с. 
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Чужi рiднi». 

7.00,8.00,9.00,10.00,11.
00,12.00,13.00,14.00,15

.00,16.00,17.00,18.00
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк, М. Шама-
новим та М. Матросовим.
9.10,10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. Ашiон, 
П. Рольником, О. Близ-
нюком, Д. Щасливою, М. 
Стецюк та А. Мiщенко.
13.10,14.15 «Великий 
день» з А. Сайчуком, Ю. 
Шпачинською i В. Попович.
15.10 «Дзвiнок» з В. Воло-
шиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
18.15 Година з А. Сай-
чуком.
19.00 «Велика середа» з 
М. Ганопольським та С. 
Орловською.
22.00 «Прямий» контакт» з 
Т. Березовцем.
23.00 «Новини вiд 
Христини» з Х. Чернегою.

6.00 Х/ф «Джек Вось-
меркин, американец», 2 с. 
7.50 Х/ф «Второй трагиче-
ский Фантоцци». (Италия). 
10.00 Х/ф «Лабиринт 
Фавна». (Испания - Мек-
сика - США). 
12.25 Х/ф «Кулак ярости». 
(Гонконг). 
14.25 Х/ф «Няньки». 
(США). 
16.10 Х/ф «Есения». (Мек-
сика). 
18.55 Х/ф «Помни». 
(США). 
21.20 Х/ф «Откройте, 
полиция! 3». (Франция). 
23.20 Х/ф «В поисках 
приключений». (Канада). 
1.05 Х/ф «Фантоцци 
уходит на пенсию». 
(Италия). 
3.15 Х/ф «Зависть богов». 

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.30 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.20 «Орел i решка. Ша-
ленi вихiднi».
11.10,18.35 «Орел i 
решка. Навколосвiтня 
подорож».
13.00 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
15.00 Т/с «Беверлi-Хiлс, 

90210».
20.30 «Орел i решка. Мор-
ський сезон».
23.10 Т/с «Грань». 
2.25 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Ланчбокс.
8.20,18.10 Шiсть соток.
12.00,17.20 Удачний 
проект.
13.00,21.40,0.40,3.40
Кориснi поради.
14.00 Сам собi кухар.
14.30 Квартирне питання.
15.30 Дачна вiдповiдь.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

6.25 «Будьте здоровi».
7.50,17.00,3.25 «Випад-
ковий свiдок».
,12.30,16.30,19.00,2.45
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Диво в краї 
забуття».
11.00,13.00,19.30 Т/с 
«Коломбо». 
14.55 «Легенди карного 
розшуку».
17.50 «Вартiсть життя».
23.00 «Акцент».
23.30 Х/ф «Нiчний па-
труль».
1.25 «Легенди бандитської 
Одеси».
2.25,3.35 «Речовий 
доказ».
4.00 «Правда життя».
5.00 «Top Shop».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
11.00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30,4.45 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Рая знает все!»
16.45,2.45 Новости куль-
туры.
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-Петер-
бург.
2.10 «Больше, чем лю-

бовь». Олег и Лиза Даль.
3.10 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Мiстична Україна.
7.00 Бандитська Одеса.
9.05 Правда життя.
10.50,1.30 Речовий 
доказ.
12.00 Україна: забута 
iсторiя.
12.50 Скарб.ua.
13.40,19.05 Вижити в 
дикiй природi.
14.35 Бойовi машини.
15.25,20.00 Битва цивiлi-
зацiй.
16.20,20.50 Крiзь простiр 
i час з Морганом 
Фрiменом.
17.05,21.45 Друге життя 
звичайних речей.
18.05 Дива природи.
22.35 Земнi катаклiзми.
23.30 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
0.35 Бойовий вiдлiк.
2.40 Страх у твоєму домi.
3.20 1000 рокiв на Афонi.
4.20 Паломництво на 
Святу землю.
5.05 Аджимушкай. Пiдзе-
мелля смертi.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,10.15,11.45,18.15,
19.15,20.15 Одного разу 
пiд Полтавою.
8.45,0.05 Сiмейка У.
9.15,11.15,18.45,20.45
Танька i Володька.
9.45,19.45 Країна У 2.1.
10.45,23.35 Одного разу 
в Одесi.
12.15,16.15 4 весiлля.
13.15,2.20 Панянка-се-
лянка.
15.15 Зiрки, чутки та Гал-
лiвуд.
17.15 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон.
21.15 Х/ф «Ми купили зоо-
парк».
0.35 Країна У.
1.50 Казки У.
3.20 Щоденники Темного. 
4.50 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.35 Х/ф «День сурка». 
(США). 
9.15 Х/ф «Правила вино-
делов». (США). 
11.10 Х/ф «Эмма». (Вели-
кобритания - США). 

13.10 Х/ф «Робин Гуд: 
Принц воров». (США). 
15.30 Х/ф «Испанский-ан-
глийский». (США). 
17.35 Х/ф «Дюплекс». 
(США - Германия). 
19.05 Х/ф «Улыбка Моны 
Лизы». (США). 
21.00,5.50 Х/ф «Обли-
вион». (США). 
23.00 Х/ф «Гонка». (Вели-
кобритания - Германия 
- США). 
1.00 Х/ф «Царь скор-
пионов». (США - Бельгия 
- Германия). 
2.30 Х/ф «Обитель про-
клятых». (США). 
4.20 Х/ф «Без тормозов». 
(Франция). 

6.00,18.50 «ДжеДАI».
6.20 Т/с «Бiблiотекарi». 
8.05 Х/ф «Майстер 
тай-цзи». 
10.00 Х/ф «Громобiй». 
12.00 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 Т/с «Опер за ви-
кликом 2». 
20.25 Т/с «Булатов». 
22.25,0.00 Т/с «CSI: Мiсце 
злочину». 
1.50 «Грошi».
2.50 «Вiдеобiмба 2».
4.15 «102 Полiцiя».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00 Гімн України
06:00 М/ф «Котигорошко»
06:10 «Додолики». Вип. 6
06:25 «Англійська абетка 
першосвіт»
06:30 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
07:00	Національні	но-
вини	UA:	Перший(сурдо-
переклад)
07:05	«Ранок	на	Суспіль-
ному»	(сурдопереклад)
08:00	Національні	но-
вини	UA:	Перший(сурдо-
переклад)
08:05	«Ранок	на	Суспіль-
ному»	(сурдопереклад)
09:00	Національні	но-
вини	UA:	Перший(сурдо-
переклад)
09:15 «. Сьогодні» (сурдо-
переклад) ПОВТОР
09:45	«Країна	пісень».	
Вип.	4
10:15	Телепродаж	на	

комерційній	основі
10:30	Т/с	«Віра»,	2с.	
12:10 «Геолокація.: Во-
линь». Вип. 7
12:35 «Еко-люди»
12:40 Д/ц «Супер-чуття», 
3с.
13:05	Д/п	«Світ	майбут-
нього.	Планета	Земля	
2050»,	3с.
13:30	«Лайфхак	україн-
ською»
13:35	«Кіношкола	
вдома»
13:45	«Веселі	само-
робки»
13:50	«Уроки	тітоньки	
Сови»
14:05	М/ф	«Неслухняна	
мама»
14:15	М/ф	«Було	скучно»
14:25	М/ф	«Двоє	спра-
ведливих	курчат»
14:30	«Піщана	казка»
14:40	М/ф	«Ниточка	та	
кошеня»
14:50	М/ф	«Подарунок»
15:00 ПТН
15:05	«Суспільна	студія»
16:00 ПТН
16:05	«Суспільна	студія»
17:00 ПТН 
17:10 «Суспільна студія»
18:10 «Відтінки України»
18:40 «Загадки черні-
вецьких атлантів»
18:45 «Недалечко». Вип. 10  
19:00 « Сьогодні» (сурдо-
переклад)
19:55 «StopFakeNews»
20:05 «Схеми. Корупція в 
деталях»
20:40 ПТН
21:00	Т/с	«Гордість»,	
25с.	(12+)
21:50	«Шерифи	для	
нових	громад»
22:05 « Сьогодні» (сурдо-
переклад) ПОВТОР
23:00	Д/ф	«93:	бій	за	
Україну»	(12+)
01:00	Д/ф	«Норильське	
повстання»	(16+)
02:00	Національні	но-
вини	UA:	Перший
02:40	«StopFakeNews»
02:50	«Шерифи	для	
нових	громад»
03:05 Д/ц «Тваринна 
зброя», 5с.
04:00 «Населена земля». 
04:25 «Невідомі Карпати». 
04:40 UA Музика
04:50 Кулінарне шоу 
«Енеїда». 2 сезон
05:45 «Лайфхак україн-
ською»

ТБ ПРОГРАМА

6.00 Гiмн України.
6.05,2.50 Земля, набли-
жена до неба.
6.30 М/ф «Черевички».
6.40 М/ф «Як їжачок шубку 
мiняв».
6.50 М/ф «Нiкудишко».
7.00,8.00,9.00,13.00,
,21.00,23.40,2.00,5.10
Новини.
7.05,8.05,9.05 Суспiльна 
студiя. Головне.
9.30,16.30 Т/с «Гордiсть». 
11.20 Погода.
11.25 Телепродаж.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
,21.35,0.15,2.35,5.45
Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
17.25 #@)?$0 з Майклом 
Щуром. 
18.55 Д/с «Боротьба за 
виживання».
19.55 Д/с «Суперчуття».
,0.25,2.45,5.05,5.55
Спорт. Аспект.
22.00,1.00 Т/с «Загад-
ковий Доктор Блейк». 
23.05 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
0.30 Д/с «Пiдводний 
всесвiт».
3.15 Енеїда.
4.10 Д/ф «Перехрестя 
Балу». 

6.30,7.10,8.10,9.10 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30,4.20
«ТСН».
9.25,10.20,5.35 «Життя 
вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
18.30 «Вражаючi iсторiї 
ТСН».
20.35 «Чистоnews».
20.40 Т/с «Свати».
21.45 «Право на владу».
0.45 Т/с «Тато Ден». 

4.05,18.00,19.00 «Стосу-
ється кожного».
4.55 «Телемагазин».
5.25,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».

10.00 «Корисна про-
грама».
11.00 «Позаочi».
12.25 Т/с «Чудова Ранi». 
14.30,15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий 
випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.50 Т/с «СБУ. Спецопе-
рацiя».
2.00 Х/ф «Бобер». 
3.20 Т/с «Голос янгола». 

6.00,7.00,8.00,9.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.
00,15.00,16.00,17.00,18
.00,19.00,0.00,1.00,2.00
,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.25 Стоп-реванш.
7.10,20.55 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Со-
цiум.
7.15,13.10 Д/с «Бойовий 
вiдлiк».
8.10 Д/с «Свiт завтраш-
нього дня сьогоднi».
9.30 Машина часу.
10.10,18.10,0.10 Д/с 
«Найбiльшi танковi битви».
11.10 Д/с «Найнебезпеч-
нiшi польоти».
12.40 Д/с «Iсторiя навколо 
нас».
14.10 Д/с «Авiаката-
строфи: причини i на-
слiдки».
15.30 Час «Ч».
16.10 Таємницi вiйни.
17.10,2.10 Д/с «Таємнича 
свiтова вiйна».
19.30 «Прямим текстом».
21.00 Час новин. Пiдсумки 
дня.
21.40 Час-Time.
22.00,23.00 Т/с «Епоха 
честi».
1.15,5.10 Д/с «Злочини в 
тилу вiйни».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.15 Скарб нацiї.
4.25 Еврика!
4.30 Факти.
4.50,13.25,16.15 Т/с 
«Таємнi дверi». 
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 Т/с «Смертельна 

зброя». 
11.50,13.15,21.20 Т/с 
«Пес». 
12.45,15.45 Факти. День.
16.50 Х/ф «Цар скорпiонiв 
5: Книга душ». 
18.45,21.00 Факти. Вечiр.
20.15,2.05 Анти-зомбi.
22.35 Т/с «Схованки». 
0.35 Х/ф «Вбити Гюнтера». 
3.00 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
7.00 Т/с «Комiсар Рекс».
10.35 Слiдство ведуть 
екстрасенси. 
13.25,14.50 Т/с «Слiпа». 
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 «Не-
вiрна». 
23.00 Т/с «Та, що бачить 
завтра». 

5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.30 Орел i решка.
8.30 Т/с «Надприродне». 
10.55 Х/ф «Три мушке-
тери». 
13.00 У кого бiльше? 
15.00,19.00 Хто зверху? 
21.00 Х/ф «Вiкiнги». 
23.00 Х/ф «Перстень На-
мейса». 
1.25 Вар`яти. 
2.55 Служба розшуку 
дiтей.
3.00 Зона ночi.
5.00 Абзац!

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.10 Мiсiя: краса.
12.20,3.30 Реальна мiс-
тика.
14.25,15.30 Т/с «Жiночий 
лiкар 5». 
17.00 Т/с «Пугач 2». 
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Врятувати 
вiру». 
23.10 По слiдах.
23.50,2.15 Т/с «Бiлi тро-
янди надiї». 
1.45 Телемагазин.

7.00,8.00,9.00,10.00,11.

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

6.00 Х/ф «Джек Вось-
меркин, американец», 3 с. 
7.50 Х/ф «Фантоцци 
уходит на пенсию». 
(Италия). 
10.00 Х/ф «Помни». 
(США). 
12.25 Х/ф «Откройте, 
полиция! 3». (Франция). 
14.25 Х/ф «В поисках 
приключений». (Канада). 
16.10 Х/ф «Зависть 
богов». 
18.55 Х/ф «Семьянин». 
(США). 
21.20 Х/ф «Пеле: Рож-
дение легенды». (США). 
23.20 Х/ф «Медовый 
месяц Камиллы». (США - 
Великобритания). 
1.05 Х/ф «Фантоцци берет 
реванш». (Италия). 
3.15 Х/ф «Человек без 
лица». (США). 

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.30 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.20 «Орел i решка. Ша-
ленi вихiднi».
11.10,18.35 «Орел i 
решка. Навколосвiтня 
подорож».
13.00 «Орел i решка. 

Навколо свiту».
15.00 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
20.30 «Орел i решка. Мор-
ський сезон».
23.10 Т/с «Грань». 
2.25 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Ланчбокс.
8.20,18.10 Шiсть соток.
12.00,17.20 Удачний 
проект.
13.00,21.40,0.40,3.40
Кориснi поради.
14.00 Сам собi кухар.
14.30 Квартирне питання.
15.30 Дачна вiдповiдь.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

6.20 «Вартiсть життя».
7.50,17.00,3.15 «Випад-
ковий свiдок».
12.30,16.30,19.00,2.50
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Нiчний патруль».
11.00,13.00,19.30 Т/с 
«Коломбо». 
14.50 «Легенди карного 
розшуку».
17.50,4.00 «Правда 
життя».
23.00 «Акцент».
23.30 Х/ф «Загадка Енд-
хауза».
1.25 «Легенди бандитської 
Одеси».
2.25,3.35 «Речовий 
доказ».
5.00 «Top Shop».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
11.00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30,4.45 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Рая знает все!»
16.45,2.45 Новости куль-
туры.
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-Петер-

бург.
2.10 «Абсолютный слух».
3.10 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Мiстична Україна.
7.00 Бандитський Київ.
9.10 Правда життя.
10.45,1.25 Речовий 
доказ.
11.55 Україна: забута 
iсторiя.
12.45 Скарб.ua.
13.40,19.05 Вижити в 
дикiй природi.
14.35 Бойовi машини.
15.25,20.00 Битва цивiлi-
зацiй.
16.20,20.50 Крiзь простiр 
i час з Морганом 
Фрiменом.
17.10,21.45 Друге життя 
звичайних речей.
18.05 Дива природи.
22.35 Земнi катаклiзми.
23.30 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
0.30 Бойовий вiдлiк.
2.35 Страх у твоєму домi.
3.20 Прокляття вiдьом.
4.10 Прокляття скiфських 
курганiв.
4.55 Потойбiччя. Сни.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,10.15,11.45,18.15,
19.15,20.15 Одного разу 
пiд Полтавою.
8.45,23.30 Сiмейка У.
9.15,11.15,18.45,20.45
Танька i Володька.
9.45 Країна У 2.1.
10.45,23.00 Одного разу 
в Одесi.
12.15,16.15 4 весiлля.
13.15,1.45 Панянка-се-
лянка.
15.15 Зiрки, чутки та Гал-
лiвуд.
17.15 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон.
19.45 Країна У 2.0.
21.15 Х/ф «Твої, мої i 
нашi».
0.00 Країна У.
1.15 Казки У.
2.45 Щоденники Темного. 
4.15 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.50 Х/ф «Один день». 
(США - Великобритания). 
9.35 Х/ф «Улыбка Моны 
Лизы». (США). 

11.30 Х/ф «Робин Гуд: 
Принц воров». (США). 
13.50 Х/ф «Дюплекс». 
15.15 Х/ф «Обливион». 
17.20,4.25 Х/ф «Джума-
нджи». (США). (6+).
19.00 Х/ф «Семь жизней». 
21.00 Х/ф «Игры ра-
зумов». (Ирландия). 
23.00 Х/ф «Царь скор-
пионов». (США - Бельгия 
- Германия). 
0.30 Х/ф «Прощай, детка, 
прощай». (США). 
2.20 Х/ф «Выбор капитана 
Корелли». (США - Велико-
британия - Франция). 

6.00,18.50 «ДжеДАI».
6.25 Т/с «Бiблiотекарi». 
8.10 Х/ф «Командир еска-
дрильї».
10.00 Х/ф «Чорна вода». 
11.55 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 Т/с «Опер за ви-
кликом 2». 
20.25 Т/с «Булатов». 
22.25,0.00 Т/с «CSI: Мiсце 
злочину». 
1.50 «Грошi».
2.50 «Вiдеобiмба 2».
4.15 «102 Полiцiя».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00	Гімн	України
06:00	М/ф	«Лисичка	з	
качалкою»
06:10	«Додолики».	
06:25	«Англійська	абетка	
першосвіт»
06:30	«Ранок	на	Суспіль-
ному»	(сурдопереклад)
07:00	Національні	но-
вини	UA:	Перший(сурдо-
переклад)
07:05	«Ранок	на	Суспіль-
ному»	(сурдопереклад)
08:00	Національні	но-
вини	UA:	Перший(сурдо-
переклад)
08:05	«Ранок	на	Суспіль-
ному»	(сурдопереклад)
09:00	Національні	но-
вини	UA:	Перший(сурдо-
переклад)
09:15 « Сьогодні» (сурдо-
переклад) ПОВТОР
09:45	Кулінарне	шоу	
«Енеїда».	1	сезон
10:15	Телепродаж	на	

комерційній	основі
10:30	Т/с	«Віра»,	3с.	
(16+)
12:10 «Геолокація: Во-
линь». Вип. 8
12:35 «Еко-люди»
12:40 Д/ц «Супер-чуття», 
13:05	Д/п	«Світ	майбут-
нього.	Планета	Земля	
2050»,	5с.
13:30	«Лайфхак	україн-
ською»
13:45	«Веселі	само-
робки»
13:50	«Уроки	тітоньки	
Сови»
14:05	М/ф	«День,	коли	
щастить»
14:15	М/ф	«Казка	про	
Жадібність»
14:25	М/ф	«Лис	і	Дрізд»
14:30	«Піщана	казка»
14:40	М/ф	«Як	Козаки	
куліш	варили»
14:50	М/ф	«Івасик-Те-
лесик»
15:00 ПТН
15:05	«Суспільна	студія»
16:00 ПТН
16:05	«Суспільна	студія»
17:00 ПТН 
17:10 «Суспільна студія»
18:10 «Відтінки України»
18:40 «Загадки черні-
вецьких атлантів»
18:45 «Street Схід». Вип. 11
19:00 « Сьогодні» (сурдо-
переклад)
19:55 «Задача з зірочкою»
20:05 «Крим. Реалії»
20:40 ПТН
21:00	Т/с	«Гордість»,	
26с.		(12+)
21:50	«Люди	Є»
22:05 « Сьогодні» (сурдо-
переклад) ПОВТОР
23:00	Т/с	«Віра»,	23с.	
(16+)			
00:30	«Д/ф	«Северин	
Наливайко.	Остання	
битва!»	(12+)
02:00	Національні	но-
вини	UA:	Перший
02:40	«Крим.	Реалії»
03:05	Д/ц	«Тваринна	
зброя»,	3с.
04:00	«Населена	земля».	
Вип.	12
04:25	«Невідомі	Кар-
пати».	Вип.	12
04:40 UA Музика
04:50 Кулінарне шоу 
«Енеїда». 2 сезон
05:45 «Лайфхак україн-
ською»

середа, 26 травня

четвер, 27 травня
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ТБ ПРОГРАМА

6.00 Гiмн України.
6.05,2.50 Земля, набли-
жена до неба.
6.30 М/ф «Бегемот та 
сонце».
6.40 М/ф «Братик Кролик 
та братик Лис».
6.50 М/ф «Будиночок для 
равлика».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.40,
2.00,5.10 Новини.
7.05,8.05,9.05 Суспiльна 
студiя. Головне.
9.30,16.30 Т/с «Гордiсть». 
11.20 Погода.
11.25 Телепродаж.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
,21.35,0.15,2.35,5.45
Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
17.25,0.30 Перша 
шпальта.
18.55 Д/с «Боротьба за ви-
живання».
19.55 Д/с «Суперчуття».
20.25 Д/с «Свiт дикої при-
роди».
,0.25,2.45,5.05,5.55
Спорт. Аспект.
22.00,1.00 Т/с «Загад-
ковий Доктор Блейк». 
23.05 #ВУкраїнi.
3.15 «Зворотнiй вiдлiк».

6.30,7.10,8.10,9.10 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30,4.15
«ТСН».
9.25,10.20,6.05 «Життя 
вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
18.30 «Вражаючi iсторiї 
ТСН».
20.15 «Чистоnews».
20.20 Комедiя «Джентль-
мени удачi».
22.10 «#Гуднайтклаб».
22.50 Х/ф «Ковбої проти 
прибульцiв». 
1.10 Комедiя «Усi в захватi 
вiд Мерi». 
3.10 «Розсмiши комiка».
5.15 «Свiтське життя».

4.10,18.00 «Стосується 
кожного».
4.55 «Телемагазин».
5.25,23.50 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».

,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.00 «Позаочi».
12.25 Т/с «Чудова Ранi». 
14.30,15.30,1.30
«Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «007: Казино 
«Рояль». 
3.05 «Чекай на мене. 
Україна».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.0
0,15.00,16.00,17.00,18.0
0,19.00,0.00,1.00,2.00,3.
00,4.00,5.00 Час новин.
6.25 Невигаданi iсторiї.
7.10,8.10,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полiтика. 
Соцiум.
7.15,13.10 Д/с «Бойовий 
вiдлiк».
8.15 Форшмак.
8.45 Натхнення.
9.30 Машина часу.
10.10,18.10,0.10 Д/с 
«Найбiльшi танковi битви».
11.10 Д/с «Найнебезпеч-
нiшi польоти».
12.40 Д/с «Iсторiя навколо 
нас».
14.10 Д/с «Авiаката-
строфи: причини i на-
слiдки».
15.30,16.10 Час «Ч».
17.10,2.10 Д/с «Таємнича 
свiтова вiйна».
19.20 «Полiтклуб з 
Вiталiєм Портнiковим».
21.00 Час новин. Пiдсумки 
дня.
21.40 Час-Time.
22.00,23.00 Т/с «Епоха 
честi».
1.15,5.10 Д/с «Злочини в 
тилу вiйни».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.05 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.25 Служба розшуку 
дiтей.
4.30,1.05 Факти.
4.50,13.25,16.15 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 Т/с «Пес». 
12.45,15.45 Факти. День.
16.40 Х/ф «Вiдшкодування 
збиткiв». 
18.45 Факти. Вечiр.
20.05 Дизель-шоу. 
22.50 «На трьох 10». 
23.50 «На трьох». 
1.30 Х/ф «Спаун». (18+).
3.20 Я зняв!

5.25 Т/с «Кафе на Са-
довiй». 
9.10,19.00,22.45 Хо-
лостяк. 
13.00,14.50,18.05 Т/с 
«Слiпа». 
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
23.50 Детектор брехнi. 

5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.30 Орел i решка.
8.30 Т/с «Надприродне». 
11.50 Хто проти блон-
динок? 
13.40 Аферисти в ме-
режах. 
15.35 Де логiка? 
16.40 Х/ф «П`ята хвиля». 
18.50 Х/ф «47 ронiнiв». 
21.00 Х/ф «Я, Франкен-
штейн». 
22.50 Х/ф «Привид бу-
динку на пагорбi». 
1.00 Вар`яти. 
2.20 Служба розшуку 
дiтей.
2.25 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.40 Мiсiя: краса.
12.50,15.30 Т/с «Дочки». 
17.00 Т/с «Пугач 2». 
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова 
Савiка Шустера.
0.00 Т/с «Повернення до 
себе», 1 i 2 с. 
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Повернення до 
себе». 
4.00 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11.

00,12.00,13.00,14.00,15.
00,16.00,17.00 «Ре-
портер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк, М. Шамановим 
та М. Матросовим.
9.10,10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. Ашiон, 
П. Рольником, О. Близ-
нюком, Д. Щасливою, М. 
Стецюк та А. Мiщенко.
13.10,14.15 «Великий 
день» з А. Сайчуком, Ю. 
Шпачинською i В. Попович.
15.10 «Дзвiнок» з В. Воло-
шиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Лео-
нчук.
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 «Аленький цве-
точек». 
7.50 Х/ф «Фантоцци берет 
реванш». (Италия). 
10.00 Х/ф «Семьянин». 
12.25 Х/ф «Пеле: Рож-
дение легенды». (США). 
14.25 Х/ф «Медовый 
месяц Камиллы». (США - 
Великобритания). 
16.10 Х/ф «Человек без 
лица». (США). 
18.55 Х/ф «Боец». (США). 
21.20 Х/ф «Иллюзионист». 
(США - Чехия). 
23.20 Х/ф «Законы прив-
лекательности». (Велико-
британия - Ирландия). 
1.05 Х/ф «Хамелеон». 
(Франция). 
3.15 Х/ф «Матч-Пойнт». 
(США - Великобритания). 
(18+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.30 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.20 «Орел i решка. Шаленi 
вихiднi».
11.10 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
15.00 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».

18.35 Х/ф «Краcуня на всю 
голову». 
20.35 «Орел i решка. Мор-
ський сезон».
0.15 Х/ф «Любiть Куперiв». 
2.15 Т/с «Три сестри».
3.00 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Ланчбокс.
8.20,18.10 Шiсть соток.
12.00,17.20 Удачний 
проект.
13.00,21.40,0.40,3.40
Кориснi поради.
14.00 Сам собi кухар.
14.30 Квартирне питання.
15.30 Дачна вiдповiдь.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

6.20,4.00 «Правда життя».
7.50,3.15 «Випадковий 
свiдок».
12.30,16.30,19.00,2.45
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Загадка Енд-
хауза».
11.00,13.00,19.30 Т/с 
«Коломбо». 
15.00 Х/ф «Без права на 
провал».
17.00 Х/ф «Командир 
щасливої «Щуки». 
21.30 «Мир чи вiйна».
23.30 Х/ф «Зухвалiсть».
1.25 «Легенди бандитської 
Одеси».
2.20,3.35 «Речовий 
доказ».
5.00 «Top Shop».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
11.00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30,4.25 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым».
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 «Ради твоего 
счастья».
0.20 «Белая студия». Т. 
Бекмамбетов.
1.05 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай».
2.30 Х/ф «Крылья ангела».

6.00,5.25 Мiстична 
Україна.
7.00 Бандитська Одеса.
8.55 Правда життя.
10.40,1.25 Речовий доказ.
11.50 Україна: забута 
iсторiя.
12.40 Скарб.ua.
13.35 Вижити в дикiй при-
родi.
14.30 Повiтрянi воїни. F15.
15.20,19.50 Битва цивiлi-
зацiй.
16.15,20.50 Крiзь простiр 
i час з Морганом 
Фрiменом.
17.00,21.45 Друге життя 
звичайних речей.
17.55 Дива природи.
18.55 Дика Мексика.
22.35 Земнi катаклiзми.
23.30 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
0.30 Бойовий вiдлiк.
2.35 Страх у твоєму домi.
3.20 Бандитський Київ.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,10.15,11.45,18.15,1
9.15,20.15 Одного разу 
пiд Полтавою.
8.45,23.30 Сiмейка У.
9.15,11.15,18.45,20.45
Танька i Володька.
9.45,19.45 Країна У 2.0.
10.45,23.00 Одного разу в 
Одесi.
12.15,16.15 4 весiлля.
13.15,1.45 Панянка-се-
лянка.
15.15 Зiрки, чутки та Гал-
лiвуд.
17.15 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон.
21.15 Х/ф «Встигнути за 
Джонсами».
0.00 Країна У.
1.00 Казки У.
2.35 Теорiя зради.
4.05 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.15,14.50 Х/ф «Семь 
жизней». (США). 
8.15 Х/ф «Пышка». (США). 
10.05 Х/ф «Дюплекс». 
(США - Германия). 
11.30 Х/ф «Волшебная 
страна». (Великобритания 
- США). 
13.10 Х/ф «Джуманджи». 
(США). (6+).
16.50,5.20 Х/ф «Тристан и 
Изольда». (США - Велико-

британия - Германия - 
Чехия). 
18.50 Х/ф «История ры-
царя». (США). 
21.00 Х/ф «Четыре 
свадьбы и одни похороны». 
(Великобритания). 
22.55 Х/ф «Выбор капи-
тана Корелли». (США - Ве-
ликобритания - Франция). 
1.00 Х/ф «Чтец». (США - 
Германия). 
3.00 Х/ф «Талантливый 
мистер Рипли». (США). 

6.00,18.50 «ДжеДАI».
6.20 Х/ф «Полiт Фенiкса». 
8.20 Х/ф «Атака кобри». 
10.25 Х/ф «G.I. Joe: Атака 
кобри 2». 
12.25 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 Х/ф «Iдентифiкацiя 
Борна».
21.50 Х/ф «Перевага 
Борна». 
23.55 Х/ф «Детоксикацiя». 
1.50 «Грошi».
2.50 «Вiдеобiмба 2».
4.15 «102 Полiцiя».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00	Гімн	України
06:00	М/ф	«Як	Козаки	
куліш	варили»
06:10	«Додолики».	Вип.	8
06:25	«Англійська	абетка	
першосвіт»
06:30	«Ранок	на	Суспіль-
ному»	(сурдопереклад)
07:00	Національні	но-
вини	UA:	Перший(сурдо-
переклад)
07:05	«Ранок	на	Суспіль-
ному»	(сурдопереклад)
08:00	Національні	но-
вини	UA:	Перший(сурдо-
переклад)
08:05	«Ранок	на	Суспіль-
ному»	(сурдопереклад)
09:00	Національні	но-
вини	UA:	Перший(сурдо-
переклад)
09:15 « Сьогодні» (сурдопе-
реклад) ПОВТОР
09:45	«Обличчя»	ПОВТОР
10:15	Телепродаж	на	
комерційній	основі
10:30	Т/с	«Віра»,	4с.	
(16+)
12:10 «Геолокація: Волинь». 
Вип. 9
12:35 «Еко-люди»

12:40 Д/ц «Супер-чуття», 
13:05	Д/п	«Світ	майбут-
нього.	Планета	Земля	
2050»,	6с.
13:30	«Лайфхак	україн-
ською»
13:35	«Кіношкола	вдома»
13:45	«Веселі	само-
робки»
13:50	«Уроки	тітоньки	
Сови»
14:05	М/ф	«Казка	про	
машини»
14:15	М/ф	«Свара»
14:25	М/ф	«Лис	і	Дрізд»
14:30	«Піщана	казка»
14:40	М/ф	«Як	Козаки	
наречених	виручали»
15:00 ПТН
15:05	«Суспільна	студія»
16:00 ПТН
16:05	«Суспільна	студія»
17:00 ПТН 
17:10 «Суспільна студія»
18:10 «Відтінки України»
18:40 «Загадки черні-
вецьких атлантів»
18:45 «Історія кримських 
татар». Вип. 2
19:00 « Сьогодні» (сурдопе-
реклад)
19:55 «Шерифи для нових 
громад»
20:00 «Брехня від політиків. 
Перевірка». Вип. 6
20:15 «Крутий заміс». 1 
сезон
20:25 «Шерифи для нових 
громад»
20:40 ПТН
21:00	Т/с	«Гордість»,	27с.	
21:50	«Люди	Є»
22:05 « Сьогодні» (сурдопе-
реклад) ПОВТОР
23:00	Т/с	«Віра»,	24с.	
(16+)
00:30	«Загадки	черні-
вецьких	атлантів»
00:45	Д/ф	«З	України	до	
Голлівуду»	(12+)
02:00	Національні	но-
вини	UA:	Перший
02:40	«Брехня	від	полі-
тиків.	Перевірка»
02:50	«Задача	з	зі-
рочкою»
03:05	«	100	років	ізо-
ляції»
04:00 «Артефакти»
04:25 «Загадки черні-
вецьких атлантів»
04:40 UA Музика
04:50 Д/ф «Хто створив 
Змієві Вали?»
05:45 «Лайфхак україн-
ською»

6.00 Гiмн України.
6.05,3.55 Енеїда.
7.00,8.00,9.00,21.00,0.0
5,1.30,3.30,5.35 Новини.
7.10 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
7.30 М/ф «Як Петрик П`я-
точкiн слоникiв рахував».
7.40 М/ф «Як козаки у 
хокей грали».
8.05 Д/с «Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-
Дiєго».
9.05 Вiзуальний код.
9.35,3.00 #ВУкраїнi.
10.05,0.30 Спецпроєкт 
«Хвиля».
11.00 Д/с «Гори - Життя 
над хмарами».
12.05 Х/ф «Лiто в мiстi». 
13.45 Д/с «Боротьба за 
виживання».
14.10,17.05 Мiста та 
мiстечка.
14.25 Телепродаж.
15.00 UA:Фольк. Спогади.
16.05 Концерт. Iво Бобул.
17.45 Х/ф «Iосиф Пре-
красний. Намiсник фа-
раона», 2 с.
19.30 Х/ф «Ярослав Му-
дрий», 1 с.
21.25 Х/ф «Ярослав Му-
дрий», 2 с.
23.00 Д/ф «Хто створив 
Змiєвi вали?»
1.55 Д/ф «Три Iвани».
2.55,3.50,5.30 Спорт. 
Аспект.
5.00 Невiдомi Карпати.

7.00,6.00 «Життя вiдомих 
людей».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
14.00,15.05,16.10,17.15
Т/с «Свати».
18.20 «Свiт навиворiт 12. 
Пакистан».
19.30,5.05 «ТСН».
20.10 «Чистоnews».
20.15 «Вечiрнiй квартал».
22.15 «Жiночий квартал».
23.20,0.20 «Свiтське 
життя».
1.10 Комедiя «Любов зла».
3.05 Мелодрама «Хочу 
бути тобою». 

4.20,3.30 «Орел i решка. 
Чудеса свiту 2».

5.10 «Телемагазин».
5.40 Х/ф «Як посварився 
Iван Iванович з Iваном 
Никифоровичем».
6.55 «Слово Предстоя-
теля».
7.00 Х/ф «Фантоццi йде на 
пенсiю».
9.00 «Готуємо разом. До-
машня кухня».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.00 «Позаочi».
12.00 Х/ф «Пiдкидьок».
13.20 Х/ф «Шерлок Холмс 
i доктор Ватсон: Знайом-
ство».
16.00 Т/с «Не жiноча ро-
бота». 
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi».
22.10 «Булгаков. Великий 
киянин».
23.10 Х/ф «Пригоди Шер-
лока Холмса i доктора 
Ватсона. Скарби Агри».
2.05 Х/ф «Iнспектор кар-
ного розшуку».

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

0.10 Є сенс.
1.10 Д/с «Найбiльшi тан-
ковi битви».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.55 Скарб нацiї.
5.05 Еврика!
5.15 Факти.
5.40 Громадянська обо-
рона.
6.30 Анти-зомбi.
7.20 Х/ф «Цар скорпiонiв 
3: Книга мертвих». 
9.25 Х/ф «Цар скорпiонiв 
4: У пошуках влади». 
11.20,13.00 Х/ф «Цар 
скорпiонiв 5: Книга душ». 
12.45 Факти. День.
13.30 Т/с «Пес». 
16.30 Х/ф «Планета мавп». 
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Повстання 
планети мавп». 
21.05 Х/ф «Свiтанок пла-
нети мавп». 
23.35 Х/ф «Петля часу». 
1.40 Т/с «Таємнi дверi». 
2.55 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
6.05,10.50 Т/с «Невiрна». 
7.55 Неймовiрна правда 
про зiрок.
17.00 Хата на тата. 
19.00 МастерШеф. Про-
фесiонали. 
21.50 СуперМама. 

5.30,1.30 Вар`яти. 
8.05,9.55 Kids` Time.
8.10 М/ф «Лови хвилю».
10.00 Орел i решка. Чу-
деса свiту.
11.00 Орел i решка.
14.05 М/ф «Бейбi бос».
16.00 М/ф «Iван Царевич i 
Сiрий Вовк». 
17.45 М/ф «Iван Царевич i 
Сiрий Вовк 2». 
19.00 Х/ф «Веном». 
21.00 Х/ф «Перший 
месник». 
23.35 Х/ф «Вен Вайлдер 
- король вечiрок». 
2.25 Зона ночi.

7.00,15.00,19.00 Сьо-
годнi.
7.25,1.00,2.15 Реальна 
мiстика.

9.00 Усюди люди. Панама.
10.00 Усюди люди. 
Домiнiкана.
11.10 Т/с «Опiкун». 
15.20 Т/с «Таємниця 
Марiї», 1-4 с. 
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Таємниця 
Марiї». 
1.45 Телемагазин.

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

6.00 Х/ф «Фантазеры». 
7.50 Х/ф «Хамелеон». 
(Франция). 
10.00 Х/ф «Боец». (США). 
12.25 Х/ф «Иллюзионист». 
(США - Чехия). 
14.25 Х/ф «Законы прив-
лекательности». (Велико-
британия - Ирландия). 
16.10 Х/ф «Матч-Пойнт». 
(США - Великобритания). 
(18+).
18.55 Х/ф «Рекрут». 
(США). 
21.20 Х/ф «Александр». 
(США - Великобритания). 
1.05 Х/ф «Неоспоримый 
3». (США). 
3.15 Х/ф «Заложник». 
(США - Германия). 

6.30 «Top Shop».

8.00 М/с «Кротик i Панда».
8.30 «Ух ти show».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.50 М/ф «Мауглi дикої 
планети».
12.30 Х/ф «Краcуня на 
всю голову». 
14.30 «Орел i решка. 
Iвлєєва vs Бєдняков».
0.00 Х/ф «Життя за 
межею». (18+).
1.50 Т/с «Три сестри».
3.30 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 Квартирне питання.
9.30 Iдеї ремонту.
10.20,0.10,3.40 Кориснi 
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.

6.00 Х/ф «Гу-га».
8.35 Х/ф «Протистояння».
12.35,2.45 «Випадковий 
свiдок».
13.50 Т/с «Смерть у раю». 
18.05 «Переломнi 80-тi».
19.00,2.15 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Формула ко-
хання».
21.15 Х/ф «Жандарм i 
жандарметки».
23.15 Х/ф «Перегони». 
(18+).
1.10 «Таємницi кримiналь-
ного свiту».
3.30 «Речовий доказ».
4.45 «Top Shop».

6.00 «Утро России. Суб-
бота».
9.00 Вести. Местное 
время.
9.15 Местное время. Суб-
бота.
9.35 «Диалоги о животных. 
Зоопарк Росто-
ва-на-Дону».
10.15 «По секрету всему 
свету».
10.35 «Формула еды».
11.00 Вести.
11.30 «Пятеро на одного».
12.10 «Сто к одному».

12.55 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!»
13.50 «Доктор Мясников».
14.45 Т/с «Свидетельство 
о рождении».
18.05 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Одно лето и 
вся жизнь».
0.15 «Романтика ро-
манса».
1.10 Х/ф «Коварные 
игры».
4.20 Х/ф «Жених».

6.00 Випадковий свiдок.
8.35,1.20 Мiстична 
Україна.
9.25 Правда життя.
11.10 Речовий доказ.
12.20,23.30 Битва цивiлi-
зацiй.
13.15 Мiсця сили.
14.45 Бойовi кораблi.
15.40 Найєкстремаль-
нiший.
18.25,0.25 Вижити в дикiй 
природi.
19.20 Земнi катаклiзми.
21.00 Таємницi королiв-
ських вбивств.
2.10 Там, де нас нема.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.15 М/ф «Лiно».
11.00 М/ф «Реальна 
бiлка».
12.35 Х/ф «Стоптанi ту-
фельки».
13.45 Х/ф «Принцеса 
Мален».
14.55 Х/ф «Встигнути за 
Джонсами».
16.40 Х/ф «Ми купили 
зоопарк».
19.00,20.00,21.00,22.00
Одного разу пiд Полтавою.
19.30,21.30 Танька i Во-
лодька.
20.30 Країна У 2.0.
22.30 Країна У 2.1.
23.00 Iгри приколiв.
0.00 Сiмейка У.
0.30 Панянка-селянка.
2.30 Теорiя зради.
3.15 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.20,15.50 Х/ф «История 
рыцаря». (США). 
9.30 Х/ф «Робин Гуд: 
Принц воров». (США). 

11.45 Х/ф «Быть Астрид 
Линдгрен». (Швеция - 
Дания). 
13.45 Х/ф «Тристан и 
Изольда». (США - Велико-
британия - Германия - 
Чехия). 
17.55 Х/ф «Бетховен». 
(США). 
19.20 Х/ф «День сурка». 
(США). 
21.00 Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг». (США). 
23.05 Х/ф «Четыре 
свадьбы и одни похо-
роны». (Великобритания). 
0.55 Х/ф «Малышка на 
миллион». (США). 
3.10 Х/ф «Талантливый 
мистер Рипли». (США). 
5.35 Х/ф «Смурфики 2». 
(США). (6+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.00,9.00 «ДжеДАI».
10.15 «Загублений свiт».
13.50 Т/с «Бiблiотекарi». 
16.15 Х/ф «Бандитки».
18.00 Х/ф «Ледi Яструб».
20.30 Х/ф «Велика стiна».
22.10 Х/ф «Мiньон». (18+).
0.05 Х/ф «Самоволка-72». 
1.45 «Вiдеобiмба 2».
3.15 «Цiлком та-
ємно-2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00 Гімн України
06:00 «Шерифи для нових 
громад»
06:30 «#ВУкраїні»
07:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
07:15 «Ранок на Суспіль-
ному. Дайджест»
07:25 «Роздивись». Вип. 4
07:40 «Шукачі пригод». 
Вип. 3
08:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
08:15 «Ранок на Суспіль-
ному. Дайджест»
08:30 «Геолокація: Во-
линь». Вип. 7
09:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
09:15 « Сьогодні» (сурдо-
переклад) ПОВТОР
09:50 Д/с «Дика прогу-

лянка»
10:15 Телепродаж на ко-
мерційній основі
10:30 Кулінарне шоу 
«Енеїда». 1 сезон
11:10 «Пліч-о-пліч»
11:25 Х/ф «Будь-якою 
ціною» (16+)
13:05 «Гендерні окуляри». 
Вип. 8
13:20 «Небезпечна зона». 
Вип. 21, 22
13:35 «Я вдома». Вип. 2
14:05 «Лайфхак україн-
ською»
14:20 «Уроки тітоньки 
Сови»
14:30 «Піщана казка»
14:40 М/ф «Як Козаки у 
футбол грали»
15:00 М/ф «Дострибни до 
хмаринки»
15:05 М/ф «Курка, яка 
несла всяку всячину»
15:15 «Додолики»
15:30 «Шо? Як?». Вип. 8
15:50 «Буковинські за-
гадки»
16:00 «Маршрутом змін». 
Вип. 12
16:15 Д/ф «Олександр 
Довженко: Одеський сві-
танок»
16:45 Вистава «Вона – 
Земля»
18:25 «Крутий заміс». 2 
сезон
19:00 «Культ. Особистості»
19:15 «Відтінки України»
19:45 «Створюй із 
Суспільним. Черкаси. Ла-
кмус». Вип. 1
20:05 Суспільно-політичне 
ток-шоу «Зворотний відлік» 
(сурдопереклад) ПОВТОР
21:55 Д/ф «Веронські 
скарби» (12+)
23:00 «Розсекречена іс-
торія» ПОВТОР
00:00 «#ВУкраїні»
00:55 Спецпроект 
«Грецька операція НКВС»
01:45 «Задача з зірочкою»
02:00 Суспільно-політичне 
ток-шоу «Зворотний відлік» 
(сурдопереклад) ПОВТОР
03:40 «Артефакти»
04:05 Д/ф «Бовсунівські 
бабусі» (12+)
05:10 UA Музика
05:20 «Відтінки України» 
05:45 «Лайфхак україн-
ською»

п'ятниця, 28 травня

субота, 29 травня



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

№	19	(967)
20	травня 2021 року16 ТБ ПРОГРАМА

Відповіді на сканворд № 18

6.00 Гiмн України.
6.05,3.55 Енеїда.
7.00,8.00,8.55,21.00,0.0
5,1.30,3.30,5.35 Новини.
7.10 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
7.30 М/ф «Козлик та його 
горе».
7.40 М/ф «Як козаки при-
бульцiв зустрiчали».
8.15 Погода.
8.20,19.10 Д/с «Боротьба 
за виживання».
9.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви 
України.
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Като-
лицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята 
Меса Римсько-Католицької 
Церкви в Українi.
13.30,22.00 Тi, що змi-
нили свiт.
14.30 Телепродаж.
15.05 Країна пiсень.
16.05 Концерт. Арсен 
Мiрзоян.
17.10 Концерт. Дмитро та 
Назарiй Яремчуки.
18.20 Д/с «Хижаки пiдвод-
ного свiту».
19.50 Пишемо iсторiю.
21.25 Дорога до Токiо.
23.00 #@)?$0 з Майклом 
Щуром. 
23.30 Д/с «Свiт дикої при-
роди».
0.30 Спецпроєкт «Шлях».
1.55 Д/ф «Норильське 
повстання». 
2.55,3.50,5.30 Спорт. 
Аспект.
3.00 #ВУкраїнi.
5.00 Невiдомi Карпати.

7.00 «Життя вiдомих 
людей».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.45,10.55 «Мандруй 
Україною з Дмитром Кома-
ровим».
12.05 «Свiт навиворiт 12. 
Пакистан».
13.15,3.20 «Свiт нави-
ворiт».
18.15 «Українськi сен-
сацiї».
19.30,5.00 «ТСН-Тиж-
день».
21.00 Бойовик «Халк». 

23.50 Комедiя «Джентль-
мени удачi».
1.40 Х/ф «Едвард - ру-
ки-ножицi».

4.40 Х/ф «Живе такий 
хлопець».
6.15 Х/ф «Фантоццi бере 
реванш».
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
10.00,11.00,12.00 «Iнше 
життя».
12.45 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
17.10 Х/ф «007: Казино 
«Рояль». 
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Х/ф «Шерлок Холмс 
i доктор Ватсон: Знайом-
ство».
0.40 Х/ф «Пригоди Шер-
лока Холмса i доктора 
Ватсона. Скарби Агри».

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

3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

5.40 Скарб нацiї.
5.50 Еврика!
5.55 Факти.
6.20 Не дай себе ошукати.
8.10 Анти-зомбi.
9.00 Секретний фронт.
10.00 Громадянська обо-
рона.
10.55 Т/с «Пес». 
11.55,13.00 Х/ф «Планета 
мавп». 
12.45 Факти. День.
14.25 Х/ф «Повстання 
планети мавп». (12+).
16.20 Х/ф «Свiтанок пла-
нети мавп». 
18.45 Факти тижня.
20.35 Х/ф «Вiйна за пла-
нету мавп». (12+).
23.20 Х/ф «Сiкарiо 2: 
Проти всiх». 
1.35 Т/с «Таємнi дверi». 
3.10 Я зняв!

5.15 Невiдома версiя. 
Джентльмени удачi. (12+).
6.00 Невiдома версiя. 
Бiлоруський вокзал. (12+).
7.00 Х/ф «Баламут».
8.50 Х/ф «Три плюс два».
10.25 МастерШеф. Про-
фесiонали. (12+).
13.15 Хата на тата. (12+).
15.10 СуперМама. (12+).
19.00 Слiдство ведуть екс-
трасенси. 
20.00 Один за всiх. 
23.10 Таємницi ДНК. 

5.30,0.55 Вар`яти. (12+).
6.20 Таємний агент.
7.35,9.35 Kids` Time.
7.40 М/ф «Бейбi бос».
9.40 Х/ф «Останнi лицарi». 
11.45 Х/ф «Вiкiнги». 
13.45 Х/ф «47 ронiнiв». 
15.50 Х/ф «Перший 
месник». 
18.10 Х/ф «Перший 
месник. Друга вiйна». 
21.00 Х/ф «Перший 
месник. Протистояння». 
(12+).
0.00 Improv Live Show. 
(12+).

5.50 Сьогоднi.
6.50 Реальна мiстика.

8.15 Т/с «Врятувати вiру». 
(12+).
17.00 Т/с «Хiба можна 
мрiяти про бiльше», 1 i 2 с. 
(12+).
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки 
з Олегом Панютою.
21.00 Т/с «Хiба можна 
мрiяти про бiльше». (12+).
23.00,2.15 Т/с «Провiн-
цiалка». (12+).
1.45 Телемагазин.
3.00 Гучна справа.
3.50 Т/с «Жiночий лiкар 5». 

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

6.00 Х/ф «Инспектор ГАИ». 
7.50 Х/ф «Неоспоримый 
3». (США). 
10.00 Х/ф «Рекрут». 
(США). 
12.25 Х/ф «Александр». 
(США - Великобритания). 
16.10 Х/ф «Заложник». 
(США - Германия). 
18.55 Х/ф «Мишу из 
д`Обера». (Франция). 
21.20 Х/ф «Пришельцы». 
(Франция). 
23.20 Х/ф «Сладкий и 
гадкий». (США). 
1.05 Х/ф «Жандарм из 
Сен-Тропе». (Франция - 
Италия). 

3.15 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов». (Гонконг). 

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i Панда».
8.35 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.25 М/ф «Втеча з пла-
нети Земля».
12.00 М/ф «Мауглi дикої 
планети».
13.35 «Орел i решка. 
Iвлєєва vs Бєдняков».
23.00 «Орел i решка. 
Iвлєєва vs Бєдняков. Неви-
дане».
0.00 Х/ф «Iнша Боварi». 
1.50 Т/с «Три сестри».
2.35 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 Квадратний метр.
8.50,0.10 Iдеї ремонту.
9.10 Королева декору.
12.00,3.40 Кориснi по-
ради.
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.

5.45 Х/ф «Вiрнiсть».
7.20 «Слово Предстоя-
теля».
7.30 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту».
9.20 Т/с «Смерть у раю». 
13.35 Х/ф «Жандарм i 
жандарметки».
15.35 Х/ф «Формула ко-
хання».
17.15 Х/ф «Чорна стрiла».
19.00 Х/ф «Йшов чет-
вертий рiк вiйни...»
20.40 Х/ф «Мерседес» 
тiкає вiд погонi».
22.15 Х/ф «Прямий кон-
такт». 
0.00 Х/ф «Перегони». 
(18+).
2.00 «Речовий доказ».

6.00,1.30 Х/ф «Не в 
парнях счастье».
7.40,3.05 Х/ф «Карьера 
Димы Горина».
9.20 Местное время. Во-
скресенье.

9.55 «Моя любовь - 
Россия!»
10.15 «Устами младенца».
10.55,4.40 «Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым».
11.40 «Сто к одному».
12.25 «Большая пере-
делка».
13.20 «Парад юмора».
14.45 Т/с «Свидетельство 
о рождении».
18.20 Х/ф «Родные души».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Со-
ловьевым».

6.00 Випадковий свiдок.
8.20,1.25 Мiстична 
Україна.
9.10 Правда життя.
10.55 Речовий доказ.
12.05,23.30 Битва цивiлi-
зацiй.
13.00 Iсторiя Києва.
13.55 Брама часу.
14.40 Бойовi кораблi.
15.35 Найєкстремаль-
нiший.
18.20 Вижити в дикiй при-
родi.
19.20 Земнi катаклiзми.
21.00 Таємницi королiв-
ських вбивств.
0.25 Боротьба за вижи-
вання.
2.15 Там, де нас нема.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.45 М/ф «Лiсова братiя».
11.15 М/ф «Ранго».
13.15 Х/ф «Знайомство з 
Факерами». 
15.30 Х/ф «Знайомство з 
Факерами 2». 
17.15 Х/ф «Твої, мої i 
нашi».
19.00,20.00,21.00,22.00
Одного разу пiд Полтавою.
19.30,21.30 Танька i Во-
лодька.
20.30,22.30 Країна У 2.1.
23.00 Х/ф «Чому вiн?» 
(18+).
1.10 Панянка-селянка.
2.20 Щоденники Темного. 
3.15 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.15,13.30 Х/ф «Бет-
ховен». (США). (12+).
8.40,16.20 Х/ф «День 
сурка». (США). (12+).
10.20 Х/ф «Дюплекс». 
(США - Германия). 
11.45 Х/ф «Смурфики 2». 
(США). (6+).
14.55,5.20 Х/ф «Бетховен 
2». (США). (12+).
18.00 Х/ф «Кинг Конг». 
(США - Германия - Новая 
Зеландия). 
21.00 Х/ф «Гонка». (Вели-
кобритания - Германия 
- США). 
23.00 Х/ф «Прощай, детка, 
прощай». (США). 
0.50 Х/ф «Талантливый 
мистер Рипли». (США). 
3.05 Х/ф «Умница Уиелл 
Хантинг». (США). 

6.00 «Шаленi перегони».
7.00,9.00 «ДжеДАI».
10.00,1.10 «Загублений 
свiт».
13.50 Т/с «Бiблiотекарi». 
14.40 Т/с «Бiблiотекарi 2». 
16.10 Х/ф «Майор Пейн». 
18.00 Х/ф «Екстремали». 
19.50 Х/ф «Ямакасi». 
21.40 Х/ф «13 район: Уль-
тиматум». 
23.20 Х/ф «Париж. Мiсто 
мертвих». (18+).
2.10 «Вiдеобiмба 2».
4.10 «Найкраще».
4.15 «102 Полiцiя».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00 Гімн України
06:00 «Шерифи для нових 
громад»
06:30 «#ВУкраїні»
07:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
07:15 «Ранок на Суспіль-
ному. Дайджест»
07:25 «Роздивись».Вип. 5
07:45 «Недалечко». Вип. 4
08:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
08:15 «Ранок на Суспіль-
ному. Дайджест»
08:25 Д/ц «Дика прогу-
лянка»
08:55 Національні новини 

UA: Перший(сурдопере-
клад
09:05 «Еко-люди»
09:15 «Артефакти»
09:45 «Загадки черні-
вецьких атлантів»
09:55 «Міста і містечка»
10:15 Кулінарне шоу 
«Енеїда». 1 сезон
10:45 «Солодка дача», 6с., 
11:00 Кулінарне шоу 
«Енеїда». 1 сезон
11:30 «Антропологія»
12:00 Д/ф «З України до 
Голлівуду» (12+)
13:20 «Роздивись»
13:35 «Відтінки України»
14:05 «Лайфхак україн-
ською»
14:20 «Уроки тітоньки 
Сови»
14:30 «Піщана казка»
14:40 М/ф «Як Козаки 
інопланетян зустрічали»
15:00 М/ф «Лисичка з 
качалкою»
15:10 М/ф «Повертайся, 
Капітошко»
15:20 М/ф «Черевички»
15:30 «Шо? Як?». Вип. 9
15:50 «Невідомі Карпати»
16:05 «Шерифи для нових 
громад»
16:15 «#ВУкраїні»
16:45 Х/ф «Свята Сім’я», 
18:25 «#ВУкраїні»
19:00 «Культ. Особистості»
19:15 «Обличчя». Вип. 35
19:45 «Створюй із 
Суспільним. Розсліду-
вання. Волинь. Червона 
лінія». Вип. 1
20:05 Спецпроект «Хвиля»
20:55 Цикл «Наші 30». 
Вип. 6
21:20 Х/ф «Будь-якою 
ціною» (16+)
23:00 «Бийся як дівчина». 
Вип. 11
23:05 «Розсекречена іс-
торія» ПОВТОР
00:00 «#ВУкраїні»
00:25 «Разом»
00:55 Спецпроект «Хвиля»
01:45 «ЗаАрхівоване»
02:00 Д/ф «Малевич» 
03:30 «Розсекречена іс-
торія» ПОВТОР
04:25 «Загадки черні-
вецьких атлантів»
04:40 «Відтінки України»
05:10 UA Музика
05:15 «Обличчя» 
05:45 «Лайфхак україн-
ською»

неділя, 30 травня

Відповіді на кросворд з №18

ПО ГОРИЗОНТАЛI:
1. Мiсто у Францiї.
3. Внутрiшня частина кори.
5. Лiтнiй одяг дерева.
7. Фр. марка авто.
9. Мiсто в Iндiї.
11. Мiсто шумерiв.
12. Яр.
14. Рiчка в Росiї.
15. Укр. Радянська енциклопедiя.
16. В`ючна тварина.
17. Галявина.
19. Стародавня фр. монета.
22. Опiр.
24. Бог з молотом.
25. Марка лiтака.
26. Кицька.
28. Кораловий острiв.
29. Радiо-телеграф. агентство 
України.
30. Смалець.

31. "Записка" у конвертi.

ПО ВЕРТИКАЛI:
1. Бур`ян.
2. Неопiзнан. лiтаючий об`єкт.
3. Груба помилка.
4. Дрiжджове тiсто.
6. Парi.
8. Мiсто в Шотландiї.
10. Японський театр.
12. Кондитерський вирiб з на-
чинкою.
13. Бархатиста шкiра.
18. Спiвоча майстернiсть.
20. Тенiсний майданчик.
21. Рiзновид сталi.
23. Займенник.
25. Техогляд.
27. Англ. одиниця довжини.
28. Селище в Ср. Азiї.

По горизонталi:
1. Вето. 5. Кадр. 8. Неп. 9. Аве. 
11. Нi. 12. Ре. 14. Орден. 15. 
Гаур. 18. Юнак. 21. Га. 22. Iл. 
23. Луза. 25. Клiо. 27. Гасло. 30. 
Ат. 31. Ом. 32. Юта. 33. Зiр. 35. 
Омар. 36. Акай.

По вертикалi:
2. Ен. 3. Тенор. 4. Опiр. 5. Каре. 
6. Авеню. 7. Де. 10. Ерг. 13. Чек. 
16. Агу. 17. Уаз. 19. Нiл. 20. Алi. 
23. Лес. 24. Агата. 25. Комiк. 26. 
Ост. 28. Атар. 29. Лоза. 32. Юм. 
34. Ра.

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

21

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 при-
ватизоване. Тел. 0992858310.

� 1/2	БУДИНКУ,	вул. Н. 
Грунь. З/д 0,14 га. 2 кімнати, + 
коридор. Газ, вода, без зруч-
ностей. 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, c. Малі Будища, 
річка поряд. Тел. 0996248682

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

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

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

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

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

� 1/2	БУДИНКУ, 2-поверхо-
вого. Всі комунікації. Р-н Заяр. 
Тел. 0662013904

� БУДИНОК, с. Красна Лука, 
газ, вода, господарські споруди. 
Тел. 0504074787

� БУДИНОК, c. Осняги. Тел. 
0507359949

� БУДИНОК з усіма господар-
ськими спорудами. С. Венесла-
вівка. Тел. 0679898096

� БУДИНОК, 86 м. кв., пров. 
Сумський, 54. Поруч центр. Газ, 
вода, господарські споруди. 
Ціна договірна. Тел. 0951350748

� САДИБА, с. Новоселівка. Тел. 
0502200275

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

� БУДИНОК, с. Сари. Тел. 
0503462730

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

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

� БУДИНОК 80 м.кв., с. Білен-
ченківка. Газ, вода, господар-
ські споруди, земельна ділянка. 
Ціна при огляді, торг. Тел. 
0661890273

� БУДИНОК, р-н Заяр (біля 
школи №3), з/п 63,7 м.кв., з/д 10 
соток. Цегляний гараж, сарай, 
вхідний погріб. Всі комунікації з 
лічильниками. Ціна договірна. 
Тел. 0677237948

� БУДИНОК, по вул. С. Білохи, 
з/п 102 м.кв., з/д 17 соток. Газ, 
вода, електроенергія з лічиль-
никами. Ціна договірна. Тел. 
0501672045

� БУДИНОК, центр с. Вель-
бівка. Ідеальний стан, уте-
плений, ремонт. Площа 60 м.кв., 
3 кімнати. Гараж, вхідний погріб. 
З/д 16 соток. Терміново. Ціна 
договірна. Тел. 0669801442 
(після 18,00) 

� БУДИНОК, цегляний, с. 
Тепле, вул. Садова. Газ, вода, 
зручності в будинку. Усі госпо-
дарські споруди, асфальтний 
двір. Сад. З/д. Поруч траса 
обласного значення (500м). Ціна 
90 тис. грн. Тел. 0666455761.

� БУДИНОК, газ, вода, бойлер, 
каналізація. З/д 15 соток, 
господарські споруди. Тел. 
0500124450. 

� БУДИНОК, р-н автопарку, 
площа 90 м.кв., всі зручності, 
лічильники, 2 гаражі, з/д 20 
соток, господарські споруди, 
сад. Документи готові. Тел. 
0994703562.

� БУДИНОК, р-н Заяр. Ціна 11 
тис. у.о. Торг. 0997839985. 

� БУДИНОК, с. Петрівка-Ро-
менська. Ціна договірна. Тел. 
0666478775, 0992630708. 

� 1/2	БУДИНКУ. Вся інфор-
мація по телефону. Тел. 
0996702010. 

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

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

� БУДИНОК, вул. Н. Грунь, 
площа 82 м.кв., газ, вода, зруч-
ності, л/кухня, погріб, гараж, 
сарай, сад, з/д 20 соток. Тел. 
0953995098. 

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

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

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

� БУДИНОК, с. Книшівка, газ, 
пічне опалення, колодязь, с/г 
будівля, з/д. Все приватизо-
ване. Тел. 0957757334

� БУДИНОК, с. Красна Лука. 
Газ, вода, річка поряд. Ціна 
договірна. Можлива розстрочка. 
Тел. 0957757334. 

� БУДИНОК, газ, вода, незакін-
чений ремонт. Р-н Заяр. Ціна 11 
тис. у.о. Тел. 0500138704

� БУДИНОК, приватизована 
з/д 10 соток, два види опалення 
(газ та котел на дровах). Гараж, 
погріб. Ціна при огляді. Тел. 
0505150450.

� ЧАСТИНА	БУДИНКУ, м. 
Гадяч. Повний ремонт, всі зруч-
ності 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. 

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

� САДИБА с. Веприк. Є гараж, 
сараї, колодязь, газ, пічне, 
з/д 35 соток. Можлива роз-
строчка. Р-н Загребелля. Тел. 
0954056667.  

� БУДИНОК недобудований, 
по вул. Степова. Ціна договірна. 
Тел. 0999810835

КВАРТИРИ
Продаж

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

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

� 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 опа-
лення. Ціна 20 тис. у.о. Торг. Тел. 
0997949050

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

� 1-КІМН. кв., з/п 24 м.кв. 
(малосімейка), р-н Сарського, 
2/5 поверх, склопакети, 2 бал-
кони. Тел. 0665189014

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

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

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

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

� 2-КІМН. кв., з/п 50,5 м.кв., 
вул. Гагаріна, р-н цегельного 
заводу, 4/5 поверх, централізо-
ване опалення, лічильники на 
газ, воду, м/п вікна, м/п лоджія, 
ремонт. Ціна договірна. Тел. 
0684840859

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

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

� 3-КІМН. кв., по вул. Кін-
дратенка, 2. Недорого. Тел. 
0952057571. 

� 1-КІМН. кв., 12 м.кв., 
р-н Черемушки, 1/5 поверх, 
лічильники. Без ремонту. Тел. 
0508628189, 0993285219

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

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

� З/Д в м. Гадяч. Недорого. Тел. 
0965696401

� З/Д	20	соток, пров. Гагаріна, 
10 (біля ц/з), приватизована. 
Комунікації поруч. Ціна 5 тис. 
у.о. Без торгу. Терміново. Тел. 
0664713701, 0662136101. 

� З/Д	10	соток,	р-н Моло-
діжний, вул. Андрієвського, 
33. Приватизована. Комуні-
кації поруч. Ціна 3,5 тис. у.о. Тел. 
0951008685

� З/Д	10	соток, приватизо-
вана. Є гараж, фундамент. Кому-
нікації поряд, р-н автостанції, 
пров. Лохвицький №6. Тел. 
0953444703, 0509178530.  

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

� З/Д	9	соток, с. М. Будища, 
приватизована, огороджена, 
сад, бесідка, туалет, поруч кри-
ниця. Ціна договірна. Тел. 
0501515812. 

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

� МАГАЗИН р-н Вовча, або 
здам в оренду. Тел. 0506836405

ЗДАМ

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

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

� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790

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

� ПРИМІЩЕННЯ, р-н Чере-
мушки, вул. Швидкого, 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 зручності. 
Тел. 0992839394

� КВАРТИРА на три-
вали й термін, 70 м.кв., 
центр міста, вул. Шевченка 
(р-н ліцею-інтернату). Тел. 
0663930062, 0664099290

ОБМІН

� 1/2	БУДИНКУ,	с. Вельбівка, 
площа 49 м.кв., з/д 10 соток, 
поруч ліс, зручності. Обміняю на 
малосімейку у м. Гадяч з моєю 
доплатою. Тел. 0993642826

ГАРАЖІ
Продаж

� ГАРАЖ	недобудований, центр 
міста. З/д приватизована. Тел. 
0951175990

АВТО
Продаж

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

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

� ВАЗ-21013, газ/бензин, 4 
колеса Ланос, нові диски. Ціна 
при огляді. Тел. 0953033170. 

� FIAT	Scudo, 1998 р. в., 
фургон, 6 місць, 1,9 TDi, пробіг 
290 тис. км. Оцинкований кузов. 
Тел. 0507747092.

� DAEWOO	Lanos, 1998 
р.в. Ціна 3000 у.о. Торг. Тел. 
0686261990. 

� ВАЗ-2163, 1991 р.в. Ціна при 
огляді. Тел. 0966756831

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

� FORD	Fiesta, седан, сірий 
колір, євро-5, 2014/12 р.в. 
VIN-код перевірений. Без про-
бігу по Україні. Тел. 0509700672. 

� VW	Т4, 1999 р.в., двигун 
1,9. Гаражне зберігання. 
Перший власник в Україні. Тел. 
0990483014. 

� VW	Caddy, 2008 р.в., 1.9 
дизель (максі, 7 місць), пробіг 
185тис. км., без ДТП. Теле-
візор, магнітола , відеореє-
стратор, кондиціонер, бортовий 
комп’ютер, ел. склопідйомники, 
круїз контроль, центральний 
замок, АБС, гаражне зберігання. 
Кузов не битий, не фарбо-
ваний, має декілька не значних 
пошкоджень. К/т зимової гуми 
у подарунок. Ціна 6750 у.о. Тел. 
0955790044

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

� Т-40, 1987 р. в., в експлу-
атації з 2002 року. Передній 
міст не ведучий.  Документи 
в наявності. Тел. 0979136627, 
0959373001

� СІВАЛКА зернова 6,3 
м. Повний комплект. Тел. 
0953258688. (16) 

� ТРАКТОР Булат Т-25, 25 к.с. 
В роботі не використовувався. 
В комплекті фреза, плуг. Ціна 65 
тис. грн. Тел. 0991881324
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КУПЛЮ СВИНЕЙ,
СВИНОМАТОК

живою вагою

0662183433, 
0671111363Те

л.

19

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

живої ваги.

 Тел. 0990128098 (Олег)
ЕЛЕКТРОННІ ВАГИ

КУПЛЮ 

20

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

Яйце крупне, жовто�коричневого відтінку.

Приймаємо заявки на
КУРОЧКУ�МОЛОДКУ

Тел. 095�485�56�29 (Наташа)

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

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

попелясто�голубі).
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Тел. 0663451052, 
0506644240

КУПЛЮ 
СВИНЕЙ 
ЖИВОЮ 
ВАГОЮ
ДОРОГО

КУПЛЮ СВИНЕЙ

21Тел.: 0669676637
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МОТО
Продаж

	� MUSSTANG	MT200, пробіг 
4000 км. Чорний, ідеальний 
стан, зареєстрований. Тел. 
0953438151. 

	� СКУТЕР, в-к Китай, 150 
см. куб. Ціна 9600 грн. Тел. 
0992625576

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-цилін-
дровий КамАЗ. Тел. 0996202072

	� ДВИГУН ВАЗ-2108, об’єм 1,3. 
Після повного капремонту. КПП 
4 ст., ВАЗ-2103. Хороший стан. 
Диски Skoda Octavia, майже 
нові.Тел. 0662143450

	� ДИСКИ титанові R-15. Без 
пошкоджень, гарний стан. Ціна 5 
тис. грн. Тел. 0991881324

 �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. (33)

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

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

	� ПІСОК,	КАМІНЬ	бут,	
цегла,	гранвідсів,	чорнозем,	
перегній.	Доставка.	Тел.	
0662127037.	(20)

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

МЕБЛІ
Продаж

	� СТІНКА меблева, б/в, 
бежевий колір. Ціна 2000 грн. 
Тел. 0509534435

ЕЛЕКТРОНІКА
Продаж

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

РІЗНЕ
Продаж

	� ОВОЧЕДРОБІЛКА елек-
трична. Тел. 0501977731. 

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

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

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

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

	� ГЕНЕРАТОР кисневий, 7 л. 
Тел. 0951943367.

	� БАНКИ	0,5., 1 л., 1,5 л., 
2 л., 3 л., швейна машинка, 
баддя, ящики на зерно, ящик 
для сміття, ліжка, корито, 
водяні насоси, духовка, вело-

сипед, електрична соковижи-
малка, стінка, казани, трельяж, 
пилосос, блендер, каністри.  
Тел. 0989542346. 

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

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

	� МОЛОКО,	творог,	сме-
тана	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	ДЕРЕВОО-
БРОБНІ. Фугувальний (дов-
жина плити 2,5м.). Циркулярний, 
свердлильний, фрезерний. Тел. 
0509238910 

	� ВАННА металева. Ідеальний 
стан. Ціна договірна. Терміново. 
Тел. 0973867019, 0663233947

	� ПРИЧЕП до л/авто. Віско-
топка сонячна. Ящики для бджо-
линих рамок. Бджільницький 
інвентар. Тел. 0506972756

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

	� КУКУРУДЗА суха, віяна. Тел. 
0509969450

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

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

	� КУКУРУДЗА. Тел. 
0958077229

	� ЦЕГЛА (нестандарт) – 1500 
шт. Бетонозмішувач «Дніпро-М». 
Човен дюралевий з веслами, 
1-місний. Тел. 0952515100

	� ДРОВА рубані, твердих порід. 
Доставка. Тел. 0992764266

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

	� СЕПАРАТОР молочний 
«Мотор січ». Причіпне до Ауді-
80. Двері дерев’яні нові. Тел. 
0507070558

	� ТРАВОРІЗКА універсальна, 
яка подрібнює: зернові, куку-
рудзу з качанами, чистить 
качани кукурудзи, подрібнює 
траву, бур’яни, стебла куку-
рудзи, сіно та солому, а також 
коренеплоди, гарбузи, кабачки, 
картоплю на крохмаль, яблука і 
виноград на сік. Тел. 0506184275

	� ТРУБА обсадна для сверд-
ловини, довжина 3м., діаметр 
125 мм., товщина стінки 5мм. 
Різьбове з’єднання. 9 шт. Тел. 
0957145301. 

	� МОРКВА. Недорого. Тел. 
0992616967. 

	� ТАРІЛКИ, лотки емальовані, 
стакани 1990 р.в. Ціна дого-
вірна. Тел. 0508689028. 

	� ШТОРИ, карнизи, пивні 
бокали, сервіз кавовий. Тел. 
0509779043. 

	� ШАФА навісна, кухонна – 
400 грн., ел. самовар – 250 грн., 
електроплита – 150 грн., стіл – 
400 грн., шафа 3-дверна – 600 
грн. Тел. 0502231913.  

	� БАТАРЕЇ чавунні, б/в, дешево. 
Котел опалювальний для дров і 
газу АОТВ-232. Труби опалення. 
Тел. 0669749666. 

	� КАРТОПЛЯ дрібна і посад-
кова. Тел. 0974357940, 

0974357940

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

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

	� ДИВАН майже новий. Двері 
міжкімнатні. Насос до котла. Тел. 
0955198630. 

	� ВАННИ під зерно. Трап мета-
левий. Зерноподрібнювач 
ручний. Електроди №3. Коляска 
дитяча. Тел. 0663673032, 
0501980859. 

	� БУРЯК кормовий. Тел. 
0666455775

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

	� КАРТОПЛЯ їстівна. Тел. 
0999662235. 

	� КАРТОПЛЯ посадкова. Недо-
рого. Тел. 0661129688. 

	� КАРТОПЛЯ дрібна. Сушка 
фруктова. Тел. 0997648724. 

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

	� КАРТОПЛЯ велика, м. Гадяч. 
Тел. 0958993416. 

	� БАНКИ 3л., 1л., 0,5л. Гро-
шове дерево. Кравчучка. Тел. 
0666503404. 

	� ВІДДАМ	ПАРКАН на дрова. 
Тел. 0954718426, 0681662826. 

	� ДВЕРІ міжкімнатні, 2 шт. М/п 
вікно (глухе). Тел. 0958897533. 

	� МОРОЗИЛЬНА	КАМЕРА LG, 
вертикальна, на 200л., робочий 
стан. Холодильник «Атлант», в 
робочому стані. Холодильник 
«Мінська», працює тільки моро-
зилка – 700 грн. Тел. 0958897533 

	� КОРЗИНИ пересувні (для від-
годівлі молодняка птиці). Тара 
для зберігання зернових. Тел. 
0506184275

	� МЕБЛІ. Сіно. Каністри. Теле-
візор. Велосипед дитячий. М/
радіола «Романтика». DVD, відео 
техніка. Мікрохвильова піч. 
Туфлі, босоніжки 35-36 р., взуття 
дитяче. Все для фото. Тел. 
0955711574

	� КАРТОПЛЯ. Тел. 0660302881

ТВАРИНИ
продаж

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

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

	� БДЖОЛИ. Рамка – рута. Тел. 
0990452856

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

	� ДВІ	КОРОВИ, молоді, висо-
коудійні. ТЕЛИЧКА, вік 5 місяців. 
Тел. 0663939394

	� КОЗИ дійні. Тел. 0667211775

	� ЦАПИКИ зааненської породи, 
вік 1,5 місяці. Тел. 0967191416

	� ПІВНИК породи «Корольки». 
Або обміняю. Тел. 0951526539.

	� КРІЛЬ (самець) чорного 
окрасу, парувального віку. 
Вага 3,5 кг. Ціна договірна. Тел. 
0666686004. 

	� КОТИК шукає добрих госпо-
дарів. Вік 7 місяців. Маленький, 
грайливий. Тел. 0502118739. 

	� ВІДДАМ	в	добрі	руки трьо-
хмасну кішечку, стерилізована. 
Тел. 0502118739. 

	� КОЗА,	біла, шута, високоу-
дійна. Тел. 0661129688

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

	� БДЖОЛОМАТКИ «українська 

степова». Тел. 0951637456

	� КОРОВА. Тел. 0992896488. 

	� ТЕЛИЧКА парувального віку, 
від «лебединської» корови. Тел. 
0669661738, 0663135073. 

	� КІШЕЧКА	шукає	дбайливих	
господарів. Симпатична, пух-
наста, чорна. Тел. 0508539636

	� КІЗОЧКА шута. Тел. 
0507097630.

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

	� ТЕЛИЦЯ, вік 11 місяців, не 
тільна, айширської породи. Тел. 
0997949154

КУПЛЮ
 

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

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

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

	� БИЧКА молочного віку. Тел. 
0983920528, 0957733318

	� КАРТОПЛЮ велику. Тел. 
0956406152

БЮРО ЗНАХІДОК

	� ВТРАЧЕНИЙ	державний	акт 
на право власності на земельну 
ділянку серія ПЛ №005870 від 
30.08.2002р. виданий на ім’я 
Надії	Василівни	Грицан 

	� ВТРАЧЕНИЙ	державний	акт 
на право приватної власності 
на землю серія Р2 №619474 від 
27.08.2002р. виданий на ім’я 
Сергія	Петровича	Вуйчик 

	� ВТРАЧЕНЕ пенсійне	посвід-
чення видане на ім’я Ольги	
Василівни	Ореховської

	� ВТРАЧЕНЕ пенсійне	посвід-
чення видане Гадяцьким об’єд-
наним управлінням ПФУ Полтав-
ської області на ім’я Катерини	
Павлівни	Кремної

	� ВТРАЧЕНИЙ	диплом авто-
крановщика виданий на ім’я 
Станіслава	Михайловича	
Лукаша Гадяцьким СПТУ №47 у 
1985 році

	� ВТРАЧЕНЕ	посвідчення	
УБД серії МІУ №002731 видане 
на ім’я Артема	Максимовича	
Борисенка. Посвідчення вва-
жати недійсним

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	побутової	
техніки.	Ремонт	електроін-
струментів.	Тел.	0953255822,	
0678862611

	� САНТЕХНІКА.	УСІ	ВИДИ	
РОБІТ: монтаж – демонтаж, 
металопласт – екопласт, каналі-
зація. Встановлення лічильників, 
бойлерів, насосних станцій. 
Вода, опалення. Ремонт. Тел. 
0662743611. (Олексій). (14)

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

	� РЕМОНТ.	БУДІВЕЛЬНІ	
РОБОТИ:	гіпсокартон,	
пластик,	ОСБ,	шпалери,	
лінолеум,	відкоси,	м/п	
вікна,	двері,	балкони,	сай-

динг,	блокхауз,	зварювальні	
роботи,	сантехніка,	пайка	
труб,	опалення	та	інше.	Тел.	
0994174060

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

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

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	холодильників,	
мультиварок,	мікрохви-
льовок,	пилососів,	хлі-
бопічок	та	іншої	побутової	
техніки.	Ремонт	електроін-
струментів.	Тел.	0953255822,	
0678862611

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

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

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

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	холодильників,	
мультиварок,	мікрохви-
льовок,	пилососів,	хлі-
бопічок	та	іншої	побутової	
техніки.	Ремонт	електроін-
струментів.	Тел.	0953255822,	
0678862611

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

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

	� БУРІННЯ	СВЕРДЛОВИН 
на воду. Різні діаметри. Комп-
лектація фільтром із нержаві-
ючої сталі. Тел. 0660428837, 
0967716776

	� БУРІННЯ	ВОДЯНИХ	СВЕРД-
ЛОВИН. Підключення насосного 
обладнання. Якість. Гарантія. 
Тел. 0985050506, 0668136376

	� ВИРОБИ	З	МЕТАЛУ: ворота 
з хвірткою, паркани, огорожки, 
козирки, гаражні ворота та 
інше. Профнастил, метало-
черепиця, корабельна дошка 
та інше. Виробник Україна, 
Італія, Польща. Стовпчики на 
ворота, д57, д110, д130,б/в. Тел. 
0502743434, 0674373593

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

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

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

	� МОНТАЖ	ПАРКАНІВ	з	мета-
лопрофілю.	Конструкції	
з	металу	та	інше.	Тел.	
0664198360,	0972700086	

	� ВИРОБИ	З	МЕТАЛУ.	Виго-
товлення	козирків,	навісів,	
огорож,	оградок,	буржуйок	та	
інше.	Виїзд	майстра.	Ворота	з	
профнастилу,	ворота	гаражні,	
паркани.	Тел.	0957733318,	
0983920528		

	� ЧИСТИМО	ТА	ПОГЛИ-
БЛЮЄМО колодязі, копаємо 
каналізації. Виконуємо монтаж 
труб. Тел. 0997072433, 
0972524399

	� ВАНТАЖНІ	ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
ЗІЛ-САМОСКИД. Привезу: 
пісок, щебінь, гранвідсів, дрова. 
Вивезу сміття тощо. Доставка 
по місту та району. Тел. 
0667030045, 0987650405

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

	� ВИГОТОПЛЕННЯ	ДВЕРЕЙ із 

натурального дерева. Будь-які 
розміри. Монтаж/демонтаж. 
Якісно. Тел. 0507070558

	� КЛАДКА	ЦЕГЛИ. Мож-
ливий виїзд по району. Тел. 
0993642826

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

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

	� РЕМОНТ	ХОЛОДИЛЬНИКІВ 
за викликом. Тел. 0990617751, 
0977600263

	� ВИКОНАЄМО	БУДІВЕЛЬНІ	
РОБОТИ: кладка цегли, каменю, 
блоків. Виїзд по району. Тел. 
0500429024, 0962842650

	� ЧОЛОВІК	НА	ГОДИНУ. 
Дрібний ремонт. Опалення, сан-
техніка, електрика. Зварювальні 
та будь-які внутрішні роботи. 
Тел. 0951658898

	� РЕМОНТ	БУДИНКІВ,	
квартир,	офісів. Опалення, 
сантехніка, електрика. Бетонні 
роботи, оздоблювальні роботи. 
Тротуарна плитка, кахлі. Лан-
дафтний дизайн. Басейни та 
інше. Тел. 0951658898

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

	� КОПАЄМО, чистимо, погли-
блюємо колодязі. Копаємо кана-
лізації. Тел. 0508392210

	� Б’ЄМО	СВЕРДЛОВИНИ. Тел. 
0687844221

РОБОТА

 � Підприємство запрошує на 
роботу МИЙНИКІВ авто. Тел. 
0955790116

 � ТОВ «АГРО-КРАЙ» на постійну 
роботу потрібні ТРАКТОРИС-
ТИ-МАШИНІСТИ	С/Г	ВИРОБНИ-
ЦТВА. Вимоги: наявність посвід-
чення тракториста. Надається 
житло і харчування. Оплата праці 
висока. Звертатися за адресою: 
м. Гадяч, вул. Лохвицька, 29. Тел. 
0672471461

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

 � Організація запрошує на 
роботу ЕЛЕКТРИКА. Відповідаль-
ність та досвід роботи обов’яз-
кові. Тел. 0669923177

 � Пропонуємо роботу 
ОХОРОНЦЯ (чоловіки та жінки), 
вахтовий метод 15*15 діб. Проїзд, 
проживання за рахунок фірми, 
компенсація за харчування. Заро-
бітна плата від 4500 грн. за вахту. 
Тел. 0668008713, 0674627014 

 � Запрошуємо на роботу РІЗ-
НОРОБОЧИХ	ТА	СПЕЦІАЛІСТІВ	
ПО	УКЛАДАННЮ	ПЛИТКИ. Тел. 
0660750777 

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

 � Дорожньо-будівельна компанія 
«GRANDSTROY» запрошує на 
роботу МАЙСТРА-ВИКОНРОБА	
та	МАШИНІСТА	ГРЕЙДЕРА	DZ	
143. Офіційне працевлаштування, 
висока заробітна плата. Тел. 
0667899390

 � ТОВ «АГРО-КРАЙ» на 
постійну роботу потрібен	ДИС-
ПЕТЧЕР. Вимоги: професійно- 
технічна освіта,  вільне воло-
діння ПК, знання Excel. Зверта-
тися за адресою: м. Гадяч, вул. 
Лохвицька, 29. Тел. 0675369805

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

 � Приватне підприємство на 
постійну роботу запрошує ТЕХ-
НІЧНОГО	СПЕЦІАЛІСТА. Бажано 
з власним автомобілем. Тел. 
0956134498, 0509301066

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

13.05. Людмила Оксьом 
(м. Гадяч) хл., 3450 52 см
15.05. Ірина Литвиненко 

(с. Сари) дівч., 3420 52 см
16.05 Тетяна Боряк 

(м. Гадяч) дівч., 3410 54 см
18.05 Юля Мухіна 

(с. Біленченківка) дівч., 3200 51 см

Напередодні Дня Європи учні 8 класу провели 
товариську гру з міні- футболу. 
Команда «Україна» отримала перевагу у 5 голів над 
командою «Європа» .

Розбишівська гімназія у Фейсбук

Соснівські школярі гостювали у Лютенці.
Фото: Соснівського закладу загальної середньої освіти  у Фейсбук.

Учні Великобудищанської 
школи взяли участь у 
навчально-польових зборах 
у Охтирці. До програми 
зборів включена стрільба з 
автомата АК-47. 

Із сторінки освітнього закладу. 

Вікторія Цимбал

Здорово жити

ФІНАЛ «ЩО? 
ДЕ? КОЛИ?»

Команда «Квант» Гадяцького ліцею 
№4 імені Лесі Українки, здобула 
перемогу у фінальній грі серед 
команд юних інтелектуалів закладів 
освіти Гадяцької міської громади на 
Кубок мера «Сова мудрості».

#ЗЄвропоювсерці 
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Всесвітній день вишиванки 
відзначається щороку у третій 
четвер травня. Свято покликане 
популяризувати українську 
культуру і традиції. Цього року це 
ювілейний день - 15 років з дня 
його заснування. 

День вишиванки – історія та традиції 
Вперше День вишиванки запропону-

вала відзначати одна зі студенток фа-
культету історії Чернівецького націо-
нального університету у 2006 році. Її 
надихнув знайомий, який постійно но-
сив вишиванку. Того року у вишиванки 
вдяглися кілька студентів та викладачів 
Чернівецького університету, тепер це 
свято набуло міжнародних масштабів.

Сьогодні масштаби поширення тра-
диції носити вишиванку вражають: та-
кого розмаїття вишиванок, як у третій 
четвер травня, ви не побачите ніде.

У цей день фото у вишиванках викла-
дають у мережу не лише жителі Украї-
ни, а й далеко за кордоном.

Історія вишивки на теренах України 
має не одну тисячу років. Особливого 
ж значення набула в останні кілька сто-
літь. Переважно, вишивали дівчата. До 
весілля готували спеціальну скриню, у 
якій роками збирали посаг. Найбідні-
ша дівчина мала 30-40 сорочок, серед-
нього достатку 50-70 сорочок, а багата 
– 100 і більше.

Вишиванка вважається оберегом від 
усього лихого, вона є символом краси 
та міцного здоров’я, а також щасливої 
долі. В Україні вишиванка теж символі-
зує і родинну пам’ять, вірність та любов 
у сім’ї. Експерти вважають, що укра-
їнський народ намагається закодувати 
щастя, долю, життя та волю в орнамен-
ті вишиванок.

Мали вишивальниці й своє свято – 
День Варвари, 17 грудня. В цей день не 
можна було ні прибирати, ні прати, ні 
глину місити, а тільки вишивати.

Унікальний орнамент вишиванок: 
від Сходу до Заходу
Українська вишиванка здавна вважа-

лась одним із найміцніших оберегів від 
злих думок, поглядів та нещасть, адже 
у кожному її візерунку втілювався уні-
кальний код захисту. Орнаменти різ-
нились в залежності від регіону Украї-
ни, та при цьому не втрачали значення 
оберегу.

Наші предки вірили, що символіч-
ний орнамент вишиванки є міцним за-
хистом людини. Найкращими захистом 
володіли вишиванки, вишиті самостій-
но чи люблячою людиною – матір’ю, 
дружиною, бабусею. Вишивали не лише 
сорочки, а й рушники, хоругви, ікони, 
подушки, скатертини. Жодне традицій-
не українське весілля не обходилось без 
вишиваного рушника, який вишивали 
на щасливе подружнє життя, та виши-
того весільного одягу.

У різних частинах країни візерунки 
різнились – вони були унікальними 
та означали приналежність до певно-
го краю. По орнаменті вишиванки наші 
предки з легкістю визначали, звідки ро-
дом людина.

Сьогодні вишиванки є не менш по-
пулярним одягом – вони завойовують 
навіть світові подіуми. Вишитий одяг є 
національною гордістю українців, тому 
пропонуємо вам детальніше ознайоми-
тись із історією вишиванки, а точніше – 
орнаментами від краю до краю.

Північна та Центральна 
Україна
До цієї частини країни від-

носяться: Вінницька, Жито-
мирська, Черкаська, Київська, 
Чернігівська, Кіровоградська, 
Полтавська, Сумська, Дніпро-
петровська області.

На Вінничині вишивали тра-
диційним хрестиком, низзю, 
штапівкою, розписом, насти-
ланням, а також застосовували 
мережку. Кольорова гамма була 
доволі широкою, тут застосо-
вували темно-жовтий, чорний, 
вишневий, червоний, та неве-
ликі елементи зеленим. Найпо-
ширеніші геометричні фігури 
– квадрати, у яких поєднува-
ли кілька кольорів. На більшо-
сті сорочок був основний колір, 
який переважав у всьому орна-
менті, та додаткові – як прави-
ло, дрібні елементи візерунку.

Житомирщині притаманні 
дрібний хрестик та занизуван-
ня. Переважали мотиви розет-
ки або повтор простих взорів 
– ліній, восьмикутників, ром-
бів, зірок. Переважні кольори – 
червоний із чорним, вишивкою 
вкривали увесь рукав.

У Черкаській області перева-
жали рослинні та геометричні 
схеми, які вишивались черво-
ними нитками.

На Київщині переважали ві-
зерунки рослин: грона виногра-
ду, хміль, калину та інші. Пе-
реважали коралово-червоний, 
білий, чорні кольори.

У Чернігівській області ви-
шивали надзвичайно дрібним 
хрестиком, часто з бісером. 
Орнаменти – рослинні та аб-
страктні. Найпоширеніші нит-
ки – білі, до них додавали дріб-
ні кольорові елементи.

У Кіровоградській облас-
ті використовували чорний та 
червоний колір. Щодо орна-
ментів, то часто вишивали гро-
на винограду, у яких навіть 
зображали блиск ягід.

На Полтавщині найчастіше 
вишивали гладдю, білими нит-
ками. Часто можна було зустрі-
ти на полтавській вишивці сірі 
та червоні кольори, орнаменти 
по контуру обшивали чорним 
кольором.

У Сумській області вишива-
ли як і на Полтавщині.

На Дніпропетровщині виши-
вали манжети рукавів та комір 
чорним плисом та кольорови-
ми нитками, переважаючий ко-
лір – чорний.

Південна Україна та АР Крим
До цієї частини країни відносяться: 

АР Крим, Одеська, Херсонська, Запо-
різька, Миколаївська області.

У Криму на вишиванках найчастіше 
можна було зустріти квіткові мотиви. 
Вишивка тут значно відрізнялась від 
решти країни. Кожна квітка на вишив-
ці мала своє значення:

жіноча вигнута гілка – мінливість та 
розвиток; чоловіче дерево – стійкість 
та сила; гвоздика була символом літ-
ніх людей.

На Одещині вишивали хрестиком ге-

ометричні та рослинні орнаменти чер-
воними, чорними, синіми та жовтими 
нитками.

У Херсонській області вишивали рос-
линні, квіткові та тваринні орнаменти. 
Переважаючий колір – чорний, хоча ча-
сто вишивали й білим по білому.

На Запоріжжі любили вишивати кві-
ти та калину, а переважаючим кольором 
був червоний, із вкрапленнями чорни-
ми нитками.

У Миколаївській області використо-
вували червоні, чорні, сірі та блакитні 
кольори. Відмінні риса сорочок – чо-

тирикутній виріз та вільний 
край рукавів – без зібрань та 
манжетів.

Західна Україна
До цієї частини країни від-

носяться: Закарпатська, Львів-
ська, Волинська, Івано-Фран-
к і в с ь к а ,  Те р н о п і л ь с ь к а , 
Рівненська, Хмельницька, Чер-
нівецька області.

На Закарпатті вишивку ви-
конували як кольоровими нит-
ками (але переважно червони-
ми та чорними), так і білими 
по білому. Вишивали зигзаго-
подібні форми, так звані «ка-
ракулі» – своєрідний орнамент 
Закарпаття.

На Львівщині переважали ге-
ометричні орнаменти, місце між 
елементами якого залишали не-
заповненим – для об’ємного ви-
гляду візерунка.

На Волині полюбляли строгі 
та чіткі геометричні візерунки, 
хоча на півдні області – рослин-
ні орнаменти.

У Івано-Франківській облас-
ті використовували різноманіт-
ні орнаменти та кольори ниток, 
тому вишиванки із цієї області 
вважались одними з найяскра-
віших та красивіших.

На Тернопільщині вишивали 
густими стібками стібками, що 
надавало орнаментам рельєфу. 
Часто можна зустріти повністю 
вишиті чорними нитками рука-
ва сорочок.

На Рівненщині вишивали пе-
реважно білими нитками.

У Хмельницькому краї ви-
шивали хрестиком із грубих 
чорних ниток, рідко можна 
було зустріти інші кольори на 
вишивці.

У Чернівецькій області ви-
користовували техніку хрести-
ка, гладі та крученого шва. Ру-
кава сорочок переважно були 
повністю вишитими. Часто зу-
стрічались квіткові орнаменти. 
Хоча переважними були чор-
ні та бордові кольори, виши-
ванки часто оздоблювали сріб-
ними, золотистими нитками та 
блискітками.

Східна Україна
До цієї частини країни відно-

сяться: Харківська, Донецька, 
Луганська області.

На Харківщині застосовува-
ли хрестики та на півхрестики, 
виконані грубими нитками, що 
додавало об’єму. Використову-
вали різноколірні орнаменти 
різних мотивів.

На Донеччині часто можна було зу-
стріти мережку та вирізування.

У Луганській області вишиванки 
були схожими на полтавські. Переважа-
ли схеми рослин та геометричні фігури.

Хоча сучасна вишиванка містить 
поєднання орнаментів різних країв із 
сучасними орнаментами, які часто є 
авторськими, наші бабусі та дідусі збе-
регли у пам’яті особливості вишиванок 
кожного регіону країни – у них закла-
дена історія України.

Підготувала: Вікторія Цимбал за 
матеріалами сайтів Гойра та unian.ua

УНІКАЛЬНИЙ ОРНАМЕНТ: 
ВІД СХОДУ ДО ЗАХОДУ

Едуард Маноіле і Владлена, студенти Гадяцького фахового 
коледжу культури і мистецтв імені Іваа Котляревського

Романець Поліна і Марк
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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

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

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

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

IV рівень акредитації
МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ
ПОЛТАВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ

Фаховий Полтавський бізнес-коледж

Скористайся шансом 
отримати якісну освіту!!!

За більш детальною інформацією звертайтеся:

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

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

inst: plt_business_mntu

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЗА СТУПЕНЯМИ:

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

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

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

- 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»!

ЕВАКУАТОР-МАНІПУЛЯТОР
ЦІЛОДОБОВО

Оренда лафету
ВИКУП 

автомобілів, 
мотоциклів та 
мопедів на з/ч

Тел. 0508406689, 
0974018984

Установка та реставрація
Укладка тротуарної плитки

Установка та реставрація
Укладка тротуарної плитки

вул. Драгоманова, 17
Email granitaleks@gmail.com

Тел.: 0951750493, 0989224216

"ПАМ’ЯТНИКИ"
МАГАЗИН
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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

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.

МОЛОДНЯК ПТИЦІ
добовий та підрощений

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

Муларди.
Гусенята крупних порід 
з первинного стада. 
Курчата м’ясо-яєчних порід. 
Качки.
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Оголошення, реклама

ПОГОДА

Марка 
пального

Вартість, 
грн 

А-92 27.84

А-95 28.46

ДП 26.82
ГАЗ 15.78

Марка Вартість, 

Ціни на пальне (Полтава), 
станом на 18.05.2021 р.

Курс валют (Полтава) 
станом на 18.05.2021 р.

Купівля Продаж НБУ

USD 27.42 27.65 27.5550

EUR 33.16 33.58 33.4449

10 RUB 3.34 3.81 3.7193

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

БРУХТТЕЛЕФОН	
редакції:	

0508011885	
3-34-67

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

Четвер, 20 травня 
Мінлива хмарність, дощ
мін. +12°, макс. +18°

П’ятниця, 21 травня 
Невелика хмарність
мін. +11°, макс. +20°

Субота, 22 травня
Хмарно з проясненнями
мін. +13°, макс. +23°

Неділя,  23 травня
Хмарно з проясненнями, 
невеликий дощ
мін. +14°, макс. +22°

Понеділок, 24 травня 
Мінлива хмарність, 
невеликий дощ
мін. +12°, макс. +22°

Вівторок, 25 травня
Хмарність з проясненнями
мін. +13°, макс. +21°

Середа, 26 травня
Хмарно з проясненнями
мін. +13°, 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

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

0505765309
0979794814

НАТЯЖНІ
СТЕЛІ
Тел.

2
1

комплексний 
ремонт житла

монтаж дахів

21Тел. 0660078379

ЧИСТКА 
КИЛИМІВ

ЧИСТКА 
САЛОНУ 

АВТОМОБІЛЯ

8Тел. 0992458874

ПЕРЕТЯЖКАПЕРЕТЯЖКА 
м’яких меблівм’яких меблів

РЕМОНТРЕМОНТ
ЗМІНА ДИЗАЙНУЗМІНА ДИЗАЙНУ

АСОРТИМЕНТ ТКАНИНАСОРТИМЕНТ ТКАНИН

ВиготовленняВиготовлення м’яких 
меблів на замовлення

«5 РОКІВ РАЗОМ!» 
Концерт відбудеться 
29 травня о 19.00. 

Місце зустрічі - 
ККЗ Дружба

Афіша
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Частиною четвертою статті 42 Зако-
ну України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» пе-
редбачено щорічний перерахунок пен-
сій працюючим пенсіонерам з 1 квітня. 
Право на перерахунок визначає страхо-
вий стаж, набутий на 1 березня року, в 
якому проводиться перерахунок.

Обов’язковою умовою для такого пе-
рерахунку є факт продовження роботи 
після призначення/перерахунку пенсії 
та набуття у зв’язку з цим необхідно-
го страхового стажу (якщо особа піс-
ля призначення чи після попереднього 
перерахунку пенсії продовжувала пра-
цювати та набула не менше 24 місяців 
страхового стажу, або менше 24 місяців 

страхового стажу, але після призначен-
ня чи після попереднього перерахунку 
пройшло не менше двох років). 

На цьогорічний перерахунок впли-
нули зміни, внесені до термінів і фор-
ми подання звітності з єдиного внеску. 

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

З 1 січня 2021 року набрали чинно-
сті зміни до Закону України «Про збір 
та облік єдиного внеску на загально-
обов’язкове державне соціальне страху-

вання» та Податкового кодексу Украї-
ни, якими передбачено подання єдиної 
звітності з єдиного внеску на загально-
обов’язкове державне соціальне стра-
хування і податку на доходи фізичних 
осіб щокварталу (замість щомісяця) з 
розбивкою по місяцях звітного кварта-
лу. Строки подання такої звітності (по-
даткового розрахунку) встановлено 
протягом 40 календарних днів, що на-
стають за останнім календарним днем 
звітного кварталу. Відтак, податковий 
розрахунок за 1 квартал 2021 року по-
дається страхувальниками у період з 1 
квітня по 10 травня 2021 року.

Таким чином, дані про страховий 
стаж та заробітну плату за січень та лю-

тий 2021 року, які необхідні для здійс-
нення перерахунку пенсій працюючим 
пенсіонерам, надійдуть у складі звіт-
ності зі сплати податку на доходи фі-
зичних осіб (єдиного внеску), яку стра-
хувальники зобов’язані подати до 10 
травня.

Отже, перерахунок пенсій працюю-
чим пенсіонерам, передбачений зако-
нодавством, буде проведено у червні п. 
р. з 01.04.2021 року. 

Пенсіонерам не потрібно додатково 
звертатись до установ Пенсійного фон-
ду, оскільки перерахунок буде здійсне-
но в автоматичному режимі.

Головне управлінн 
ПФУ ПОЛТАВС ОБЛСИІ

СПИСАННЯ 
ПОДАТКОВОГО 
БОРГУ
Головне управління ДПС у Полтав-

ській області нагадує, що відповідно 
до Закону України від 04 грудня 2020 
року №1072-ІХ «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України та ін-
ших законів України щодо соціальної 
підтримки платників податків на пе-
ріод здійснення обмежувальних про-
тиепідемічних заходів, запроваджених 
з метою запобігання поширенню на те-
риторії України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коро-
на вірусом SARS-CoV-2» (далі – Закон 
№1072), підрозділ 10 розділу ХХ По-
даткового кодексу України доповнено 
пунктом 2 (прим. 4), яким передбаче-
но, що податковий орган здійснює спи-
сання без подання заяви платником по-
датків податкового боргу (у тому числі 
штрафних санкцій і пені) платника по-
датків, сукупний розмір якого за усіма 
податками і зборами не перевищує 3060 
грн (включно), що обліковувався ста-
ном на 1 листопада 2020 року та зали-
шився несплаченим/непогашеним ста-
ном на дату списання такого боргу.

Положення цього пункту не засто-
совується щодо податкового боргу з 
податків та зборів, які відповідно до 
податкового, митного та іншого зако-
нодавства справляються у зв’язку із 
ввезенням (пересиланням) товарів на 
митну територію України або терито-
рію вільної митної зони або вивезен-
ням (пересиланням) товарів з митної 
території України або території віль-
ної митної зони, а також щодо осіб, на 

яких поширюються судові процедури, 
визначені Кодексом України з проце-
дур банкрутства.

Нараховані та сплачені або стягну-
ті за період з дати набрання чинності 
Законом №1072 (тобто починаючи з 
10.12.2020 р.) до дати списання подат-
кового боргу відповідно до цього пунк-
ту суми податкового боргу, штрафних 
санкцій та пені не підлягають повернен-
ню на поточний рахунок платника по-
датку, не спрямовуються на погашення 
грошового зобов’язання (податкового 
боргу) з інших податків, зборів, не по-
вертаються у готівковій формі за чеком 
у разі відсутності у платника податків 
рахунків у банках.

На списані відповідно до цього пунк-
ту суми не застосовуються штрафні 
санкції, не нараховується пеня, перед-
бачені цим Кодексом, за період з дати 
набрання чинності Законом №1072  і 
до дати списання включно.

Списання податкового боргу згідно з 
цим пунктом є підставою для звільнен-
ня майна платника податків з-під по-
даткової застави та її виключення з від-
повідних державних реєстрів.

На підставі наданої податковим ор-
ганом інформації про списані суми по-
даткового боргу підлягають закінченню 
відкриті державною виконавчою служ-
бою виконавчі провадження та припи-
няються заходи примусового виконан-
ня рішень щодо стягнення податкового 
боргу з платників податків, яким здійс-
нюється списання сум податкового бор-
гу відповідно до цього пункту, у поряд-
ку, визначеному Законом України «Про 
виконавче провадження».

ЩОДО ПРАВА 
НА ПОДАТКОВУ 
ЗНИЖКУ ЗА 
ДОГОВОРАМИ 
СТРАХУВАННЯ

Платники податку на доходи фізич-
них осіб можуть скористатися правом 
на податкову знижку шляхом змен-
шення оподатковуваного доходу за на-
слідками 2020 року на суму фактично 
здійснених ними витрат у вигляді суми 
коштів, сплачених при страхуванні.

Відповідно до  ст. 166 Податкового 
кодексу України  (далі – ПКУ) плат-
ник податку має право включити до по-
даткової знижки суму витрат на сплату 
страхових платежів (страхових внесків, 
страхових премій) та пенсійних вне-
сків, які він сплатив страховику-рези-
денту, недержавному пенсійному фон-
ду, банківській установі за договорами 
довгострокового страхування життя, 
недержавного пенсійного забезпечення, 
за пенсійним контрактом з недержав-
ним пенсійним фондом, а також внесків 
на банківський пенсійний депозитний 
рахунок, на пенсійні вклади та рахунки 
учасників фондів банківського управ-
ління як за себе так і членів його сім’ї 
першого ступеня споріднення.

При цьому, понесені витрати не ма-
ють перевищувати (у розрахунку за 
кожний з повних чи неповних місяців 
звітного податкового року, протягом 
яких діяв договір страхування) суму 
2940 гривень при страхуванні особи-
сто як платника податку або за пенсій-
ним контрактом з недержавним пенсій-

ним фондом платника податку, або на 
банківський пенсійний депозитний ра-
хунок, пенсійний вклад, рахунок учас-
ника фонду банківського управління чи 
за їх сукупністю та 1470 гривень - при 
страхуванні члена сім’ї платника подат-
ку першого ступеня споріднення або за 
пенсійним контрактом з недержавним 
пенсійним фондом, або на банківський 
пенсійний депозитний рахунок, пен-
сійний вклад, рахунок учасника фон-
ду банківського управління на користь 
такого члена сім’ї чи за їх сукупністю.

Для отримання податкової знижки за 
2020 рік громадяни мають подати по-
даткову декларацію про майновий стан 
і доходи, розрахункові та платіжні до-
кументи, які підтверджують здійснені 
платником податків витрати.

Декларацію необхідно подати до кон-
тролюючого органу, в якому перебуває 
на обліку платник до 31 грудня 2021 
року (включно) в один із наведених 
способів:

- особисто або уповноваженою на це 
особою;

- засобами електронного зв’яз-
ку в електронній формі з дотриман-
ням вимог законів щодо електронного 
документообігу;

- надсилається поштою з пові-
домленням про вручення та з описом 
вкладення.

Якщо платник податку до кінця по-
даткового року, наступного за звіт-
ним не скористається правом на на-
рахування податкової знижки за 
наслідками звітного податкового року, 
таке право на наступні податкові роки 
не переноситься.

Головне управління  
ДПС у Полтавській області

ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ ПРАЦЮЮЧИМ ПЕНСІОНЕРАМ 
БУДЕ ЗДІЙСНЕНО З КВІТНЯ ПІСЛЯ НАДХОДЖЕННЯ 
ЗВІТНОСТІ ВІД СТРАХУВАЛЬНИКІВ

Головне управління ДПС у Полтав-
ській області повідомляє, що сьогодні 
платники податків мають можливість 
без особистих візитів до контролюючих 
органів отримати необхідну інформа-
цію, у тому числі довідки, консультації 
та вчасно подавати податкову звітність. 
Для цього на вебпорталі ДПС України 
забезпечено доступ до низки безкош-
товних електронних сервісів. Впрова-
дження інноваційних інформаційних 
технологій дає змогу зберегти доро-
гоцінний час для бізнесу та здійсни-
ти спілкування з податковою службою 
комфортно.

Електронний кабінет – це найбільш 
популярний сервіс ДПС, який є захи-

щеним, персоналізованим та безпечним 
електронним сервісом.

Електронний кабінет надає безкон-
тактні способи взаємодії платників 
податків та контролюючих органів з 
використанням сучасних інформацій-
но-комунікаційних технологій. Просте 
логічне програмне забезпечення мак-
симально спрощує адміністрування 
податків та взаємодію з представника-
ми податкової служби. Значною мірою 
зменшується й адміністративне наван-
таження на контролюючі органи, а та-
кож знижуються витрати на комуніка-
цію у паперовій формі.

Електронний кабінет сьогодні – це 
поліпшення формату відносин з плат-

никами, завдяки якому скорочується 
час на оформлення та подання звітності 
до органів податкової служби, підвищу-
ється оперативність надання та якість 
звітності, знижуються корупційні ризи-
ки завдяки уникненню безпосередньо-
го спілкування з представниками кон-
тролюючих органів.

Призначення Електронного кабіне-
ту – надати платнику податків мож-
ливість реалізувати свої обов’язки та 
права у сфері оподаткування у режи-
мі онлайн, суттєво зменшити витрати 
платників на адміністрування подат-
ків і зробити інформацію щодо кожного 
платника податків доступною та прозо-
рою. Постійне розширення функціона-

лу Електронного кабінету зводить осо-
бисте спілкування з контролюючими 
органами до мінімуму, що, у свою чер-
гу, убезпечує платника, особливо в умо-
вах дії карантину, від близьких контак-
тів, які можуть мати негативні наслідки 
для здоров’я.

Закликаємо максимально користува-
тись послугами ДПС дистанційно, усві-
домити переваги такого формату спіл-
кування з податковими органами, адже 
скориставшись онлайн-сервісами ве-
бпорталу ДПС (https://tax.gov.ua), ви 
маєте можливість отримати всю необ-
хідну інформацію без особистих візитів 
до центрів обслуговування платників.

Електронні сервіси – комфортно та зручно
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ОВЕН	
(21.03	-	20.04).
Цей тиждень сприят-
ливий для кар`єрного 
зростання та досяг-

нення намiчених цiлей. Творiть 
на здоров`я i на радiсть оточу-
ючим. I можете навiть не сум-
нiватися в надiйностi i щиростi 
ваших партнерiв. Тiльки поста-
райтеся не спiзнюватися, бути 
пунктуальними i дотримуватися 
взятих на себе зобов`язання. 
Iнакше ризикуєте посваритися 
з великою кiлькiстю народу. По-
бачення, призначене в п`ятни-
цю, загрожує вас серйозно роз-
чарувати. Зате у вихiднi вдасть-
ся вирiшити численнi проблеми, 
що накопичилися в сiм`ї.

ТЕЛЕЦЬ 
(21.04 - 21.05).
Ваша невгамовна 
енергiя не дозволить 
сидiти на мiсцi, що ж, 

ходите, їздите, зустрiчайтеся, 
спiлкуйтеся. На цьому тижнi у 
вас з`явиться можливiсть обер-
нути собi на користь будь-збiг 
обставин, якщо тiльки вам не 
завадить поспiх. Навколишнi 
будуть частiше помiчати i гiдно 
оцiнювати вашi здiбностi. У вас 
почнеться цiкавий i багатообiця-
ючий перiод, який порадує вас 
появою нових друзiв.

БЛИЗНЮКИ 
(22.05 - 21.06).
Вiдмiнний перiод, 
коли все виходить i 
вдається майже без 

зусиль. Життя вас радує, кохана 
людина вгадує i виконує бажан-
ня, доходи ростуть. Перед напо-
ром вашої енергiї будуть безси-
лi всi обмеження i перешкоди. 
Не варто боятися змiн, всi вони 
виявляться на краще. Ви на вiр-
ному шляху.

РАК (22.06 - 23.07).
Будьте уважнi до цiка-
вих збiгiв i дрiбним 
деталям, так як саме в 

них i будуть укладатися вiдповiдi 
на бiльшiсть ваших питань. Се-
редовище - день, повний iлюзiй, 
вiдкладiть прийняття яких би то 
нi було рiшень. Друга половина 
тижня сприятлива для подоро-
жей, поїздок на дачу, пiкнiкiв на 
природi.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
На цьому тижнi iмовiр-
на далека вiдряджен-
ня. Поставтеся з усi-
єю увагою до нових 

знайомих i до їхнiх пропозицiй. 
Середовище - хороший день 
для того, щоб дiзнатися щось 
нове або почати вчитися. У чет-
вер постарайтеся стримувати 
емоцiї, уважно стежте за своїми 
словами i поведiнкою спiвроз-
мовникiв. Можливо, таким чи-
ном ви уникнете великих непри-
ємностей. У вихiднi вiдпочиньте 
вiд справ i суєти, проведiть час 
за мiстом.

ДIВА (24.08 - 23.09).
На цьому тижнi мож-
ливе рiзке пiдвищення 
по службi, якого ви так 
довго чекали. Бажано 

не проявляти переповнюють 
вас почуття занадто бурхливо. 
Постарайтеся не провокувати 
плiтки, проявiть дисциплiно-
ванiсть i зiбранiсть. Ви вiдчуєте 
прилив сил, немов вiдкриється 
друге дихання. Так що ви багато 
встигнете зробити.

ТЕРЕЗИ	
(24.09	-	23.10).
Настав сприятливий 
час для позитивних 
змiн в особистому 

життi. Не бiйтеся поставити 
питання руба. Вiдкиньте невпе-
вненiсть i сумнiви, i починайте 
вiдстоювати свої права на всiх 
життєво важливих напрям-
ках. На початку тижня таємнi 
проблеми стануть явними, що 
сприятиме їх термiнового вирi-
шення. Ви можете зiткнутися з 
наслiдком своїх помилок в ми-
нулому, але не варто впадати у 
вiдчай з цього приводу.

СКОРПIОН 
(24.10 - 22.11).
Вдалий тиждень для 
активних дiй. Ви поч-
нете переглядати свiй 

спосiб життя i поступово його 
змiнювати. Саме час позбутися 
вiд шкiдливих звичок, сумнiвiв 
i негативних думок. Улюбленi 
люди зажадають до себе уваги, 
але вам буде приємно займати-
ся вирiшенням їх проблем. Ра-
зом ви з усiм впораєтеся i знай-
дете гармонiю i щастя.

СТРIЛЕЦЬ 
(23.11 - 21.12).
На роботi буде цiнува-
тися ваша готовнiсть 

оперативно включитися в спiль-
ну справу, але не прагнете вирi-
шувати всi завдання поодинцi. 
Доброзичливiсть i гнучкiсть у 
вiдносинах з людьми допомо-
жуть досить швидко досягти 
мети. Ви будете буквально ви-
промiнювати енергiйнiсть, впев-
ненiсть у своїх силах, прагнення 
бути попереду, i цi якостi знай-
дуть гiднi точки прикладання.

КОЗЕРIГ 
(22.12 - 20.01).
Понедiлок - вельми 
вдалий день для по-
їздок i вiдряджень. 
У роботi вам необ-

хiдна уважнiсть, навiть при-
скiпливiсть. Довiряй, але пе-
ревiряй - ось один з девiзiв цьо-
го тижня, iнакше можна стати 
жертвою обману i манiпуляцiй. 
Не варто пiддавати себе ризику 
i намагатися заробити швид-
ко багато грошей. У родинi все 
складається непогано, але по-
старайтеся бiльше бувати вдо-
ма.

ВОДОЛIЙ	
(21.01 - 19.02).
Сприятливий час для 
змiн в особистому 
життi, тiльки не ози-

райтеся назад. Потрiбно буде 
боротися за свої iнтереси, вiд-
стоювати свої цiлi. Щоб успiшно 
просуватися вперед, слухайте 
колег i партнерiв. Вашi генiальнi 
iдеї можуть здiйснитися тiльки 
за пiдтримки оточуючих. Навiть 
самi екстравагантнi з них знай-
дуть позитивний вiдгук.

РИБИ 
(20.02 - 20.03).
З`явиться можливiсть 
змiни умов роботи в 
кращу сторону, тiльки 

вчасно проявите iнiцiативу. Вас 
чекає успiх в iнтелектуальнiй 
сферi дiяльностi. В кiнцi тижня 
зберiться в дорогу, навiть най-
коротша, вона обов`язково по-
радує вас приємними зустрiча-
ми та враженнями. У п`ятницю 
бажано уникати конфлiктiв.
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У вільну хвилинку

історії з життя

Коли стих вітер, здалося, наче вечір накинув 
на її плечі невидимий шалик. Поспішала додо-
му. Хотілося плакати. Хоча, знала: легше не ста-
не. Сльози не повернуть втрату людини, яка зі-
гріла її світ щедрим, стиглим теплом.

...Про себе називала його хлопчиком із сивина-
ми на скронях. Між ними були дивні стосунки, 
велика різниця у віці й жодного інтиму.

- Зараз почуття «плутонічні», а у вас плато-
нічні, - жартувала подруга Віка. - Як у романах.  

- Левко до мене, наче до доньки ставиться. А 
якщо й має якісь інші почуття, то мовчить.

...Олеся хотіла стати журналісткою або пись-
менницею. Так загадала собі в школі. Але всту-
пила на факультет іноземних мов. Батько на-
стояв. Після закінчення вишу влаштувалася в 
агенцію перекладачем. Там і познайомилася з 
Володимиром. Прийшов робити переклад доку-
ментів. Можливо, стосунки з ним не витанцюва-
лися б, якби... Якби не втратила батька. Хворів. І 
одного ранку не прокинувся. Тепер біля маминої 
могили була й татова. Батько виховував Олесю 
з п’ятнадцяти років. Ріднішої душі в неї не було. 
Тому й погодилася на пропозицію Володимира 
вийти за нього заміж. Свекри сприйняли Олесю 
холодно. Через те, що хотіли багату наречену. 
Бо самі не бідні. Закордонну родину мають. А в 
Олесі лише квартира неподалік центру міста. І 
порожній гараж. Автівку продали, бо татові на 
ліки треба було. А ще майбутня невістка не хо-
тіла весілля. Володимир виявився ревнивим і 
скупим. Звітував матері, що купили, скільки по-
тратили. Свекруха дорікала Олесі, що та фіть-
кає гроші й ні до чого не навчена. Коли Олеся 
затримувалася на роботі, вдома очікував скан-
дал. А після цього Володимир демонстративно 
телефонував матері й напрошувався на вечерю.

Якось почула пораду свекрухи синові:
- Поки дітей нема, забирайся від неї. Тол-

ку з того, що на роботі допізна пропадає. В сі-
мейному бюджеті цього не видно. Якби ми не 
допомагали...

Олеся сама завела мову про розлучення. Во-
лодимир не впирався. А кількома днями пізні-
ше дізналася, що вагітна. Сказала Володимиро-
ві. Той зірвався на крик, мовляв, не вірю, що це 
моя дитина. Недаремно розлучитися захотіла. А 
тепер, коли коханцеві стала непотрібна, зізнала-
ся у своєму гріху.

- Який коханець?! Про що ти?
- Той, з яким на роботі затримуєшся. І не смій 

нікому казати, що це моя дитина. Не треба мені 
чужого сорому.

Їх розлучили швидко. Олеся почувалася зра-
дженою і самотньою. Лише подрузі Вікторії мог-
ла поплакатися.

- Що мені робити? - запитала.
- Народжувати.
- Володимир відрікся від дитини.
- А ти, коли народиш, тест зроби. Доведи йому. 

І не впадай у депресію. Це не те, що тобі зараз 
потрібно.

- Можна впасти в депресію, а можна впасти з...
...Олеся стояла посеред мосту. Вона все обмір-

кувала. Попросила вибачення в ненародженої 
дитини. Було лячно. Розуміла, що зважилася 
на великий гріх. Але жити так далі не може і не 
хоче. Звечоріло. Похолодало. На мосту не було 
людей. Тільки якийсь чоловік пройшов мимо 
неї. Пора. Збиралася ступити у вічність, та рап-
том хтось з усієї сили шарпнув її за руку. Отя-
мившись, побачила обличчя незнайомця і зорі...

- Дівчино, що ви задумали? А якби я не обер-
нувся? Не встиг?

- Навіщо ви мене зупинили? - запитала й 
розридалася. 

- Плачте. Скільки стачить духу. Я відведу вас 
додому.

...У її рятівника Левка Петровича - своя не-
втішна історія. Тепер він заможний і поважний. 
А колись, в часи тотального дефіциту та безро-
біття, доводилось добряче крутитися, аби сім’ю 
прогодувати. Щойно почали їздити на заробіт-
ки, подалася за кордон дружина. Леся гарною 
була. Запізналася з іноземцем. З Левком розлу-
чилася, там вийшла заміж. Забрала доньку. Лю-
дочка ще малою була. Він дозволив вивезти ди-
тину. Тепер кається. Люда від нього відвикла. У 

неї інший батько і молодший брат. Вона любить 
свою нову родину. Про Левка згадує зрідка. То-
рік Леся приїжджала в гості до своїх батьків. А 
в Люди не знайшлося часу. Левко сам поїхав би 
до доньки, але колишня дружина проти. Мовляв, 
захоче Люда, сама дасться чути. Вдруге не одру-
жився. Багато працює. Любить гуляти вечірнім 
містом. Так швидше минає час...

Левко Петрович привіз Олесю додому.
- Розповідайте, що у вас трапилось...
Він урятував їй життя. Ні, двоє життів. І 

тепер...
Левко Петрович не афішував своїх стосунків з 

Олесею. Та й стосунками це не можна було наз-
вати. Допомагав матеріально. У вихідні запро-
шував куди-небудь поїхати. Любив маленьку Ан-
ютку. Жартував, що молодіє біля гарних дівчат...

- Ти кохаєш його? - запитувала Віка.
- Він мені в батьки годиться.
- А мені, здається, любить тебе.
- Ніколи не казав про це.
- Ти чула, що твій Володька одружився й виї-

хав з країни?
- Не чула. І який він мій?
Левка Петровича Олесині сусіди сприймали 

за родича. А от на його роботі пліткували, мов-
ляв шеф завів молоду коханку. Й гадали: дити-
на його чи ні?

Олеся ніколи не була у Левка вдома. Знала, де 
його будинок. Проте у гості не запрошував. А ще 
завжди кликала Левка на «ви».

...Левкова донька народила первістка. Леся за-
телефонувала й повідомила.

- Я хочу побачити онука. Буду збиратися в 
дорогу.

- Ні! Левку, вкотре повторюю: якщо Люда за-
хоче, то... Я тобі їхнє фото вишлю.

- Чому ти налаштовуєш доньку проти мене?  Я 
хотів би подарунки купити. Я...   

- Нам нічого не треба, - перебила Леся. - А от 
заповіт залиши. Дійшли чутки, що молоду пасію 
завів. Дитина часом не від тебе? Як кажуть, си-
вина в голову... Такі ви, чоловіки. Зрадливі й не-
певні. На все начхати. Ах, це ж модно з молоди-
ми дівками водитися...

- Ти мене остаточно переконала, як із майном 
вчинити.

Леся цього не почула - поклала слухавку....
Левка не стало раптово. Серце прихопило. Ні 

доньки, ні онука так і не побачив. Олеся нічого 
не знала. Чекала його дзвінка. Натомість, її по-
турбував незнайомець. Представився нотаріу-
сом. Повідомив сумну новину й про те, що Ле-
вко заповів їй гроші.

- Там доволі солідна сума. Нам потрібно 
зустрітися...

...Олеся часто навідувала Левкову могилу. А 
невдовзі після його смерті побачила там двох 
жінок. Зробила вигляд, що прийшла до сусід-
ньої могили.

- Я не знала, що він майже весь бізнес про-
дав, - нарікала старша. - А гроші, певно, на ту 
дівулю пустив. Добре, хоча квартиру й дачу не 
протринькав. Думала, всього більше дістанеть-
ся. Що за батько в тебе?!

- Нічого, нерухомість продамо. За все це мож-
на гарні гроші виручити. І машина недешева... 
Може, пам’ятник на могилу поставити?

- Навіть не збираюся тратитися... 
Олеся здогадалася: це - колишня Левкова дру-

жина і його донька.   
...Олеся замовила пам’ятник. Посадила квіти.
- Це дуже мало, що я можу для вас зробити, 

- мовила, дивлячись на Левкове надмогильне 
фото. - А ви для мене стільки добра зробили. Ан-
ютка сумує за вами...

...Рядки вірша прийшли мимохіть.
Хлопчику з сивинами на скронях,
Ти молодший за себе на тисячу літ.
Добрим серцем і добрим словом
Ти зігрів мій холодний, незатишний світ...
Я свій гріх сполоскала у чистих джерелах,
Не ступила у безвість буття...
Ти в галактиках зараз далеких,
Без тебе в душі пустота... 
Вона перше у вірші назвала Левка на «ти»...

Ольга Чорна

ХЛОПЧИК ІЗ СИВИНАМИ 
НА СКРОНЯХ
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Резонанс

Із приходом активного тепла 
активними стають холоднокровні 
тварини, зокрема плазуни, 
а отже зростає ймовірність 
зустрітися з ними.
В Україні гадюки активні з квітня до 

жовтня, найбільше шансів зустріти їх - у 
квітні-травні, під час шлюбного періоду. 
Другий пік - восени, у вересні, якраз при-
падає на грибний сезон.

Щороку жертвами отруйних змій стають 
десятки людей - переважно через власну 
необачність чи нерозважливість. Важли-
во пам’ятати, при укусі отруйної змії вид-
но чіткі, великі отвори від передніх зубів. 
У неотруйної, як правило, дрібні зуби у 2 
ряди.

Види отруйних 
Гадюка звичайна: Зустріти її можна в лі-

совій, лісостеповій зонах. Навесні отрута 
цього виду плазунів токсичніша, ніж вліт-
ку. Гадюка зазвичай має зигзагоподібний 
малюнок по всьому тілу та малюнок у фор-
мі «ІКС» на голові. Укус гадюки викликає 
наростаючий біль. За крововиливом роз-
повсюджується затікання. При попаданні 
отрути в кров загальна реакція може роз-
виватися одразу або через деякий час - пів-
години, годину. Найчастіше це відбувається 
через 15–20 хвилин. З’являється млявість, 
головний біль, нудота, інколи блювання, 
пришвидшений пульс, паморочиться го-
лова. Але попри те, що отрута гадюки до-
сить сильна, летальні випадки трапляють-
ся рідко.

Гадюка степова - найотрутніша з усіх, які 
водяться в Україні. Зустрічається вона в 
східних та південних регіонах країни, а та-
кож на узбережжі Чорного моря. Розпізна-
ти її можна за сірим або оливковим відтін-
ком та темним малюнком на спині і світлим 
черевцем. Хоча ця змія й маленька (зазви-
чай вона виростає не більше 55 см), однак 
дуже небезпечна.

Укус степової гадюки викликає: запамо-
рочення, нудоту, високу температуру, та-
хікардію. Якщо вчасно не звернутися по 
медичну допомогу, це може призвести до 
летального випадку.

Гадюка Нікольського - «чорний карди-

нал» лісостепової частини України. Має 
чорне забарвлення з яскравим хвостом і 
може сягати до одного метра в довжину.

Укус цієї гадюки викликає: нудоту, оз-
ноб, запаморочення, судоми й навіть 
непритомність.

Гадюка Ренарда - єдина з гадюк України, 
що має природоохоронний статус і занесена 
до Червоної книги, як зникаючий вид. По-
ширена дуже нерівномірно, може трапляти-
ся по всій території країни. 

Гадюка носата - найбільш рідкісна гадюка 
України, оскільки трапляється лише в окре-
мих територіях півдня та сходу нашої краї-
ни. Смертельних випадків при укусах гадю-
ки носатої ніколи не фіксували.

Яких плазунів 
можна зустріти на Полтавщині
Поширені два види - гадюка звичайна або 

степова. 
Із неотруйних є вуж звичайний та водя-

ний. Кусають вони дуже рідко, голкоподіб-
них зубів не мають. Для людини укус не 
є небезпечним. Вужа можна відрізнити за 
жовто-помаранчевими плямами біля голо-
ви. Але вуж водяний нагадує за забарвлен-
ням гадюку і не має таких плям.

Зустрічається також Звичайна мідянка. 
Це теж неотруйна змія, її колір варіює від 
сіро-бурого до мідно-червоного (чим і зу-
мовлена її назва), на спині та голові є тем-
ний малюнок. Якщо її зловити чи зачепити 
- люто кусає, але не становить для люди-
ни загрози.

Нещодавно на нашій сторінці у мережі 
Інстаграм, Вікторія Гаркуль залишила ко-
ментар з приводу плазунів: «У Лесиному 
Гаю вже проводити екскурсії чи гуляти не-
можливо, адже там змій та мідянок дуже ба-
гато. Коли не потрапиш туди – так і стика-
єшся. Скоро буде «Зміїний» гай».

Активізувалися по всій країні
За останні декілька тижнів ми помітили 

чималу кількість повідомлень у ЗМІ з при-
воду гадюк. Є випадки їх оселення на тери-
торії навіть великих міст.

Наприклад, у Харкові гадюки оселили-
ся у підвалі житлового будинку і з настан-
ням теплих днів почали вилазити на сонеч-

ко. Про це повідомили у телеграм-каналі 
ТРУХА.

«Будинку 150 років, в його фасаді утво-
рилися щілини, тріщини, і в них оселилися 
ці тварюки. Ми не знаємо що робити і як їх 
звідти витягти» - написали автори. Жите-
лі будинку зазначили, що таке трапляється 
щовесни і були випадки, коли гадюки на-
віть з-під плінтуса вилазили, а під стелею 
чутно повзання. 

А в Енергодарі, Запорозької області, 6 
квітня, до реанімації після укусу гадюки 
потрапила 6-річна дівчинка. Про це повідо-
мила пресслужба міськради міста.

Як виявилось, під Запоріжжям, жителі 
дитячого будиноку сімейного типу виїхали 
на природу. Дорослі вирішили розважити 
дітей і доки розгортали намети, малеча по-
мітила плазуна, який висів на дереві. Діти 
стали сперечатися, хто з них зможе торкну-
тися гадюки.

Дівчинка протягнула руку та отримала 
укус за палець. Дитину у тяжкому стані до-
правили до реанімації. Там постраждалій 
вчасно ввели спеціальну сироватку та про-
вели детоксикацію. 

Також 11 травня, 40-річнмий житель Іва-

но-Франківської області отримав зміїний 
укус, після чого його у важкому стані гос-
піталізували до Надвірнянської районної 
лікарні.

Про це поінформувало Управління ци-
вільного захисту Івано-Франківської ОДА.

Що робити, 
якщо укусила гадюка
Самі гадюки, як правило, не нападають 

першими на людей і при зустрічі намага-
ються швидко відповзти, але, якщо на неї 
наприклад наступити, вона атакує, захи-
щаючи себе. 

Після укусу потрібно якомога швидше 
потрапити до медичного закладу.

Та все ж таки важливо знати деякі пра-
вила . Забезпечте постраждалому спокій та 
мінімум рухів; давайте багато рідини; при 
укусах у кінцівки - знерухомте її за допо-
могою імпровізованої шини; накладіть на 
місце укусу чисту пов’язку; забезпечте по-
стійний нагляд за постраждалим до приїз-
ду бригади медичної допомоги.

Будьте уважні та бережіть своє здоров’я.
Сторінку підготувала 

Анжела Замотаєва

У ГАДЮК «ВЕСІЛЛЯ»

Із приходом тепла багато людей 
відправляються за весняними 
грибами. Але слід пам’ятати, що це 
може бути вкрай небезпечно, адже 
існує велика ймовірність отруєння.
Прикро, що ми замислюємося над 
цим лише після гіркого досвіду.

Історія з отруєнням чотирьох ма-
лолітніх дітей грибами, в Чернігів-
ській області, набула всеукраїнського 
розголосу.

Як відомо, вранці 27 квітня, до реа-
німаційного відділення Чернігівської 
обласної дитячої лікарні, з села Олек-
сандрівка, у тяжкому стані доставили 
чотирьох дітей із багатодітної родини. 
Діагноз - «гостре отруєння невідомою 
речовиною». Наймолодшій дитині ви-
повнилося лише сім місяців, найстар-
шому хлопчику – шість років. Як з’ясу-
валося, батьки напередодні нагодували 
дітей картоплею з грибами, схожими 
на сморчки.

Після отруєння дітей, було відкрито 
кримінальне провадження. Ювенальні 
прокурори Чернігівської окружної про-
куратури розпочали процесуальне ке-
рівництво у ньому за фактом злісного 
невиконання обов›язків по догляду за 
дітьми (ст. 166 Кримінального кодек-
су України).

Нажаль, двох малюків медикам вря-
тувати не вдалося. Після смерті дітей 
правоохоронці відкрили ще два прова-
дження за ст. 115 Кримінального ко-
дексу України (умисне вбивство). При-
значені судово-медичні експертизи та 
тривають слідчі дії. 

Цей моторошний випадок мав би ста-
ти прикладом для всіх, адже до спожи-
вання грибів потрібно відноситись із 
великою обережністю.

У Кременчуці, 15 травня, одноріч-
на дитина отруїлася дикими грибами. 
Про це повідомили у «Кременчуці опе-
ративному». Маленький пацієнт по-
трапив до реанімації, в стані середньої 
тяжкості.

Заступник директора Департаменту 
з питань оборонної роботи, цивільного 
захисту та взаємодії з правоохоронни-
ми органами Полтавської ОДА Віктор 
Стеблянко заявив: «Станом на сьогод-
нішній день є такий тренд - це сморчки. 
Але неможна їх виживати бо це небез-
печно. На превеликий жаль люди зараз 
в ліси йдуть, бачуть там ці гриби, в ін-
тернеті читають що вони дорого кош-
тують і виходячи з цих двох параметрів 
вважають, що їх треба їсти. Повинен за-
значити, що їстівних грибів на весні не 
існує взагалі».

Після таких повідомлень у мережі 

виникає питання – не-
вже маємо таку гостру 
потребу годувати дітей 
дикими грибами, нара-
жаючи їх на смертельну 
небезпеку?

За підрахунками Цен-
тру громадського здо-
ров’я, з початку року до 
кінця квітня, в Україні 
зафіксували 12 випадків 
отруєння дикорослими 
грибами. Постраждало 
19 людей.

Слід зазначити, майже у всьому ци-
вілізованому світі, до збирання грибів 
ставляться досить обережно, а у деяких 
країнах Європи існують обмеження та 
заборони на їх збирання. Наприклад, у 
Німеччині деякі види грибів взагалі за-
боронено збирати адже вони захищені 
законом. А на більшість інших їстівних 
видів існують чіткі обмеження - добова 
норма грибів, які можна зібрати у лісі, 
становить від 1 до 2 кілограмів на лю-
дину. За збір занадто великої кількості 
грибів ви можете отримати штраф до 5 
000 євро. 

Також продаж грибів без спеціально-
го дозволу або ж їх збут при дорозі чи 
на ринку суворо карається.

А от наприклад, населення Британії 
здебільшого воліє на ризики не наража-
тися взагалі і такими забавами, як зби-
рання грибів, не спокушатися. 

Більшість громадян ЄС все ж таки 
надають перевагу грибам, що збувають 
на полицях магазинів та супермарке-
тів, а також вирощених за відповідних 
тепличних умов.

Варто завжди пам’ятати, гриби – це 
важка їжа, в них достатньо білків, які 
потребують спеціальних ферментів для 
перетравлювання, яких у дітей немає. 
Вважається, що ферментна система до-
зріває лише з 12 років. Тоді можна доз-
волити попробувати парникові гриби, і 
то не варто захоплюватись. 

СМАЧНО, АЛЕ СМЕРТЕЛЬНО 



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


