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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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По всьому світу 31 травня 
проходять антитютюнові акції. 
Згідно даних ВООЗ, у всьому 
світі 90% усіх випадків смертей 
від раку легенів, 75% смертей від 
хронічного бронхіту, а також 25% 
випадків смертей від ішемічної 
хвороби серця в тій чи іншій мірі 
викликані курінням. Більше того, 
практично кожні 6 секунд у світі 
помирає людина, яка курить. 

Де палять найбільше?
Лідером тютюнопаління в Україні 

в минулому році стала Запорізька об-
ласть. Найменше палять у Вінницькій 
та Тернопільській областях, де курців 
по 13%. Майже кожен шостий мешка-
нець Хмельницької області у віці стар-
ше 12 років (по Україні – кожен п’я-
тий) палить. Більше третини курять 
вже більше 20 років. Стаж від року до 
п’яти років мають 8% курців області (по 
Україні – 14%). Два курці з п’яти випа-
лювали за добу по 16 цигарок і більше.

Чим власники тютюнового бізнесу 
приваблюють дітей?

В Україні яскраві вітрини із цигарка-
ми можна побачити і в супермаркетах, 
і в кіосках, навіть тих, які знаходяться 
неподалік від шкіл.

Торгові точки взяли на себе роль ре-
кламних носіїв для просування тютю-
нових товарів. Це справжнє варвар-
ство, бо дозволяючи це робити, ми 
крадемо здоров’я у дітей та наступ-
них поколінь.

Чи знаєте ви, що середній вік, коли 
людина починає курити – 13 років, а 
60% теперішніх курців визнають, що 
призвичаїлися до цієї смертельної 
звички саме до 18 років.

Електронні сигарети і кальяни - ри-
зик для здоров’я

Електронні сигарети рекламують як 
більш безпечну альтернативу звичай-
ним сигаретам. Водночас, немає пере-
конливих свідчень, що переходити на 
електронні сигарети навіть курцям зі 
стажем є справді вдалим рішенням.

Але фахівці стверджують, що з пере-
ходом на електронні сигарети важче ки-
нути курити.

Існують дослідження, які вказують, 
що люди, які намагаються відмовитися 
від куріння за допомогою електронних 
сигарет, мають менші шанси на успіх, 
у порівнянні з тими, хто ці пристрої не 
використовує.

Куріння кальяну насправді завдає 
суттєвої шкоди здоров’ю курців, у тому 
числі пасивних. І точно не є безпечною 
альтернативою сигаретам. Дим калья-
ну містить канцерогенні речовини, важ-
кі метали, чадний газ та інші небезпеч-
ні сполуки, які в тому числі притаманні 
диму цигарок. Це нітрозаміни, поліци-
клічні ароматичні вуглеводні (ПАВ), 
формальдегід і бензол. Куріння калья-

ну також викликає залежність, адже в 
ньому присутній той же нікотин, як і в 
сигаретах.

Людині небезпечно вдихати будь-які 
продукти згоряння, навіть ароматизова-
ні. Курці кальяну зазвичай затягуються 
глибше, ніж курці сигарет — токсичні 
речовини потрапляють у нижні част-
ки легень, що підвищує ризик розвит-
ку важких респіраторних захворювань.

Куріння кальянів становить також 
іншу небезпеку: передаючи трубку між 
різними людьми, можна підчепити ту-
беркульоз, гепатит А, грип, герпес та 
інші інфекції. 

Крім того, що куріння кальяну в 
закладах харчування шкодить здо-
ров’ю гостей, це також є порушенням 
законодавства. 

Заборона на електронні сигарети?
Із вересня 2019 року Індія заборо-

нила імпорт, продаж та виробництво 
електронних сигарет. Однією з причин 
є згубний вплив на молодь, який радше 
стимулює їх курити. Це сталося за день 
після того, як в американському штаті 
Нью-Йорк в межах надзвичайного ста-
ну ввели заборону на ароматні сигаре-
ти, окрім тютюнових та ментолових. 

У серпні у США зафіксували пер-
шу смерть, пов’язану з курінням вей-
пу. Загалом, наразі від цього у Штатах 
померло 6 людей. За два місяці Центр 

контролю та профілактики захворю-
вань зафіксував 193 «потенційних ви-
падки» у 22 американських штатах. 

У світі є країна, де повністю забо-
ронили вживання та розповсюджен-
ня тютюнових виробів. За законом, за 
продаж сигарет у Бутані можна потра-
пити у в’язницю на термін від 3 до 5 ро-
ків. В інших країнах існує суворіше ре-
гулювання, спрямоване на боротьбу 
з курінням. Наприклад, — уніфікова-
не пакування, яка би не приваблювала 
споживачів своїм виглядом. Закон про 
неї ще не набув чинності, але вже ухва-
лений у Саудівській Аравії, Словенії, 
Туреччині, Ізраїлі, Канаді, Сінгапурі, 
Бельгії, Угорщині та Грузії. 

У багатьох країнах з курінням бо-
рються з допомогою податків, напри-
клад, у Франції планують підняли ціни 
на цигарки з 9 до 12 доларів. Найдо-
рожче сигарети можна придбати в Ав-
стралії — ціна за пачку там сягає 20 до-
ларів. А скільки ж має коштувати пачка 
сигарет для українців, щоб суттєво ско-
ротилася кількість курців. А головне: 
як максимально зробити тютюнопалін-
ня не доступним для дітей? Сигарети 
по 200 грн: мабуть, вже й така сума не 
злякає наших.

Що можна купити, якщо кинути ку-
рити прямо зараз?

Курити не тільки шкідливо, але й до-

рого. Для курця витрати на сигарети – 
звична справа. Тому він не помічає, як 
сильно ця звичка б›є по гаманцю. Ми 
порахували, скільки витрачає люди-
на, що викурює пачку в день. Зараз се-
редня роздрібна ціна становить 55 гри-
вень, і вона постійно зростає. Отже, що 
зможе купити завзятий курець, якщо 
прямо зараз позбавиться від цієї згуб-
ної звички?

Якщо не курити 1 місяць вийде за-
ощадити 1650 гривень. Не особливо ба-
гато, але цілком вистачить, щоб пове-
черяти з друзями в непоганому кафе 
або придбати одежину на літо. Мож-
на витратити гроші на мультиварку, 
яка значно спростить процес приготу-
вання їжі. Якщо ж не курити 3 місяці: 
у вас з›являться «зайві» 5060 гривень. 
Їх можна витратити на новий смарт-
фон. Вистачить також на підвісне кріс-
ло, яке буде непогано виглядати на дачі 
або в дитячій кімнаті. Якщо не курити 
6 місяців у вас з›являться 10 010 гри-
вень. На них можна купити новий ве-
лосипед. Відмінний стимул кинути па-
лити, чи не так?

Не шукайте легких шляхів вирішен-
ня проблем. Найкращий спосіб - від-
мовитись від куріння взагалі. Бережіть 
здоров›я!

Підготувала Вікторія Цимбал

ЩО МОЖНА КУПИТИ, 
ЯКЩО КИНУТИ КУРИТИ 
ПРЯМО ЗАРАЗ

ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ БОРОТЬБИ 
З ТЮТЮНОПАЛІННЯМ
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Днями завершився прийом проектів на конкурс, 
оголошений обласною радою в 2021 році.

Всього подали 121 проект із 45 територіальних гро-
мад Полтавської області. Найбільш активними ви-
явилися мешканці Лубенської, Лохвицької та Зінь-
ківської ТГ. 

У той же час, Гадяцька міська ТГ подала всього 
один проект. Утім, поза конкурсом лишилося 15 гро-
мад, які не подали жодного проекту.

Значна частина громадських екологічних ініціатив 
цього року спрямована на серйозні проекти. Серед 
них: №100 Придбання таблиць, сучасних мікроско-
пів, муляжів, пробірок і колб для Великобудищан-
ського спеціалізованого закладу освіти (автор Діа-
на Величко);

№82 «Сучасний кабінет біології - еколабораторія 
майбутніх науковців», Краснолуцька громада (ав-
тор Галина Василенко); №28 Облаштування еколо-
гічної лабораторії у Веприцькому ЗЗСО (автор Світ-
лана Гусаренко); №3 Придбання подрібнювача гілок 
для КП «Джерело», Лютенської сільської ради (автор 
Іван Коломієць); №85 Облаштування криниці, етно-
хатинки, місця відпочинку в Краснолуцькій громаді 
(автор Світлана Корнієнко).

Частина проектів, поданих від учасників колиш-
нього Гадяцького району направлені на встановлення 
баків для сортування сміття – наприклад, для Сер-
гіївської громади планують придбання трьох баків 
для збору ламп, використаних батарейок та акуму-
ляторів, термометрів (№74, автор Алла Бутенко); на 
території Петрівсько-Роменської громади хочуть об-
ладнати 9 майданчиків по роздільному збору ТПВ 

(№51 автор Валентина Лесь, №29 автор Тамара Він-
цюк); Гадяцька громада планує придбати єврокон-
тейнери для збору ТПВ, ємністю 120 літрів, для інди-
відуального житлового сектору громади (№41, автор 
Інна Галушка); у с. Ручки також хочуть встанови-
ти контейнери, щоб покращувати стан навколиш-
нього середовища й екології (№17 автор Лідія Ме-
лешко); Лютенська громада буде встановлювати 20 
баків у 10 віддалених точках громади (№13 автор 
Ігор Жовтодід).

Проте, деякі із поданих проектів, чесно кажучи ви-
кликають здивування – автори просять допомоги у 
облаштуванні клумб та квіткових композицій, або ж 
створення зони відпочинку, прибирання прибереж-
ної зони та насадження дерев… Невже це не можна 
зробити для своєї громади і без проекту? 

Підготувала Оксана Кириченко

Пресслужба товариства повідомила, що 
відтепер, для жителів територіальних громад 
Гадяччини, працює мобільний додаток 
Gasolina Online. 

Завантажте на свій смартфон додаток та тримай-
те руку на пульсі, адже вся інформація буде у вас у 
кишені.

Передавати показники лічильника;
Отримувати баланс рахунку;
Сплачувати за послуги.
Усі вищеперераховані послуги доступні вам у Ва-

шому смартфоні!
Для забезпечення коректності розрахунків, реко-

мендуємо споживачам газу фіксувати показання лі-
чильника станом на кінець поточного місяця спожи-
вання та передавати їх до газової компанії в період з 
1 по 5 число наступного місяця.

Перший (міський) етап обласного конкурсу про-
вів Відділ освіти, молоді та спорту Гадяцької місь-
кої ради.

Приймали участь 3 заклади загальної середньої 
освіти м. Гадяча: заклад дошкільної освіти «Вес-
нянка», Гадяцька спеціалізована школа № 2 імені 
М. Драгоманова, Гадяцький ліцей № 4 імені Лесі 
Українки.

За підсумками конкурсу журі відзначило інфор-
маційні матеріали та відеопрезентації, досвід робо-
ти з питань організації та супроводу інклюзивного 
навчання ЗДО «Веснянка» та Гадяцького ліцею № 
4, які стали переможцями і представлятимуть нашу 
громаду на ІІ (обласному) етапі обласного конкурсу.

Переможці та учасники конкурсу відзначені ди-
пломами і цінними подарунками. Спеціальний за-
охочувальний подарунок від громадської організації 
«Громадські ініціативи Альянс» отримала Гадяць-
ка СШ № 2. 

Із сайту міської ради

Про це повідомили прямо перед початком оздоро-
вчого сезону. У шкільні вайбер-спільноти класні ке-
рівники розіслали повідомлення однакового змісту:  

«Повідомляємо, що станом на 19.05.2021 р. вини-
кла серйозна проблема з організацією харчування 
дітей в пришкільних оздоровчих закладах, що явля-
ється основним оздоровчим чинником, через те, що 
постачальники не можуть забезпечити постачання 
продуктів харчування відповідно до вимог постійно 
діючих процедур, які базуються на принципах сис-
теми НАССР.

Із метою недопущення харчових отруєнь серед ді-
тей під час оздоровчої кампанії, на позачерговій на-
раді директорів закладів загальної середньої освіти 
(протокол № 4 від 19.05.2021) прийнято рішенням 
на користь дітей, щодо того що в 2021 році приш-
кільні заклади відпочинку з денним перебуванням 
дітей на базі закладів загальної середньої освіти Га-
дяцької міської територіальної громади роботу роз-
починати не будуть.»

Оксана Кириченко

Працівники РЛП «Гадяцький» разом із комісі-
єю, 20 травня, на території подвір›я парку знищи-
ли засоби браконьєрського вилову риби. Утилізува-
ли близько 3965 метрів погонних сіток, 47 екранів та 
4 крилачі.

Усі незаконні засоби лову, які були вилучені служ-
бою охорони парку під час проведення рейдів із ак-
ваторій річок Грунь та Псел у період із липня 2020 
року по травень 2021 року.

Із сторінки РЛП у Фейсбуці

КРАЩИЙ ЗАКЛАД 
ОСВІТИ З 
ІНКЛЮЗИВНИМ 
НАВЧАННЯМ

МОБІЛЬНИЙ 
ДОДАТОК ВІД 
ПРАТ «ГАДЯЧГАЗ» 

У ГАДЯЦЬКІЙ 
ГРОМАДІ 
ПРИШКІЛЬНИХ 
ТАБОРІВ НЕ БУДЕ

«ЕКОЛОГІЧНІ 
ІНІЦІАТИВИ»: ЯКІ 
ПРОЕКТИ ПОДАЛИ 
НАШІ ГРОМАДИ?

Загальний бюджет конкурсу екологічних 
громадських ініціатив Полтавської 
області 2021 року становить 2 млн грн. 
Голосування за проектні ініціативи 
триває із 21 травня по 2 червня. До 5 
червня стануть відомі проекти-переможці 
конкурсу. З усіма поданими на конкурс 
проектами можна ознайомитись на порталі 
SmartRegion Полтавської області.

ЗНИЩИЛИ ЗАСОБИ 
НЕЗАКОННОГО 
ЛОВУ

Нещодавно, на офіційному ресурсі громади про-
вели конкурс на кращий ескіз гербу, гімну та прапо-
ру, за результатами якого і визначили переможців. 

Отже, гімном громади визначили текст, складений 
Єлизаветою Рудяк (с. Бобрик). 

Кращий герб створила Аліна Пилипенко (с. Бо-
брик). Офіційний прапор громади виготовлять за 
екскізом Анастасії Рябоконь (с. Вельбівка). До речі, 
переможців нагородять іменними сертифікатами. 

Роботи переможців можна переглянути на сайті 
громади. 

«БМ»

Про це стало відомо із порталу відкритих закупі-
вель «Prozorro». 

Згідно оприлюдненої інформації, приміщення Пе-
трівсько-Роменської АЗПСМ (вул.  Соборна, 20) 
переобладнають під адміністративну будівлю та 
ЦНАП. 

Аукціон завершився 24 травня. Участь брали: 
ТОВ «ГАДЯЧБУДМОНТАЖ», ТОВ «КВА» і ТОВ 
«МАРК СТРОЙ».

У результаті найменшу суму за виконання робіт 
запропонувало ТОВ «ГАДЯЧБУДМОНТАЖ» (м. 
Гадяч, вул. Тельмана, 28, керівник Віктор Петько) - 
2 776 718 грн. і очікує рішення замовника.

«БМ»

Полтавською ОДА розроблений 
регіональний план розвитку профтехосвіти 
на 2020-2022 роки. Згідно із планом, мережа 
закладів у 2022 році має складати 24 (у той 
час, як зараз в області нараховується 37 
закладів, де навчається 9,5 тисяч учнів). 

У 2021 році на Полтавщині будуть модернізова-
ні 7 закладів професійно-технічної освіти. Зокрема, 
у Гадячі створять ДНЗ «Гадяцьке вище професійне 
аграрне училище», об’єднавши ВПАУ з ПТУ №27, м. 
Лохвиця й профтехучилище №32, м. Заводське. Та-
кож планується реорганізація ще 10 закладів профте-
хосвіти, у рамках якої об’єднання Гадяцького ВПАУ 
із Веприцьким ПАЛ. 

Основною причиною реорганізації є зменшення 
кількості учнів у закладах - сьогодні, в області існує 
п’ять закладів, у яких налічується 100 і менше учнів. 

Окрім цього, на Полтавщині  функціонує 11 на-
вчально-практичних центрів. Ще 5 закладів освіти 
області подали заявки на конкурс щодо створення у 
2021 році таких центрів. Проте, матеріально-техніч-
на база переважної більшості закладів профтехосві-
ти не відповідає сучасним вимогами, що негативно 
впливає на організацію освітнього процесу. Згідно 
зі Стратегією розвитку Полтавської області до 2027 
року передбачено придбання обладнання для майсте-
рень 8 закладів профтехосвіти на суму 57,5 млн грн, 
навчальної техніки та обладнання – 1,2 млн грн, об-
лаштування протипожежною сигналізацією та сис-
темами блискавкозахисту заклади профтехосвіти на 
суму майже 50 млн грн.

«БМ» за інформацією Полтавської ОДА

У ВЕЛИКО-
БУДИЩАНСЬКІЙ 
ТГ ТЕПЕР СВОЯ 
СИМВОЛІКА 

ДО ВПАУ 
ПРИЄДНАЮТЬ 
ЩЕ ДВА ПТУ 

У ПЕТРІВЦІ 
РЕКОНСТРУЮЮТЬ 
АМБУЛАТОРІЮ 
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Минулого тижня
в Гадячі
зареєстровано
4 немовлят

10 осіб
пішли
з життя

4 пари 
одружилися

жодна пара 
не розлучилася

Слідчим відділу №3 Полтавського районного 
управління поліції, під процесуальним керівниц-
твом Решетилівської окружної прокуратури, за опе-
ративного супроводження Управління стратегіч-
них розслідувань в Полтавській області, 19 травня 
повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених частиною 4 статті 
191 (Привласнення, розтрата майна або заволодін-
ня ним шляхом зловживання службовим станови-
щем), частиною 4 статті 358 (Використання завідо-
мо підробленого документа) та частиною 1 статті 
366 (Службове підроблення) Кримінального кодек-
су України колишньому міському голові.

Підозрюваному інкримінують привласнення ко-
штів місцевого бюджету міської ради, шляхом злов-
живання своїм службовим становищем.

У ході досудового розслідування встановлено, що 
фігурант, у період перебування в посаді міського го-
лови, вніс до рішення міської ради завідомо неправ-
диві відомості для затвердження заробітної плати 
міському голові та перебуваючи в конфлікті інтере-
сів підписав вказане рішення.

Потім, з метою протиправного привласнення та 
обернення на свою користь належних міській раді 
грошових коштів у вигляді премій та матеріальних 
допомог, таємно вилучив з протоколу сесії міської 
ради оригінальний примірник рішення, замінивши 
його власноруч підробленим примірником та надав 
вказане рішення головному бухгалтеру, як підста-
ву для подальшого нарахування премій і матеріаль-
них допомог.

Таким чином, перебуваючи на посаді фігурант при-
власнив грошові кошти місцевого бюджету в сумі 
понад 460 тисяч гривень. На часі в кримінальному 
провадженні тривають слідчі дії.

 ГУ НП в Полтавській області

Подія трапилася 23 травня, близько 12-ї 
години, неподалік села Лютенька.
Попередньо відомо, що водій 41-річний водій ав-

томобіля «Dacia Daster»», з’їхав за межі проїзної ча-
стини дороги на узбіччя і допустив перекидання ав-
томобіля у полі.

Від отриманих травм, водій загинув на місці.  Ви-
вчаються обставини та причини ДТП.

Миргородський РВП

У скоєнні особливо тяжкого злочину 
підозрюються четверо чоловіків. Один з 
них — кримінальний авторитет, якому, окрім 
організації замаху на умисне вбивство у 
Полтаві, інкримінують злочинний вплив на 
кримінальне середовище в області.

Нагадаємо, злочин відбувся в обласному центрі на 
вул. Нижньомлинській, 12 січня цього року. Близь-
ко 12-ї години до одного з приміщень, розташованих 
за цією адресою, під’їхав мотоцикл з двома невідоми-
ми. Один із них здійснив кілька пострілів у чолові-
ка. Після чого мотоцикл з порушниками зник з міс-
ця події, а потерпілого з вогнепальним пораненням 
госпіталізували до лікарні. Негайно були організо-
вані оперативно-розшукові заходи, спрямовані на 
встановлення та затримання злочинців. За півгоди-
ни після скоєння злочину поліцейські виявили об-
горілий мотоцикл без номерних знаків, на якому пе-
ресувалися підозрювані, у лісосмузі на вул. Головка.

Якщо суд визнає фігурантів винними у скоєнні 
інкримінованих злочинів, їм загрожує до 15 років 
ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Іван Вигівський, начальник поліції Полтавщини: 
«19 травня, після проведення комплексу оператив-
но-розшукових та слідчих заходів, нам вдалося вий-
ти на слід учасників злочинної групи, причетних до 
замаху на вбивство. За адресами проживання фігу-
рантів слідчими проведено ряд санкціонованих об-
шуків, у ході яких вилучені речові докази. На даний 
час чотирьом особам повідомлено про підозру у за-
маху на умисне вбивство, вчинене на замовлення, за 
попередньою змовою групою осіб. Крім того, одно-
му з фігурантів, який має статус так званого «кримі-
нального авторитета» та є організатором вчинення 
даного злочину, інкримінують умисне встановлення 
або поширення злочинного впливу на криміногенну 
обстановку в регіоні. На часі слідчі, за процесуаль-
ного керівництва Полтавської обласної прокурату-
ри, підготували клопотання до суду щодо взяття фі-
гурантів під варту. Тривають слідчі дії.

Пресслужба поліції

Сталося це 23 травня близько 22-ї години, у при-
ватній квартирі Кременчука.

Співмешканець матері немовляти про трагедію по-
відомив медикам, які на місці констатували смерть 
дитини. Тіло направили на судово-медичну експер-
тизу для встановлення причини смерті. 

Чому так сталося, поки правоохоронці з’ясовують. 
Вони, зокрема, працюють із матір’ю немовляти, яка 
перебувала у той момент у помешканні.

За словами речниці, поліцейські розпочали кри-
мінальне провадження за статтею «Злісне невико-
нання обов’язків по догляду за дитиною». Санкція 
– обмеження волі від двох до п’яти років або позбав-
лення волі на той же строк.

 Пресслужба поліції Полтавщини

У Полтавській області на території ТОВ «Націо-
нальний смак» за межами господарства у глибоко-
му гноєприймачі було виявлено тіло чоловіка без 
ознак життя. Про це повідомляє пресслужба Управ-
ління Держпраці у Полтавській області. Управлін-
ням утворено комісію зі спеціального розслідуван-
ня нещасного випадку зі смертельним наслідком, що 
стався в селі Литвяки, Лубенського району.

Зауважимо, що нещасний випадок стався на тери-
торії ТОВ «Національний смак», основним видом 
діяльності якого є розведення свиней, із працівни-
ком, 1972 року народження, який відповідно цивіль-
но-правового договору, надавав послуги з косіння 
трави, перекидки сухої фракції, фарбування паркану.

«Тіло виявив працівник свиноферми, колега по ро-
боті. Він викликав поліцію, медиків. Скоріше за все, 
чоловік, тіло якого знайшли у ямі, міг надихатися па-
рами (гною – прим. авт). Слідчі очікують висновків 
судово-медичної експертизи», – сказав у коментарі 
kolo.news Юрій Сулаєв, речник поліції Полтавщини. 

У ДТП 
ЗАГИНУВ ВОДІЙ

ВИКРИЛИ 
ЗЛОЧИННУ 
ГРУПУ НА ЧОЛІ З 
КРИМІНАЛЬНИМ 
АВТОРИТЕТОМ

У ВАННІЙ 
ЗНАЙШЛИ 
МЕРТВЕ НЕМОВЛЯ

ЗНАЙШЛИ МЕРТВИМ 
ПРАЦІВНИКА 
СВИНОФЕРМИ

КОЛИШНЬОГО 
МІСЬКОГО ГОЛОВУ 
ПІДОЗРЮЮТЬ У 
ВЧИНЕННІ ЗЛОЧИНУ

Слідчі теруправління ДБР у Полтаві повідомили 
про підозру двом працівникам одного із лісництв 
Миргородського лісового господарства, які допу-
стили незаконні рубки деревини на майже 2,4 міль-
йона гривень.

Встановлено, що майстер лісу та лісничий, при 
проведенні вибірково-санітарної рубки, допустили 
понаднормову вирубку понад 260 дерев. Це спричи-
нило збиток державі на майже 2,1 млн гривень.

В іншому епізоді підозрювані допустили незакон-
ну рубку 61 дерева. При цьому, лісничий наказав 
майстру лісу не реагувати на порушення. Такі дії 
призвели до збитку на майже 240 тис. гривень.

Майстер лісу підозрюється у службовій недбало-
сті, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 1, 2 ст. 367 КК 
України).

Лісничий підозрюється у зловживанні службо-
вим становищем та у службовій недбалості, що спри-
чинила тяжкі наслідки (ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК 
України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді 
позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво досудовим розсліду-
ванням здійснює Полтавська обласна прокуратура, 
оперативний супровід – сектор спеціальної поліції 
Полтавського районного управління ГУ Нацполіції.

 Пресслужба ДБР

ВИЯВИЛИ 
НЕЗАКОННІ РУБКИ 
ЛІСУ НА МАЙЖЕ 
2,4 МЛН ГРИВЕНЬ

За попередньою версією слідства, 24 
травня, близько 21-ї години, у Миргороді, 
біля міської загальноосвітньої школи, виник 
конфлікт між двома чоловіками, 20-ти та 
19-ти років. У подальшому останнього 
із них, у непритомному стані доставили 
до Миргородської центральної районної 
лікарні, де згодом він помер у реанімації. 
Про дану подію медики повідомили до 
поліції.
За вказаним фактом слідчими поліції, під проце-

суальним керівництвом Миргородської окружної 
прокуратури, відкрито кримінальне провадження за 
ч.2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, 
що спричинило смерть потерпілого) Кримінально-
го кодексу України. На часі проводиться судово-ме-
дична експертиза та встановлюється остаточна при-
чина смерті .

У ході оперативно-розшукових та слідчих дій по-
ліцейські з’ясували особу, з якою конфліктував по-
терпілий. Ним виявився місцевий 20-річний чоловік. 
На часі вирішуються питання щодо повідомлення 
йому про підозру та обрання запобіжного заходу. 
Тривають слідчі дії.

Миргородський РВ

У МИРГОРОДІ 
ВБИЛИ 19-РІЧНОГО 
ХЛОПЦЯ
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28 листопада 2020 року у газеті «Ба-
зар Медіа в Україні» була опубліко-
вана стаття «Як тітка, яка не знала 
абетки, прочитала власний заповіт». 
Закінчувалася вона такими словами: 
«Ми обов’язково прослідкуємо за 
продовженням цієї історії і розповімо 
про це на сторінках тижневика». Тож 
продовження історії… 

Прочитавши у газеті статті Петренка 
Миколи Івановича, хотілося б у свою 
чергу розповісти про те, хто такий Пе-
тренко Микола Іванович, та в чому 
його зацікавленість. 

Микола Іванович у 70 роках виїхав на 
постійне місце проживання в інше мі-
сто. У селі Березова Лука був не частим 
гостем, та і не переймався так активно 
долею села, доки не заболіла душа за зе-
мельним паєм. Згадав, що померла Со-
коленко Галина Максимівна, яка була 
його далекою родичкою і мала земель-
ний пай. Породичався з нею, хоч і по-
смертно. Маючи родичів юристів, суд-
дів, та і сам має вищу освіту, задав собі 
питання, чому б не набути собі земель-
ний пай, який залишився після смер-
ті тітки. 

Так от, маю надію, що до Вас дійде ця 
стаття, та Ви матимете змогу її прочи-
тати, оскільки, я , свою чергу маю зу-
стрічні та актуальні питання до Вас, 
Петренко Миколо Петровичу. «Чому 
Ви не допомагали при житті Соколен-
ко Галині Максимівні? Як же Ви мог-

ли допустити, що Ваша двоюрідна тітка 
жила сама, потребувала останніми ро-
ками допомоги, бо мала поважний вік, 
померла у 82 роки? Чому при її жит-
ті Ви не цікавилися як вона живе, чи 
вона доїдає, чи є в неї дрова, чи не хво-
ріє, чи, можливо, потребує якої іншої 
допомоги? 

Зараз Ви знаєте телефони земляків, 
збираєте всілякі плітки і самі також їх 
розповсюджуєте. Як ось, те, що заповіт 
було складено після її смерті, що супе-
речить закону. В свою чергу цим самим 
Ви суперечите самі собі, адже на похо-
роні Вас і близько не було. Не знали!? 
Не могли!?. Адже, якщо не Ви, то мог-
ли б хоча б приїхати Ваші племінники, 
зацікавлені особи. Чи так і треба, не-
хай доглядає сільська рада, сусіди, зем-
ляки? Нехай хоронить хтось інший, а 
ми тоді ще всіх і обговоримо та «поко-
лотимо». Спочатку Ви хотіли зробити 
її недієздатною, неадекватною, навіть 
відкопувати збиралися. Потім малогра-
мотною, яка зовсім не вміла ані чита-
ти, ані писати. Авжеж, адже ким вона 
працювала- сторожем біля телят, це не 
матеріально-відповідальна особа, так 
треба ж і порахувати і підпис постави-
ти. Заробила пенсію, земельний пай. А 
як же вона отримувала заробітну пла-
ту, пенсію, орендну плату!? А то вихо-
дить якийсь казус, заробити земель-
ний пай вона змогла, а розпорядиться 
нам -ні. При її життя проблем зовсім 

ніяких не виникало. Та якби не той зе-
мельний пай, то Ви б за неї і після смер-
ті не згадували, так само як і за життя. 
А заповіт, до речі, був зроблений біль-
ше ніж за 3 роки до її смерті. От при-
їхали б провідати її, допомогти, мож-
ливо вона і змінила б заповіт в вашу 
користь. І ще, можливо Кудінову Івану 
Григоровичу, старості села Б. Лука, тре-
ба сказати спасибі, що опікувались, що 
допомагали і в останній шлях провели. 
А соціальний працівник, яка останнім 
часом кожний день носила їсти, завдя-
ки Вам отримала допомогу, бо забрала 
дрова, які ж сама привозила, складала і 
до хати заносила. То ж де ви були? Де 
була вся ваша рідня? Є відомості, що 
ви приїздили на зустріч випускників в 
село, то хоч раз провідали тітку? Ваша 
рідня приїздила в село після її смерті 
і питала у людей де вона жила!? Ота-
кі от на сьогодні зацікавлені особи. Не 
секрет хто вам зараз допомагає, це ж ті, 
кого колись не обрали сільським голо-
вою, а потім комусь хотілося бути ста-
ростою села. І вашими, Миколо Іва-
новичу, руками хочуть поквитатись із 
сільською радою. І через газету звер-
таємося до сільської ради, незалежно 
скасують той заповіт чи ні? Але, щоб не 
дозволили оформити пай, далеким ро-
дичам, які не приймали ніякої участі в 
догляді за своєю тіткою, навіть не спіл-
кувалися з нею. Так й поховати ніхто 
не приїхав. Зате відповідачі на сьогодні 

сільська рада. І що тільки земля не ро-
бить із людською совістю!?. Не писа-
ли б до редакції, якби ви не паплюжи-
ли пам›ять своєї тітки, і на тому світі не 
даєте їй спочити, з миром. Хотілося б, 
щоб всі люди дізналися, який ви «тур-
ботливий» родич. До речі, при таких 
розумних родичах, другий пай після по-
мерлої матері був переоформлений на 
Соколенко Галину Максимівну юриста-
ми Райзу, більше 10 років і знаходився 
у «невитребуваних»! Так, чому ж ви не 
допомогли раніше з переоформленням, 
мала б ваша двоюрідна тітка додатко-
вий дохід, і він був би їй не лишнім. Та, 
що говорити, як ви родинні відноси-
ни доказували після її смерті і то через 
Дніпропетровський суд, це при тому, 
що вона все своє життя прожила у с. 
Березова 

Лука. Люди добрі, оце такі вчені пле-
мінники, так хочуть ласого кусочка 
землі!

О. Сапа

ТІТЧИН ЗАПОВІТ І «КУСОЧОК» ЗЕМЛІ

17 травня 2021 року Гадяцький 
районний суд розглянув цивільну 
справу за позовною заявою 
потерпілаої до обвинуваченго 
про відшкодування моральної 
та матеріальної шкоди, завданої 
злочином,

Встановлений епізод

У позовній заяві позивач вказує, що 4 
листопада 2020 року вироком Гадяцько-
го районного суду Полтавської облас-
ті обвинуваченого засуджено за ч. 2 ст. 
125 КК України та призначено покаран-
ня у виді чотирьох місяців арешту.

13 травня 2020 року близько 12 год. 
обвинувачений, перебуваючи в будин-
ку у стані алкогольного сп`яніння, ді-
ючи з прямим умислом, під час сварки 
з потерпілою, умисно наніс їй тілес-
ні ушкодження у вигляді закритої че-
репно-мозкової травми, струсу голов-
ного мозку, крововиливів обох очних 
яблук, гематоми правої скроні, гемато-
ми правої щоки, гематоми носа, гемато-
ми лівої щоки та ін., які згідно висновку 
судово-медичної експертизи кваліфі-
куються, як легкі тілесні ушкодження, 
що спричинили короткочасний розлад 
здоров`я.

Своїми діями обвинувачений запо-
діяв їй матеріальну та моральну шко-
ду. Вона являється пенсіонеркою, дов-
гий час лікувалася та витратила на ліки 
508,65 грн. Відповідач посягнув на її 
життя та здоров`я, внаслідок чого вона 
відчуває душевний біль, тому що була 
побита обвинуваченим у власному бу-
динку, її здоров`я підірване, вона не 
може спокійно спати, перебуває у по-
стійному нервовому напруженні, у неї 
суттєво погіршився зір, відчуває голов-
ні болі та болі в області серця.

У поведінці відповідача відсутні про-
яви каяття, завдану шкоду він не від-
шкодував. Така його поведінка лише 
посилює її душевні страждання.

Посилаючись на вищевикладене, по-
зивач звернулась до суду з позовом 

про відшкодування 
моральної та матері-
альної шкоди, завда-
ної злочином, в яко-
му просить стягнути 
з обвинуваченого на 
її користь 30000 грн 
моральної шкоди та 
508,65 грн матеріаль-
ної шкоди.

3 березня 2021 року 
відкрито проваджен-
ня та призначено 
справу до розгляду в 
порядку спрощено-
го позовного прова-
дження без виклику 
сторін. Відповідачу 
надано строк для по-
дання відзиву на по-
зов протягом п`ят-
надцяти днів з дня 
вручення ухвали 
про відкриття прова-
дження у справі.

Відповідач обвинувачений у встанов-
лений судом строк відзиву не надав.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 247 ЦПК 
України, у разі неявки в судове засідан-
ня всіх осіб, які беруть участь у спра-
ві, чи в разі, якщо відповідно до поло-
жень цього Кодексу розгляд справи 
здійснюється судом за відсутності осіб, 
які беруть участь у справі, фіксуван-
ня судового процесу за допомогою зву-
козаписувального технічного засобу не 
здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали справи, 
вважає, що позовні вимоги потерпілої 
до обвинуваченого про відшкодування 
моральної та матеріальної шкоди, зав-
даної злочином підлягають до частко-
вого задоволення з таких причин:

13 травня 2020 року близько 12 годи-
ни, обвинувачений, перебуваючи в бу-
динку, знаходячись у стані алкогольно-
го сп`яніння, умисно наніс потерпілій 
кулаками обох рук не менше п`яти уда-
рів в область обличчя, один удар кула-

ком правої руки в область тильної по-
верхні лівої кисті та схопивши за шию 
двома руками стиснув її.

Вироком Гадяцького районного суду 
Полтавської області від 4 листопада 
2020 року відповідача визнано винним 
у вчиненні кримінального проступку, 
передбаченого ч. 2 ст.125КК України та 
призначено покарання у виді 4 місяців 
арешту.

17 травня 2021 року на адресу суду 
надійшла розписка потерпілої, в якій 
зазначено, що обвинувачений відшко-
дував їй матеріальні збитки за лікуван-
ня у розмірі 600 грн, у зв`язку з чим 
претензій до відповідача вона не має.

Позивач у своєму позові просить 
стягнути з відповідача заподіяну їй мо-
ральну шкоду, завдану внаслідок вчи-
нення відносно неї кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 2 ст.125 
КК України, яку вона оцінює в розмірі 
30000 грн.

Суд визнає аргументованими доводи 

позивача щодо спричинення 
їй моральної шкоди, у зв`яз-
ку з нанесенням відповіда-
чем тілесних ушкоджень. 

Суд прийшов до висновку, 
що позов у цій частині ви-
мог підлягає частковому за-
доволенню, враховуючи при 
визначені розміру відшко-
дування завданої позивачу 
моральної шкоди принципи 
розумності і справедливості, 
характер та тривалість запо-
діяння позивачу душевних 
страждань, на підставі яких 
визначає достатнім розміром 
відшкодування спричиненої 
внаслідок вчинення кримі-
нальним правопорушенням 
моральної шкоди в сумі 5000 
гривень, яка підлягає стяг-
ненню з відповідача.

На підставі ст.141 ЦПК 
України, підлягають до стяг-
нення з відповідача на ко-

ристь держави судові витрати.
К е р у ю ч и с ь  с т а т т я -

ми 23,1167, 1174, 1176 ЦК України, 
статтями 12, 141, 81, 263, 264, 273 ЦПК 
України, суд ухвалив позовні вимоги 
потерпілої до обвинуваченого про від-
шкодування моральної та матеріальної 
шкоди, завданої злочином, задовольни-
ти частково.

Стягнути з обвинуваченого на ко-
ристь потерпілої моральну шкоду в роз-
мірі 5000 гривень.

В іншій частині позові вимоги про 
стягнення моральної шкоди в роз-
мірі 25000 гривень залишити без 
задоволення.

Стягнути з обвинуваченого на ко-
ристь держави судові витрати, пов`я-
зані зі сплатою судового збору в розмі-
рі 908 грн.

Сторінку підготувала Анжела Замотаєва 
за матеріалами відкритих даних Єдиного 

державного реєстру судових рішень

ВІДШКОДУЄ 5000 ГРН МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ
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19 травня відбулася дев’ята чергова 
сесія міської ради восьмого скликання. 
Були присутні 22 депутати із 26 обра-
них. Попередньо всі питання (49) роз-
глянуті на засіданнях депутатських ко-
місій, винесені відповідні рішення.

У роботі сесії взяли участь началь-
ники управлінь і відділів міської ради 
та ЗМІ. 

На початку сесії міський голова при-
вітав із Всесвітнім Днем сімейного ліка-
ря всіх сімейних лікарів в особі голов-
ного лікаря КП «Гадяцький ЦПМСД» 
Віри Шаповал.

Далі про головне
Виділили близько 23 тис. громадя-

нам, які опинилися в складних життє-
вих обставинах. 

3 млн. грн. - проведення поточно-
го ремонту доріг, встановили дитячий 
комплекс «Корабель», майданчик під 
яким планують викласти спеціальною 
гумовою плиткою. 

Виконання бюджету:
51,6 млн. грн. - надходження до 

бюджету;
11,8 млн. грн. - освітня субвенція;
2, 3 млн. грн. - охорона здоров’я;
2,7 млн. грн. - соціальний захист;
2,2 млн. грн.- установи культури;
5,2 млн. грн.- житлово-комунальне 

господарство;
49, 9 тис. грн. - заслінки КП 

«Гадяч- житло»;
64 тис. грн. - поточний ремонт водо-

проводу КП «Добробут»;
1,5 млн. грн .  - сміттєвоз КП 

«Сарське»;
34 тис. грн. - косарка МКП « 

Комунсервіс»;
714 тис. грн. - вакуумна підміталь-

но-прибиральна машина МКП « 
Комунсервіс»; 

1 млн. 176 тис грн. - капітальний ре-
монт приймального відділення міської 
лікарні;

31 тис. грн - ліквідація аварійної си-
туації на мережі водопостачання вул. 
Гагаріна;

53 тис. грн. - капітальний ремонт 
доріг.

Капітальний ремонт і облаштування 
прибудинкових територій у багатоквар-
тирних будинках міста Гадяч буде про-
водитися на умовах співфінансування 
міської ради та жителів будинку. Роз-
мір частки визначається відділом мі-

стобудування, архітектури, ЖКГ та 
будівництва.

Підготовка місць  
масового відпочинку:
- проведена розчистка та прибирання 

берегової лінії пляжу;
- встановлено 5 тіньових навісів, 4 ка-

бінки для перевдягання відпочиваючих, 
3 ящики для відходів, 1 дерев’яний туа-
лет на 2 відділення.

Створять сезонний аварійно – ряту-
вальний пост із постійним чергуванням 
на човні.

Відділ соціального захисту населен-

ня знаходиться за новою адресою: 
вул. Драгоманова, 4, приміщення 2, 
та сектор з архівної справи: вул. Дра-
гоманова, 19.

Розширили штат працівників РЛП 
«Гадяцький» - 1 інспектор.

Спорт
75 тис.600 - розвиток фізичної куль-

тури та спорту. Фінансування спор-
тивних команд здійснюються лише 
за умов надання програми команди і , 
якщо вона входить до міського осеред-
ку спортивного товариства «Колос».

Вода

Вже вкотре говорили про підвищен-
ня цін на водопостачання і водовідве-
дення у зв’язку із збільшенням тарифу 
на електроенергію.

Парковка
Гостро стоїть питання про хаотичне 

паркування біля центральної міської 
лікарні. До міської ради надійшло звер-
нення від директора ТДВ «ПОЛТАВА-
АВТОТРАНС», Сергія Бутка, про пе-
редачу в оренду будівлі АС-2(Гадяч) у 
господарське користування даного під-
приємства .

У РІЗНОМУ: 
Петро Токар, керівник Гадяцького 

відділку поліції. Розповів про досяг-
нення і здобутки під його керівництвом 
та звернувся до депутатів із проханням 
виділити кошти - 1,5 млн. грн. Ката-
строфічно не вистачає коштів на сучас-
не обладнання (камери відеоспостере-
ження і драгери, в наявності один), та 
ремонт самої будівлі поліції. Тим біль-
ше, неминуче потребує удосконален-
ня система відеоспостереження, яка 
покликана регулювати криміногенну 
ситуацію на території Гадяцької тери-
торіальної громади. Цьогоріч у держав-
ному бюджеті України закладено 800 
мільйонів гривень на МВС, ділимо на 
кількість областей, і виходить майже 
33 мільйони гривень - на Полтавську 
область. А Гадячу нічого?

Вікторія Цимбал

ПАРКОВКА БІЛЯ ЛІКАРНІ, ПЛЯЖНИЙ 
СЕЗОН, ПОЛІЦІЇ ПОТРІБНІ ГРОШІ 

НАС ДУРЯТЬ
Рішення оприлюднено і роботи 
подані, як виконані. Станом на 20 
травня нічого із перерахованого 
не зробили. Комунальне 
підприємство лише обіцяє, що 
впорається до початку червня. 
Тримаємо під контролем .
Підготовка місць 
масового відпочинку:
- проведена розчистка та 
прибирання берегової лінії пляжу;
- встановлено 5 тіньових навісів, 
4 кабінки для перевдягання 
відпочиваючих, 3 ящики 
для відходів, 1 дерев’яний 
туалет на 2 відділення.
Створили сезонний аварійно – 
рятувальний пост із постійним 
чергуванням на човні

На сьогодні, без гарячого водопоста-
чання низка українських міст, серед 
них Львів, Луцьк, Вінниця, Кремен-
чук, Житомир, Чернігів. У подібній си-
туації, тільки ще й без опалення, восени 
ризикують лишитися жителі Мирго-
рода, Гадяча, Карлівки, Лубен, Полта-
ви та інших. 

Ситуація виникла через те, що з 20 
травня припинився обов’язок НАК 
«Нафтогаз» постачати підприємствам 
теплопостачання природний газ за ре-
жимом «Покладення Спеціальних 
Обов’язків».

«Такий режим передбачав обов’яз-
ковість постачання природного газу за 
фіксованою ціною, без передоплати. А 
його скасування означає, що тепер під-
приємства будуть купувати газ у «На-
фтогазу» чи інших постачальників за 
ринковими умовами. НАК «Нафтогаз 
України» вже виставив неприйнятні 
умови. — Ціна вище 9 грн за 1 кубічний 
метр, авансова оплата, подобове замов-
лення обсягів газу, надмірні штрафні 
санкції навіть за дрібне відхилення від 
умов НАКу,» — повідомляють в Асоці-
ації міст України

МІСТА ПОЛТАВЩИНИ 
МОЖУТЬ ВЗИМКУ 
ЗАЛИШИТИСЯ БЕЗ ОПАЛЕННЯ
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«Ремонт доріг – пріоритетний 
напрямок у 2021 році…» - так, 
у один голос, під час розподілу 
бюджетів стверджували урядовці 
та місцеві чиновники. Мовляв, 
під час будівельного сезону 
планують зробити величезний 
фокус саме на місцеві дороги, 
на їх якість, на швидкість їх 
відновлення і на гарантії, звісно, 
щоб через рік не переробляти. 
Проте, минуло практично півроку, 
а повноцінний ремонт розпочався 
не скрізь. 

Керівник Агентства місцевих доріг 
Полтавщини Олексій Басан, під час од-
нієї із прес-конференцій пояснював, що 
для проведення ремонтів, обирають най-
більш важливі шляхи. Враховують стан 
покриття, інтенсивність руху, адміні-
стративну реформу, розміщення опор-
них шкіл, медичних округів, важливих 
соціальних та туристичних інфраструк-
тур. Окрім цього, якщо ремонт об’єкту 
розпочато, то роботи продовжать і на-
ступного року, не починаючи ремонту-
вати іншу ділянку. За таким планом в 
області планують відновити 600 км до-
ріг, на що витратять 1 мільярд 71 міль-
йон гривень. 

До речі, цього сезону громади актив-
но долучились до фінансування ремон-
тів і перенаправили на це кошти із ак-
цизного податку на пальне. Найбільше 
- Полтавська громада – майже 100 млн 
грн; Кременчуцька – майже 80 млн; Пи-
рятинська – майже 30 млн. Відповідно, 
саме у цих громадах вже помітно хоча б 
початок ремонтів.

У той же час, решта громад не по-
спішають працювати над відновлен-
ням дорожнього покриття. Наприклад, 
у Полтавському районі 24 громади і це 
3092,1 км доріг, у Кременчуцькому райо-
ні 12 громад і загалом 1326,5 км доріг, у 
Лубенському районі 7 громад і 1590,8 км 
доріг; у Миргородському районі 17 гро-
мад 1810,9 км доріг, переважна частина 
яких досі чекає капітального ремонту.

Що у нас?
Нажаль, гадячанам та жителям інших 

громад колишнього Гадяцького району, 
поки похизуватися нічим, адже, цього 
року ремонт доріг відбувається дуже по-
вільно і вибірково. 

«Мала можливість подорожувати 
Полтавщиною. Що можу сказати - на 
Лохвиччині, Пирятинщині, Кременчуці, 
Полтаві, Лубнах – ну скрізь йдуть пов-
номасштабні ремонти дорожнього по-
криття. Чого лише вартий славнозвіс-
ний капітальний ремонт на Зіньківщині 
– хоч і невеликими ділянками, але по-
ступово роблять. 

Як тільки бачимо «Вас вітає Гадяць-
кий район» - про дорогу можна забути. 
Ті дірки в дорозі, які «латали» установ-
кою ямкового ремонту, давно зруйнува-
лися. Плюс, до них додалися нові вибої-
ни, ліквідовувати які ніхто не поспішає. 

У Гадячі так само – ніби й кошти виді-
ляють, тендери проводять і, навіть, щось 
латають, а роботи не видно, доріг як не 
було, так і немає… Дві ями залатали, про 
третю забули» - розповіла відвідувачка 
редакції Катерина Петрівна. 

Ми поцікавилися у користувачів соці-
альних мереж чи ремонтували дорогу на 
їхній вулиці? Коментарів отримали не 
багато, але виключно негативні: 

Володимир Орехов:
«Живу на провулку Кiндратенка. На-

правляв звернення до депутата i за-
ступника мicького голови із проханням 
посприяти у проведенні ремонту доро-
ги. Але реакції повний нуль! Можли-
во, вельмошановнi посадовцi просто не 

знають, що там коїться? Запрошуємо на 
екскурсію!

Олена Федорова:
«На перехресті об’їзної та вулиці Ан-

дрієвського, на відносно новому по-
критті, утворилась яма, яка незаба-
ром стане прірвою, якщо її вчасно не 
відремонтувати. 

Далі, «широкою» дорогою, у напрямку 
школи №4 (Черемушки), колись мале-
сенькі шпаринки, обіцяють стати вели-
кими проблемами для водіїв і для гаман-
ця громади.»

Світлана Буланкіна: 
«Вул. Волгоградська - полатали до 

будинку першого заступника мера та й 
покинули…»

Анатолий Жартовский
«У Хитцях скоро вирізати не буде 

чого. Ям більше ніж асфальту, а на гору 
ґрунтовкою піднімаємось…»

Дмитро Богумілов: 
«Ремонт дороги «Гадяч-Сари» взагалі 

важко назвати ремонтом! Навирізали ді-
рок, а залатали не всі.»

Віктор Євлан:
«За все життя на провулку Короленка 

не існувало дорожнього покриття. Після 
зими та дощу, навіть не значного, з›яв-
лялися калюжі з величезною кількістю 
багна, які звичайна смертна людина не 
взмозі «подолати». 

У минулому році, коли сусід заміню-
вав покриття свого подвір›я, моїй радо-
сті не було меж! Днів за три я перевіз 
візком знятий асфальт, більше 100 ква-
дратів, товщиною від 7 до 25 см. в най-
більшу яму, та додавши пісок, утрамбу-
вав його у калюжу. 

Звісно, був варіант засипати дорогу 
біля власного подвір›я, як радили мені 
сусіди, але вирішив підлатати там, тому 
що одного разу «швидка» відмовилась 
проїжджати через ту яму, де по коліно 
багна та води. Водій сказав, що це не ре-
ально, навіть для такого автомобіля як 
УАЗ…

При зверненні усному чи письмо-
вому до В. Нестеренка, отримали від-
повідь, що «допоможуть у вирішен-
ні даної проблеми». Але так ніхто і не 
поворухнувся...

Тому, потихеньку вивожу із двору ще-
бінь, яким збирався виконувати домаш-
ні роботи, пісок, цеглу і подібне. Мож-
ливо, колись таки засиплю всі ями… А 
поки що ліземо парканами, коли про-
йде дощик.»

Також у мережі було кілька скептич-
них коментарів із приводу тих вулиць, 
де все ж провели частковий ремонт до-
рожнього полотна. Мовляв, роблять не 
надто якісно, асфальт дуже швидко трі-
скається і починає руйнуватися. Окрім 
цього, багатьом не зрозуміло чому ре-
монтують всього декілька метрів, у той 
час, як капітального ремонту потребує 
уся вулиця. А іноді, латають тільки дея-
кі вибоїни, залишивши поруч інші … Од-
ним словом, знову працюють вибірково і 
не зрозуміло за яким принципом.

До речі, якість проведення ремон-
тів можна оцінити поглянувши на ву-
лицю Шевченка у Гадячі, капітальний 
ремонт якої виконували не так давно – 
днями там утворилось чимале провал-
ля. Найімовірніше, причина цьому – ре-
конструкція каналізаційної мережі, яку 
проводили вже після капремонту дорож-
нього покриття. Тож, переробляти таки 
доведеться.  

Підготувала Оксана Кириченко

ДВІ ЯМИ ЗАЛАТАЛИ, ПРО ТРЕТЮ ЗАБУЛИ

Вул. Шевченка

Провулок Короленка
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Місто Горішні Плавні, як і в 2019 році, знову вия-
вилось найбільш екологічно чистим промисловим мі-
стом за підсумками 2020 року серед 39 найбільших 
індустріальних міст України з показником 1,9.

Даний індекс враховує ступінь забруднення ат-
мосферного повітря відповідно до п’яти пріори-
тетних забруднюючих домішок. Такі дані в рамках 
звіту про стан забруднення навколишнього природ-
ного середовища на території України опублікува-
ла Центральна геофізична обсерваторія (ЦГО) ім. 
Б. Срезневського.

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря 
в містах України здійснювалася за даними спосте-
режень в 39 містах на 129 стаціонарних постах мере-
жі моніторингу гідрометеорологічних організацій. В 
атмосферному повітрі визначався вміст 22 забруд-
нюючих речовин, включаючи вісім важких металів.

Найвищий показник забруднення в 2020му році 
зафіксували у Маріуполі, також високий рівень за-
бруднення у Кам’янському, Дніпрі, Кривому Розі, 
Одесі, Києві, Миколаєві, Херсоні та Запоріжжі.

У звіті зазначили, що в містах, де проводилися до-
слідження, в 2020-му році були перевищені серед-
ні концентрації діоксиду азоту, формальдегіду, за-
вислих речовин, фенолу, оксиду вуглецю, оксиду 
азоту, аміаку, діоксиду сірки та ін.  У цих містах зна-
ходяться великі промислові підприємства. У Марі-
уполі розташовані Металургійний комбінат ім. Іл-
ліча і Азовсталь; в Кам’янському – Дніпроазот та 
Дніпровський металургійний комбінат; в Дніпрі – 
ДТЕК Придніпровська ТЕС і Дніпровський мета-
лургійний завод; в Кривому Розі – Арселор Міттал, 
Північний, Центральний, Інгулецький і Південний 
ГЗК; в Києві – Дарницька ТЕЦ; в Запоріжжі – ПАТ 
«Запоріжсталь».

Загальний рівень забруднення атмосферного по-
вітря в містах України за 12 місяців минулого року 
за показником ІЗА (усереднений коефіцієнт індексу 
забруднення атмосфери, який визначається за п’ять-
ма компонентами з найвищою ГДК) знизився з 8,2 
до 7,0 порівняно з аналогічним періодом 2019 року 
за рахунок середньорічного зниження вмісту фор-
мальдегіду, фенолу та фтористого водню. Незначне 
поліпшення якості повітря сталося через зниження 
рівня промислового виробництва в період пандемії.

П’ятірка лідерів з чистим повітрям у січні-грудні 
2020 року – Горішні Плавні (Полтавська обл.) – 39-е 
місце, Ізмаїл (Одеська обл.) – 38-е, Світловодськ (Кі-
ровоградська обл.) – 37-е, Харків (Харківська обл.) – 
36-е і Бровари (Київська обл.) – 35-е.

З великих промислових підприємств в Горішніх 
Плавнях розташовані Полтавський, Єристівський та 
Біланівський гірничозбагачувальні комбінати.

Еспресо

Підвіску у вигляді жука-скарабея знайшли співро-
бітники Науково-дослідного центру «Рятівна архео-
логічна служба», під час археологічних досліджень, 
перед будівництвом дороги Н-31 Дніпро – Решети-
лівка, біля села Підгора.

Це перша такого типу знахідка сарматської доби. 
Про це повідомили на фейсбук-сторінці Служби ав-
томобільних доріг у Полтавській області 21 травня.

Артефакт пролежав майже 2 тис. років у землі, зна-
хідка вражає досконалістю. 

Також відомо, що підвіска виготовлена з темно-си-
нього єгипетського фаянсу та була частиною намис-
та зі скляними пронизками.

У повідомленні йдеться, що скарабей у релігії дав-
нього Єгипту символізував бога сонця Хепрі. Такі 
амулети носили за життя та клали їх у могилу для 
супроводу людини у потойбіччя. Це символізува-
ло відродження життя. Найчастіше амулети у ви-
гляді скарабеїв трапляються в дитячих та жіночих 
похованнях.

Фермери слідкують за пропозиціями на ринку і 
реагують: вони змінюють садівні культури для того, 
щоб мати прибуток із власного врожаю та праці, 
вкладеної в землю. Так, відчуваючи попит на лікар-
ські трави, господарники різних регіонів України від-
дають свої поля не під традиційну городину.

Науковець Назар Приведенюк із Полтавщини роз-
робляє технології вирощування лікарських рослин. 
Вдома чоловік засіяв гектар землі кульбабками, чим 
неабияк здивував односельців.

«Це більш прибутково, ніж вирощувати традиційні 
культури на невеликих ділянках. Щодо вартості си-
ровини кульбаби, то від 90 до 150 грн коштує сухий 
корінь в залежності від ринку збуту, а сухий лист - 
40-60 грн», - пояснює фермер.

На п›яти таких ділянках чоловік може отримати до 
200 тисяч гривень, але це два роки роботи. 

Сусід господаря Олександр Булах також «пішов 
проти системи» і проміняв традиційну для приват-
них господарств городину на ехінацею, яку, до сло-
ва, теж збирає на другий рік.

Найбільші споживачі лікарських трав - США, Ки-
тай та Європа, із якою, зокрема, співпрацює Украї-
на. Із наших трав там роблять чаї, ліки, косметику та 
корм для тварин. Торік з країни вивезли орієнтов-
но 8 тисяч тон лікарських трав на суму 20 мільйо-
нів доларів. 

У той же час трейдер Євген Шумейко зауважує, що 
у лікарських трав є суттєвий мінус - потрібно довго 
чекати на повернення інвестицій.

«Кукурудза і картопля - вони швидше... В травах 
інвестиції на два, на три роки, а то і більше... На тра-
вах можна заробити і 10 тисяч доларів з га, але мож-
на і втратити. Більше ризиків», - пояснює експерт.

GREENPOST.UA

Підприємство «Сумихімпром» заплатить майже 
800 тис. грн штрафних санкцій за шкоду, заподіяну 
довкіллю.

Такий остаточний вердикт ухвалив Північний апе-
ляційний господарський суд. Підприємство намага-
лось оскаржити там рішення попередньої інстанції, 
прийняте у грудні минулого року, але його залиши-
ли в силі.

Державною екологічною інспекцією встановлено, 
що два роки тому «Сумихімпром» спрямував до річ-
ки Псел промислові стоки зі значно перевищеними 
концентраціями шкідливих речовин. Накладений 
на підприємство штраф буде поділено на три части-
ни. Найбільше, майже 400 тис. грн, «Сумихімпром» 
має перерахувати до бюджету Нижньосироватської 
сільської ТГ.

Голос України

ГОРІШНІ ПЛАВНІ 
ОЧОЛИЛИ 
РЕЙТИНГ 
ІНДУСТРІАЛЬНИХ 
МІСТ ІЗ 
НАЙЧИСТІШИМ 
ПОВІТРЯМ

ХІМІЧНИЙ ГІГАНТ 
ЗАПЛАТИТЬ ЗА 
ШКОДУ

НА МІСЦІ 
МАЙБУТНЬОЇ 
ДОРОГИ ЗНАЙШЛИ 
УНІКАЛЬНУ ПІДВІСКУ 

ЗАМІСТЬ КАРТОПЛІ 
ТА ПОМІДОРІВ - 
КУЛЬБАБКИ ТА 
ЕХІНАЦЕЯ

110-річчя від дня народження

Народилася 25 квітня 1911 року, у Лубнах. Ювілей 
майстрині з ініціативи Полтавської ОДА та Україн-
ського ІНП згідно з Постановою ВР цьогоріч відзна-
чається на державному рівні.

Вона – Герой України, заслужений майстер на-
родної творчості України, член Національної спіл-
ки художників України, заслужений художник Кри-
му, лауреат Державної премії АР Крим і премії імені 
Володимира Короленка. Нагороджена орденом Кня-
гині Ольги, Міжнародним орденом Миколи Чудо-
творця І ступеня «За примноження добра на землі».

«Часом мені самій важко повірити, що за допомо-
гою всього лише маленької тоненької голки і звичай-
них ниток я можу втілювати надії і печалі, радості і 
страждання, любов і віру минулих поколінь», – писа-
ла В. Роїк у своїй книзі «Мелодії на полотні».

У 1981 році вперше на полтавській землі, на її бать-
ківщині в Лубнах, відкрилася персональна виставка 
під назвою «Український рушничок». Загалом Віра 
Роїк організувала 140 однойменних виставок сво-
їх творів. Вишиті роботи майстрині експонувалися 
в усіх обласних центрах України, а також – за кор-
доном (у Росії, Німеччині, Болгарії, Польщі, Туреч-
чині, Бельгії, Франції, Угорщині, Італії, Монголії, 
США, Хорватії та інших країнах). Твори вишиваль-
ниці зберігаються у багатьох музеях України й світу. 
Віра Роїк більше півстоліття прожила в Криму, але 
ніколи не втрачала духовного зв’язку з рідною Пол-
тавщиною, почесна громадянка міст Кобеляки, Луб-
ни, Сімферополь. 

«Полтавщина»

Із початку 2020 року на Полтавщині фестивалі не 
проводили через поширення коронавірусної інфекції. 
Тепер у області вирішили відродити проведення свят, 
але з дотриманням карантинних обмежень.

Уже анонсовані деякі заходи, які проведуть 
протягом літа - 26 червня у Опішні «Феєрія 
гончарства». 6-7 липня «Купальські ігри» у Великих 
Сорочинцях. Далі обласний фестиваль дитячої 
творчості «Миргородський квітограй» (орієнтовна 
дата поки не відома). 14 серпня запланований 
«Гелон-фест» у Більську, 23 серпня – «Решетилівська 
весна».

На вересень заплановано проведення «SlyvaFest» 
в Опішні та «Солодкий Кременчук».

За матеріалами засідання комісії Полтавської облради

УКРАЇНСЬКА 
ВИШИВАЛЬНИЦЯ 
ВІРА РОЇК 

ФЕСТИВАЛІ 
ПОВЕРТАЮТЬСЯ
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Якщо ви коли-небудь відчували свербіж у носі, 
чхали чи кашляли, реагуючи так на цвітіння рослин, 
шерсть тварин, пил чи невідомий вам подразник, ймо-
вірно, ви належите до третини населення планети, 
схильної до алергії.

ВООЗ визнала алергію хворобою XXI століття. 
Лише за останні три десятиліття її частота зросла у 
вісім разів. І, на думку фахівців, це ще далеко не пік. 
Для того, щоби розповісти громадськості більше про 
це захворювання, 30 травня оголосили Всесвітнім 
днем боротьби проти алергії.

Гігієна і довкілля
Усе почалося з того, що у 1989 році британський 

епідеміолог Девід Страчан простежив частоту виник-
ненням алергії у дітей з багатодітних сільських родин 
та дітей-одинаків з великих міст. Він з›ясував, що у 
сільських дітей і дітей з багатодітних родин алергії 
виникають значно рідше. Тож вчений припустив, що 
на алергію впливає гігієна і довкілля. 

Сьогодні ця теорія підтверджена і доводить, що в 
країнах західного стилю життя кількість хворих сягає 
майже 50% всього населення. Українська статистика 
за останні 10 років зросла в декілька разів і тенденція 
до збільшення спостерігається щороку. Це пояснюєть-
ся тим, що наша імунна система створена для бороть-
би з мікробами, але в сучасних умовах життя система 
не стикається з цими мікроорганізмами, тому почи-
нає реагувати на харчі чи пилок рослин.

Чому імунна система не отримує стимулу до роз-
витку? Перша проблема в їжі, адже продукти з су-
пермаркету мають тривалий термін зберігання, об-
роблені антибіотиками й пестицидами. Друга - часте 
і неконтрольоване використання антибіотиків, які 
знищують мікроорганізми людини. Глобально люд-
ство вже нічого не може змінити у темпах зростання 
хворих з алергією. До речі, в Україні вже зростає тре-
тє покоління алергіків. Кожне наступне хворітиме на 
алергію більше і більше. 

Від чого з’являється алергія - чіткої відповіді на це 
запитання поки що не існує. Питання наразі вивча-
ють, проте велику роль відводять спадковим факто-
рам, але це не визначальний чинник. Важливе значен-
ня також має харчування і стан шкіри дитини у перші 
дні життя, адже саме в дитинстві закладається сенси-
білізація, виробляється надмірна чутливість організ-
му до певних видів подразників, які не несуть жодної 
загрози, відбувається контакт з алергеном. Відповід-
но, раннє введення алергенів у раціон дитини формує 
до них толерантність. 

Також, якщо з раннього віку дитина контактує із 
шерстю собак, то має менший ризик алергії, і не лише 
на собак. Це пов›язане з тим, що собака на шерсті 

може принести інші алергени, до яких «привчиться» 
імунітет дитини.

В Україні є свої алергічні подразники
На першому місці - алергія на пилок амброзії та по-

лину. Вона призводить до загострення алергічного 
риніту, кон›юнктивіту, бронхіальної астми, атопічно-
го дерматиту.

На другому місці серед найчастіших алергічних по-
дразників - дерева, зокрема береза, вільха, дуб, фун-
дук. Навесні їхній пилок може переноситися на від-
стань у 200-300 км.

До того ж, алергічна реакція не потребує високої 
концентрації подразника, достатньо декілька зернин 
пилку, щоб отримати важку реакцію.

Ще одним подразником для українців є лугові тра-
ви - тимофіївка та жито.

Харчова алергія в Україні частіше трапляється у 
дітей і може проявитися вже з першого року життя. 
Вона виникає на два продукти - білки яєць і коров›я-
че молоко. Ця алергія може трансформуватися у роз-
виток атопічного дерматиту або екземи. Таких дітей 
майже 15%.

Серед тварин, на шерсть яких виникає алергія, на 
першому місці коти й собаки. Крім того, це може бути 
шерсть коней чи морської свинки. 

Інший вид алергії - на пилові кліщі, які харчують-
ся біологічними продуктами людини й зустрічають-
ся навіть у стерильних операційних. 

10% українців мають алергію на плісняві гриби, які 
живуть під опалим листям дерев. Найпопулярніший з 
них - Alternaria alternata. Гриби люблять вологу, тому 
їхній час - це осінь, весна і навіть літній час після до-
щів. Вони можуть викликати важку форму бронхі-
альної астми. 

Окрім того, українці часто називають алергією те, 
що нею не є. До прикладу, почервоніння чи свербіж 
у місці укусу комара чи комахи в народі називають 
алергією, хоча насправді це місцева реакція на укус 
комахи. Переважно на укуси комах реагують люди, 
які мають респіраторну алергію.

Міфи 
Зокрема, у народі побутує думка, що усе червоне - 

це алерген. Фахівці спростовують: це не так. Є певні 
продукти червоного кольору, які можуть викликати 
прояви, схожі на алергію, а насправді це псевдоалер-
гія і під час обстеження алергії на них не виявляють. 
Тут достатньо лише зменшити дозу до мінімальної.

Ще один міф - жінкам, які годують дитину грудь-
ми, потрібно сидіти на дієті та не їсти нічого, що може 
викликати алергію. Це не так - доведено, що для того, 
аби в організм дитини потрапило достатньо алерге-
ну, щоб викликати алергію, дитина повинна випити 
в день 100 літрів молока. Алергенів у молоці мате-
рі дуже небагато, і вони не здатні викликати алергію. 
Вони, навпаки, можуть допомогти дитині розвинути 
стійкість до алергенів. 

Те саме стосується введення алергенів у прикорм 
дитини. Продукти, які традиційно вважаються алер-
гічними, треба вводити у прикорм якомога раніше, 
додає експерт.

ВВС

Аналіз з 17.05.2021 року по 23.05.2021 року.
У Полтавській області станом на 24.05.2021 (за 

20-й тиждень 2021 року ) захворюваність на гострі 
респіраторні інфекції на стабільному рівні, знижу-
ється захворюваність на коронавірусне захворюван-
ня COVID-19, показник захворюваності на ГРІ на 
неепідемічному рівні (нижче базового рівня) в ці-
лому по області та в усіх містах та районах. За тиж-
день в області на гострі респіраторні інфекції захво-
ріло 3283 особи, на 2% більше попереднього тижня 
(на попередньому тижні ріст на 6%), показник захво-
рюваності – 238,0 на 100 тисяч населення, що нижче 
базового рівня (епідемічного порогу) на 53%. Дітей 
захворіло 1589, що складає 48% від усіх захворілих. 
Найвищі показники захворюваності в Хорольському 
районі та м. Лубни, на цих територіях захворюваність 
нижче базового рівня. Госпіталізовані 64 хворих, що 
складає 1,9% від кількості захворілих. Щеплено про-
ти грипу в області 7809 осіб, за тиждень щеплення не 
проводились.

У Гадяцькому районі за попередній тиждень 
(17.05.2021 року по 23.05.2021 року) на ГРІ захворі-
ло 81 особа з них дітей 48 (59,3%). Випадків грипу не 
зареєстровано. Показник захворюваності на ГРІ се-
ред населення району цього тижня (на 100 тис. насе-
лення) 160,4 в т. ч по м. Гадяч 196,1; по сільських на-
селених пунктах 130,4.

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

Програма медичних гарантій дає чіткі правила, як 
отримати медичну допомогу. Електронне направ-
лення є умовою для безоплатної медичної допомоги. 
Його може виписати лікар первинки або лікуючий 
лікар. При цьому, пацієнт самостійно обирає медза-
клад, в який звернутися за консультацією, незалежно 
від свого місця проживання чи реєстрації. 

«Не має значення, лікар якого закладу виписав 
електронне направлення – комунального чи приват-
ного, або це лікар-ФОП. Пацієнт отримає консульта-
цію за направленням безоплатно, в будь-якому закла-
ді, що має договір з НСЗУ за відповідним напрямом 
допомоги. Електронне направлення діє впродовж од-
ного року від дати створення. Але потрібно дотри-
муватись рекомендацій лікаря щодо термінів про-
ходження обстеження чи отримання консультації 
спеціаліста, на які він направив пацієнта», – йдеться 
у повідомленні НСЗУ.

Електронне направлення не потрібне:
– на консультацію до деяких лікарів-спеціалістів 

– гінеколог, психіатр, стоматолог, педіатр, нарко-
лог, фтизіатр, а також лікар, у якого пацієнт із хро-
нічними захворюваннями перебуває під медичним 
наглядом;

– коли пацієнт отримує платну послугу, яка офіцій-
но затверджена в лікарні і оплата за неї здійснюєть-
ся у вигляді офіційних платежів через касу закладу;

– екстрена та невідкладна допомога також надаєть-
ся без електронного направлення.

Якщо у закладі безпідставно відмовили в наданні 
послуг, передбачених Програмою медичних гаран-
тій, або вимагали гроші, це є порушенням прав паці-
єнта та умов договору між лікарнею та НСЗУ. В та-
кому разі можна залишити скаргу через електронну 
форму на сайті НСЗУ у розділі «Громадянам». За ал-
горитмом дій пацієнта у таких випадках можна звер-
нутись до оператора контакт-центру НСЗУ за номе-
ром 16-77.

Національна служба здоров’я

За перші три місяці 2021 року в Україні 
померло 174050 осіб. 

Із них 15040 осіб - від COVID-19. При цьому, у 
14785 осіб виявили коронавірус ще за життя, а у 255 
- вже після смерті.

Від хвороб органів дихання померли 5713 осіб. У 
4378 із них був грип і пневмонія.

Найчастіше в Україні помирають від хвороб сер-
ця - 111259 осіб (з них 77672 - від ішемічної хворо-
би серця).

На другому місці за смертністю - онкологія. За вка-
заний період померло 18363 особи (з них від злоякіс-
них - 18217).

7043 людини померли від зовнішніх причин (730 
- через ДТП, 580 - через отруєння алкоголем, 336 - 
вбивство і нанесення ушкоджень, 12191 - суїцид).

Хвороби травлення забрали 6294 життів (з них 482 
- хвороби печінки).

Інфекційні та паразитні хвороби призвели до смер-
ті 1614 осіб (з них від туберкульозу - 746, ВІЛ - 598).

1063 людини померли через хвороби нервової 
системи.

Державна служба статистики не включила до звіту 
дані з окупованих територій Криму, Донецької та Лу-
ганської областей.

Держстат

УСЕ, ЩО ТРЕБА 
ЗНАТИ ПРО 
АЛЕРГІЮ

КОЛИ ЕЛЕКТРОННЕ 
НАПРАВЛЕННЯ НЕ 
ПОТРІБНЕ

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ 
НА ГРИП ТА ГРІ 

ВІД ЧОГО ПОМИРАЮТЬ УКРАЇНЦІ

Згідно інформації директора КНП «Гадяцька 
МЦЛ» Олександра Шаповала, у стаціонарі інфек-
ційного госпіталю перебуває 24 пацієнтів (17 із під-
твердженим діагнозом, 6 із підозрою, 1 – негативних 
тестів). На підтримці дихання кисневими генерато-
рами 3 хворих. Підтримують дихання кисневими ба-
лонами 3 пацієнтам. 

Кількість летальних випадків за весь період каран-
тину – 68.

Оксана Кириченко

НОВИНИ 
КАРАНТИНУ
Продовжуємо вас інформувати  
про ситуацію із COVID-19.
На 25 травня, у Полтавській області лабораторно 
підтвердили 112 нових випадків захворювання на 
коронавірус. 



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info
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Із 2002 року, в усьому світі 25 травня 
з ініціативи Міжнародного центру 
пошуку зниклих та експлуатованих 
дітей відзначають Міжнародний 
день зниклих безвісти дітей. 
Символ цього дня маленька квітка 
– синя незабудка. Назва рослини 
говорить сама за себе: не забувай, 
пам'ятай мене.

Після занять в школі, 25 травня 1979 
року, не повернувся додому шестиріч-
ний хлопчик на ім’я Евіан Пейтс. За по-
шук дитини взялася не тільки поліція і 
місцева громада - звістка про трагедію 
не залишила байдужим все американ-
ське суспільство. Але знайти хлопчика 
так і не вдалося. Минуло чотири роки і 
президент США Рональд Рейган оголо-
сив 25 травня Національним днем зни-
клих безвісті дітей.

У 1984 році, в США, організували 
Національний Центр пошуку зниклих 
безвісті дітей. У 1997 році, так само з 
ініціативи США, був створений Між-
народний центр пошуку зниклих безві-
сті дітей.

Страшна статистика
Коли безвісти зникають діти, після 

перших кількох годин надії на те, що 
вдасться встановити їх подальше міс-

цезнаходження - залишається дуже 
мало. 

У групі ризику знаходяться не тіль-
ки підлітки і маленькі діти, а й на-
віть немовлята. Статистика показує, 
що щорічно, наприклад в США, зни-
кає близько 460 000 дітей, у Німеч-
чині ця цифра становить близько 100 
000, у Канаді до 40 000, у Великобри-
танії – до 140 000, а в Індії ця циф-
ра становить 70 000 дітей і підлітків. 
Ще у 2019 році Міжнародна федерація 
«Missing Children Europe» оприлюдни-

ла страшні цифри: кожні дві хвилини у 
Європі зникає одна дитина. 

У нашій країні за рік зникає від 5000 
до 8000 дітей – в середньому це при-
близно 10-20 дітей на добу. Більшість 
з них знаходять досить швидко, протя-
гом першої ж доби. 

Що стосується Полтавщини, то у 
2020 році поліцейські розшукали всіх 
зниклих дітей – а це понад 500. Пере-
важна більшість з них самостійно по-
кидали домівки через непорозуміння 
з рідними.

Як повідомив нам у телефонній роз-
мові начальник відділу комунікації го-
ловного управління Національної полі-
ції в Полтавській області Юрій Сулаєв, 
з початку 2021 року, станом на 20 трав-
ня, по області надійшло 165 заяв до по-
ліції стосовно зникнення дітей. І нара-
зі всі діти знайдені. 

Найпоширеніші причини зникнення 
неповнолітніх

Одна з головних - конфлікти у роди-
ні та з однолітками, небажання батьків 
вникати у проблеми дітей, схильність 
до бродяжництва, а також залишення 
малечі без догляду та низький рівень 
виховання. Інших же викрадають зло-
вмисники. У «Службі розшуку дітей» 
ВГО «Магнолія» до 10 раз на рік стає 
відомо про випадки викрадення дити-
ни і мова тут про випадки, які тягнуть 
за собою страшні наслідки. Найчасті-
ше зловмисники намагаються скори-
статися добротою і довірливістю дити-
ни, аби відвести її за собою у безлюдне 
місце. Наприклад, можуть казати, що у 
них загубилось цуценя і просити допо-
могти його знайти. Або ж пропонувати 
солодощі, іграшки чи гроші. Краще про-
блему попередити, аніж потім розбира-
тись з її наслідками.

Торгівля дітьми значною мірою руйнує права ди-
тини на насолоду дитинством та ведення повноцін-
ного корисного та достойного життя. Ці явища мо-
жуть призвести до серйозних негативних наслідків 
у фізичному, психологічному, духовному, мораль-
ному та соціальному розвитку дітей, які потім мо-
жуть зберігатися протягом усього життя, інколи 
навіть загрожуючи йому.

У більшості випадків зовнішньої торгівлі діти ви-
рішують відправитись за кордон у намаганні по-
кращити своє матеріальне становище та становище 
своїх батьків, набути впевненості та незалежності, 
побачити світ та відчути досвід «гарного життя». 

Вербують дітей, найчастіше пропонуючи їм такі 
види робіт, як торгівля на вулиці, домашня робо-
та, робота в сільському господарстві, робота офі-
ціанткою, танці. Проте на місці призначення їх 
примушують надавати секс-послуги, танцювати, 
жебракувати, розповсюджувати наркотики. Після 
прибуття дітям повідомляли, що вони мають від-
шкодувати та відпрацювати вартість проїзду, хар-
чування, одягу та житла, таким чином втягуючи їх 
у боргову кабалу.

На додаток, ці діти не отримують ні винагороди 
за працю, ні навіть малої частини прибутку, який 
вони приносили. Дітям платять тютюном, наркоти-
ками та алкогольними напоями. Вони працюють по 
12 годин щодня, часто вночі. Їх ізольовано від кон-
тактів із сім’ями та знайомими.

Купівля-продаж дітей здійснюється і для подаль-
шого використання в жебракуванні або примусу до 
жебракування. Це спосіб отримання вигоди з сус-
пільної традиції давати милостиню, зокрема, це 
розглядається як релігійний обов’язок.

Ще один шлях – це навчання чи оздоровлення. 
Дітей запрошують на навчання чи на практику за 
кордон, спокушуючи гарними умовами та майбут-
німи перспективами.

Збройний конфлікт на території України випли-
ває на поширеність торгівлі дітьми через зростан-
ня бідності. Серед основних її форм: діти як ін-

форматори, залучення неповнолітніх у збройний 
конфлікт з сепаратистського та, ймовірно, сек-
суальна експлуатація, можливо у формі «секс за 
виживання».

СУРОГАТНЕ МАТЕРИНСТВО  
В УКРАЇНІ
Є законодавчо дозволеною, допоміжною репро-

дуктивною технологією для певних категорій бать-
ків, в тому числі й іноземців.

Саме Україна стала надзвичайно привабливою 
для комерційного сурогатного материнства для 
іноземців через кілька вагомих причин:

– низька вартість порівняно з США, наприклад, 
(приблизно 30-35 тисяч доларів порівняно з 150 
тисяч в США);

– законодавчо дозволена та проста юридична 
процедура (Договір про надання репродуктивних 
послуг);

– мінімум необхідних для процедури документів;
– відсутність законодавчих обмежень для інозем-

ців як в інших країнах;
– фактична відсутність контролю з боку держави 

за дотриманням всіх юридичних моментів;
– досить високий рівень розвитку медицини та 

репродуктивних технологій.
Незалежні експерти вказують, що в Україні не-

має жодного контролю і регламентації цієї сфери. 
Що вже говорити в масштабах країни. 

У Гадячі, нещодавно, з’явилися яскраві оголо-
шення з пропозиціями щодо сурогатного материн-
ства і донорства яйцеклітин. Ціни звичайно ж з 
багатьма нулями і великими літерами. Мабуть, 
розраховано на жінок зі скрутним матеріальним 
становищем, морально нестійких або ж наївних. 
Будьте обачні: інтригуючі оголошення ще не озна-
чають, що ви не будете ошуканими. Не забувайте 
про відповідальність.

Підготувала Вікторія Цимбал за матеріалами:  
caritas.ua, htns-plus

ТОРГІВЛЯ ДІТЬМИ

25 ТРАВНЯ – МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ 
ЗНИКЛИХ БЕЗВІСТИ ДІТЕЙ 
ПО УКРАЇНІ - 8 ТИСЯЧ У РІК
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Продовжуємо аналізувати електронні 
декларації і цього разу зробили для вас 
добірку доходів депутатського корпусу 
Великобудищанської громади.

МИХАЙЛО ВЕЛЬБОЙ 
У власності має земельну ділянку 

площею 24147 м2. Також вказав дохід 
від зайняття підприємницькою діяль-
ністю 786739 грн. 

ВІКТОР КЛИМЕНКО 
Володіє з/д 26037 м2 та авто Джи-

лі СК-2, 2013 р.в. У доходах: 6649 грн. 
виплат від РЦЗ, 32097 грн. зарплати, 
25000 грн. від надання майна в оренду.

ЛАРИСА ДАНИЛЕНКО 
У об’єктах нерухомості вказа-

ла з/д 30700 м2, а у спільній влас-
ності з/д 31866 м2, 277005 м2. Та-
кож декларант має у власності авто 
DAEWOO Lanos, 2007 р. в., а її чоло-
вік мопед SPARTA SD124, 2017 р. в. У 
доходах вказала 16729 грн. від надан-
ня майна в оренду, 2000 грн. за само об-
робіток паю, 238623 грн. зарплати, а її 
чоловік 195584 грн. зарплати, 326 грн. 
додаткового блага, 2934 грн. як майно, 
видане роботодавцем, 541 грн. вартість 
дарунка, 17670 грн. вартість путівки на 
відпочинок чи оздоровлення. У грошо-
вих активах розміщено 1 рубль і 1410 
гривень. 

ВАСИЛЬ ІВАЩЕНКО 
Є власником житлового будинку 90,2 

м2, з/д 3859 м2, 2500 м2, орендує 26984 
м2, 53969 м2, 35953 м2, 35966 м2, 27260 
м2, 27302 м2, 27240 м2, 31135 м2. Та-
кож володіє авто Мерседес, 2002 р.в. і 
с/г технікою Бєларус, 2012 р.в. У до-
ходах вказав: 100000 грн. від зайняття 
підприємницькою діяльністю і 163172 
грн. зарплати. 

ОЛЕКСАНДР КРАТ 
У власності має нежитлову будівлю 

743.31 м2, з/д 19200 м2, 1000 м2, 948 
м2, авто СЕДАН-В, 2006 р.в., а у спіль-
ній власності будинок. Окрім цього у 
2020 році придбав AUDI Q7, 2016 р.в. 
У корпоративних правах: 50% ТОВ «Га-
дяцький агроторговий дім» і 100 % ФГ 
«АГРОДІМ ДЕМЕТРА». Пункт «ДО-
ХОДИ» та «ГРОШОВІ АКТИВИ» 
- порожній. 

ВІТАЛІНА ПИНЧУК 
У спільній власності декларує квар-

тиру 84,1 м2 та з/д 1348 м2, а на іншо-
му праві користування будинок 81,1 
м2. Чоловік декларанта є власником 
НONDA ACCORD, 2007 р.в., а вона 
сама - ВАЗ 21099, 1998 р.в. У доходах 
вказала 168850 грн. зарплати і 17948 
грн. зарплати за сумісництвом, 25733 
грн. страхових виплат, 37950 грн, як по-
дарунок у негрошовій формі. Її чоловік 
інформації про зарплату не надав, але 
також вказав 37950 грн., як подарунок у 
негрошовій формі. На банківському ра-
хунку декларант тримає 1508 грн. 

ОЛЕКСІЙ КЛИМЕНКО 
Володіє з/д 8500 м2, 37337 м2, а його 

дружина з/д 20000 м2. Також декларант 
має ВАЗ 2108, 1992 р.в, і  ГАЗ 53А, 1982 
р.в. У доходах 13159 грн. від надання 
майна в оренду, 353 грн. процентів, 
27291 грн. пенсії, а його дружина – 21 
грн. процентів, 52392 грн. соцвиплат, 
6082 грн. від надання майна в орен-
ду. У грошових активах вказані кош-
ти розміщені на банківських рахунках 
декларанта 5426 грн. та його дружина 
947 грн.

СЕРГІЙ ТОВЧИРИЧКО 
Батько декларанта володіє будинком 

46.3 м2, з/д 25000 м2, 20000 м2, а його 
мати з/д 24900 м2, 20000 м2. У доходах 
вказав 29077 грн. зарплати, а батьки не 
надали інформацію про дохід від надан-
ня майна в оренду. 

ІГОР ІВАНЮТА 
Володіє з/д 13944 м2, 4140 м2, 540 

м2, будинком 103,7 м2 та зерносхо-
вищем 1915,8 м2. У ТЗ вказано авто 
MERCEDEC-BENZ ml320, 2000 р.в., 
причіп, с/г техніку ДТ-75-Д, 1978 р.в., 
Е-304-А, 1969 р.в., МТЗ-80, 1987 р.в. 
У доходах вказав 67170 грн. зарплати, 
24800 грн. пенсії, 2302 грн. процентів, 
а його дружина 589 грн зарплати за су-
місництвом. На банківських рахунках 
декларант зберігає 100297 грн. і 6445 
доларів. 

ВОЛОДИМИР КИЗЬ 
У власності має будинок 76,6 м2, га-

раж 21.9 м2, сарай 36.3 м2, сарай з по-

гребом 23.8 м2, з/д 2500 м2, а також 
ВАЗ 2121, 1986 р.в. У доходах вказав 
156974 грн. зарплати, 358 грн. додат-
кового блага, 1400 виплата профспіл-
ки, а його дружина 57784 грн. зарплати, 
91740 грн. зарплати за сумісництвом.

ІГОР ФЕДЯЙ 
У власності житловий будинок 

95,4 м2, гараж 13.4 м2, дачний буди-
нок 73.1 м2, сарай 60.1 м2, погріб 13.2 
м2, сарай 44.7 м2, погріб 10.7 м2, са-
рай 19.5 м2, з/д 6936 м2, 23200 м2, 
23200 м2, 23200 м2. Також володіє авто 
ЗІЛ ММЗ554М, 1981 р.в., а його дру-
жина Mercedes-Benz c220cdi,  2011 р.в. 
У доходах вказав 231096 грн. зарплати, 
284 грн. подарунка у негрошовій фор-
мі, 677 грн. іншого додаткового блага, 
800 грн. благодійної допомоги, 36177 
грн. пенсії, а його дружина 57351 грн. 
зарплати. Готівкою декларант зберігає 
578000 гривень. 

ЄВГЕН ЛУЦЕНКО 
Має будинок 71,7 м2, нежит-

лову будівлю 853,1 м2, з/д 2500 
м2,  17746 м2,  17746 м2,  авто 
PEUGEOT EXPERT, 2004 р.в., с/г тех-
ніку МТЗ-80, 1987 р.в. за рік отримав 
4000 грн. доходу від земельного паю, 
дружина отримувала допомогу по 
безробіттю. 

МИХАЙЛО РЕПАЛО 
У  в л а с н о с т і  м а є  г а -

раж 26,4 м2,  житловий буди-

нок 87,9 м2, АЗЛК 412ИЭ, 1974 
р . в ,   В А З  2 1 2 1 4 ,  2 0 0 7  р . в . , 
SKODA OCTAVIA, 2007 р.в., а його дру-
жина володіє FORD FIESTA, 2011 р.в. 
У доходах вказав 135878 грн. зарплати, 
541 грн. призу, 21157 грн. пенсії, 64 грн. 
процентів, 326 додаткового блага, 1293 
грн., як майно надане роботодавцем, а 
його дружина 205263 грн. зарплати, 222 
грн. процентів. 

ОЛЕКСАНДР ГАВРИШ 
На іншому праві користування декла-

рує житловий будинок 87,6 м2. Володіє 
авто Volkswagen Passat , 1992 р.в. За рік 
заробив 137475 грн. зарплати.

ВАЛЕНТИН ЖАРТОВСЬКИЙ 
У власності має з/д 31663 м2. 
У  2 0 2 0 - м у  п р и д б а в 

CHEVROLET LACETTI, 2005 р.в. 
У доходах: 161049 грн. зарплати, 326 

грн. додаткового блага, 1501 грн. як 
майно надане роботодавцем, 12290 грн. 
від надання майна в оренду, 45500 грн. 
доходу від відчуження рухомого майна . 

ВІТАЛІЙ ЛУЦЕНКО 
Володіє будинком 84,9 м2, з/д 

1200 м2, 3015 м2, 31640 м2, 31640 
м2 , 16872 м2, а його дружина з/д 
10000 м2. У 2020-му придбав авто 
SKODA OCTAVIA A5, 2012 р.в. та 
причіп. 

За рік заробив 374582 грн. зарпла-
ти, 6145 грн. від надання майна в орен-
ду, 1000 грн. як «інше», а його дружина 
69564 грн. зарплати. 

P.S. На сайті Єдиного дер-
жавного реєстру деклара-

цій депутати Катерина Куцевол, Іри-
на Іщенко, Тетяна Вельбой розмістили 
відомості тільки за 2019 рік. А в спис-
ку депутатів, який розміщений на сай-
ті Великобудищанської громади, вказа-
ні прізвища ще кількох осіб, які входять 
до депутатського корпусу – це Василь 
Летик, Марія Шейка, Наталія Желіз-
няк. Проте, у реєстрі не знайдено доку-
ментів, які відповідають запиту по вка-
заних прізвищах.

Далі буде.
Підготувала Оксана Кириченко

У ВЛАСНОСТІ 
ВЕЛИКОБУДИЩАНСЬКИХ 
ДЕПУТАТІВ Є ПОДАРУНКИ, 

РОСІЙСЬКІ РУБЛІ, ДАЧІ І ПРИЗИ 

У минулому номері, під час 
аналізу декларації депутатів 
Петрівсько-Роменської сільради, 
у реєстрі ми не знайшли даних 
про доходи Романа Марченка. 
Згодом, він надіслав посилання 
на електронну декларацію, 
заповнену ще у березні. 
Отже, згідно реєстру, він є 
співвласником квартири у 
Гадячі площею 48,7 м2 та 
будинку в Ручках (площа 
73,2 м2). Окрім цього володіє 
земельною ділянкою 20000 м2, 
авто Оpel Аstra, 2007 р.в. За рік 
отримав 193857 грн. зарплати. 
Обов’язково повідомляйте, якщо 
ви оприлюднили декларацію, 
але нам не вдалося знайти 
її на офіційному сайті.
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6.00 Гiмн України.
6.05 Енеїда.
6.30 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
6.50 М/ф «Як Петрик П`я-
точкiн слоникiв рахував».
7.00,8.00,9.00,13.00,
5.00,18.00,21.00,23.40,
2.15,5.10 Новини.
7.05 Т/с «Гордiсть». 
8.05 Невiдомi Карпати.
8.30 Геолокацiя: Волинь.
9.05 Телепродаж.
9.35 ЧЄ-2021 з футболу 
серед молодi U21. 1/4 
фiналу. Нiдерланди - 
Францiя.
11.25 Роздивись.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
,21.45,0.15,2.50,5.45
Спорт.
15.30 ЧЄ-2021 з футболу 
серед молодi U21. 1/4 
фiналу. Данiя - Нiмеччина.
17.20 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
18.55 Д/с «Боротьба за 
виживання».
19.30 Д/с «Дикi тварини».
19.55,0.30 Д/с «Свiт дикої 
природи».
22.00 Т/с «Загадковий 
Доктор Блейк». (16+).
23.05 #ВУкраїнi.
1.30,3.05 Суспiльна 
студiя. Головне.
3.00 Погода.
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.
00,16.45,19.30,4.30
«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».
20.43 «Проспорт».
20.45,21.45 Т/с «Свати».
22.50,3.25 Т/с «Байки 
Мiтяя».
0.25 Х/ф «Подiлись ща-
стям своїм».
1.40 Комедiя «Вiд сiм`ї не 
втечеш».

5.00 «Телемагазин».
5.30,22.05 «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».
12.25 Х/ф «Любов з пере-
шкодами». (16+).
14.35 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий 
випадок».
18.00,19.00,3.55 «Стосу-
ється кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.50 Т/с «Що робить твоя 
дружина?» 
1.50 Х/ф «Страх висоти».
3.10 «Подробицi» - «Час».

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!

4.05 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.20 Факти.
4.45,13.20,16.15 Т/с 
«Таємнi дверi». (16+).
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.

9.10,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.05 Т/с «Смертельна 
зброя». (16+).
11.45,13.15,21.25 Т/с 
«Пес». (16+).
12.45,15.45 Факти. День.
17.00 Х/ф «Снайпер 2». 
(16+).
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
20.20,2.30 Громадянська 
оборона.
22.40 Т/с «Менталiст». 
(16+).
0.45 Т/с «Контакт». (16+).
3.15 Я зняв!

5.20 Т/с «Коли ми вдома».
7.05 Т/с «Комiсар Рекс».
10.45 Слiдство ведуть екс-
трасенси. (16+).
13.25,14.50 Т/с «Слiпа». 
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.50,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
19.05 Таємницi ДНК. 
(16+).
20.15,22.45 Т/с «Не-
вiрна». 
23.00 Т/с «Лiнiя свiтла». 
(16+).

5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi 
Шоу».
7.30 Орел i решка.
9.30,15.15 Т/с «Надпри-
родне». (16+).
11.15 Х/ф «Вiйна Богiв». 
13.20 У кого бiльше? 
17.00 Хто зверху? 
19.00 Де логiка? 
20.00,1.30 Improv Live 
Show. 
21.00 Х/ф «Сутiнки». (16+).
23.30 Х/ф «Академiя вам-
пiрiв». (16+).
2.15 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00,2
3.00,3.30 Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.10 Мiсiя: краса.
11.15 Усюди люди.
12.20,4.20 Реальна мiс-
тика.
14.25,15.30 Iсторiя од-
ного злочину. (16+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Обман», 5 i 6 с. 
23.10 Т/с «Обман», 7 i 8 с. 
1.10 Т/с «Таємниця Марiї», 
3 с. 
1.45 Телемагазин.

2.15 Т/с «Таємниця Марiї», 
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 та М. Шама-
новим.
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 «Гостья из буду-
щего», 2 с. 
7.50 Х/ф «Городской 
охотник». (Гонконг - 
Япония). (16+).
10.00 Х/ф «Обитель про-
клятых». (США). (18+).
12.25 Х/ф «Герой». (Гон-
конг - Китай). (16+).
14.25 Х/ф «Легенда о 
красном драконе». (Гон-
конг). (16+).
16.10 Х/ф «Благодетель». 
(США). (16+).
18.55 Х/ф «Петля вре-
мени». (США). (18+).
21.20 Х/ф «Осторожно! 
Двери закрываются». (Ве-
ликобритания - США). 
(16+).
23.20 Х/ф «Случайный 
муж». (США - Ирландия). 
(16+).
1.05 Х/ф «Бинго Бонго». 
(Италия - Германия). (16+).
3.15 Х/ф «Счастливый 
Лазарь». (Италия - Швей-
цария - Франция - Гер-
мания). (16+).

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

8.35 «Ух ти show».
8.50 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.40 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
11.30,18.40 «Орел i 
решка. Перезаванта-
ження».
13.10,20.35 «Орел i 
решка. Морський сезон».
15.00 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
23.25 Т/с «Грань». (16+).
2.35 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Ланчбокс.
8.20,18.00 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».
7.50,17.00,2.30 «Випад-
ковий свiдок».
12.30,16.30,19.00,2.00
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Йшов четвертий 
рiк вiйни...»
10.45,19.30 Т/с «CSI: 
Маямi». (16+).
13.00,21.15 Т/с «Той, що 
читає думки». (16+).
14.50 «Легенди карного 
розшуку».
17.50 «Будьте здоровi».
23.00 «Акцент».
23.30 Х/ф «Непiддатливi».
1.00 «Легенди бандитської 
Одеси».
3.10 «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.
11.30,4.55 «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 «По разным 
берегам».
23.10 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.50 Вести - Санкт-Петер-
бург.
2.05 «Линия жизни». А. 
Румянцев.
3.15 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Мiстична Україна.
7.00 Бандитський Київ.
8.55 Правда життя.
10.05,1.25 Речовий 
доказ.
11.15 Мерилiн Монро.
12.10 Скарб.ua.
13.05,18.55 Боротьба за 
виживання.
14.05 Повiтрянi воїни.
15.05,19.55 Битва цивiлi-
зацiй.
16.05,20.50 Крiзь простiр 
i час з Морганом 
Фрiменом.
16.55,4.55 Дикi тварини.
17.55 Дива природи.
21.45 Друге життя зви-
чайних речей.
22.35 Магiя океанiв.
23.30 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
0.30 Бойовий вiдлiк.
2.30 Страх у твоєму домi.
3.15 Чорна пiхота.
4.10 Мiсто, яке зрадили.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.15 Х/ф «Три пера».
10.15,23.15 Т/с «Королi 
палат».
11.15,16.15 4 весiлля.
13.15,18.15 Панянка-се-
лянка.
15.15 Зiрки, чутки та Гал-
лiвуд.
19.15,20.15,21.45 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.45,21.15 Танька i Во-
лодька.
22.15 Т/с «Кухня».
0.15 Країна У 2.0.
0.45 Країна У 2.1.
1.15 Iгри приколiв.
2.15 Рятiвники.
3.15 Щоденники Темного. 
4.00 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.30,14.20 Х/ф «Ангелы 
Чарли: Только вперед». 
(США). 
9.15 Х/ф «Тристан и 
Изольда». (США - Велико-
британия - Германия - 

Чехия). 
11.15 Х/ф «Без тормозов». 
(Франция). (16+).
12.45 Х/ф «Ангелы Чарли». 
(США - Германия). 
16.05,4.20 Х/ф «Голубая 
лагуна». (США). (16+).
17.45 Х/ф «Анаконда». 
(США). (16+).
19.20 Х/ф «Дневники 
няни». (США). (16+).
21.00 Х/ф «Инструкции не 
прилагаются». (Мексика). 
23.00 Х/ф «Чудо». (США 
- Гонконг). 
0.50 Х/ф «Прощай, детка, 
прощай». (США). (16+).
2.40 Х/ф «Лица в толпе». 
(США). (16+).

6.00,18.50 «ДжеДАI».
6.30 Т/с «Бiблiотекарi». 
(16+).
8.20 Х/ф «Ямакасi». (16+).
10.10 Х/ф «13-й район: 
Ультиматум». (16+).
12.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 Т/с «Опер за ви-
кликом 2». (16+).
20.25 Т/с «Брати по кровi». 
(16+).
22.30,0.05 Т/с «CSI: Мiсце 
злочину». (16+).
1.50 Т/с «Ласко».
2.35 «Грошi».
3.35 «Вiдеобiмба 2».
4.15 «102 Полiцiя».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00 Гімн України
06:00 М/ф «Кривенька 
Качечка»
06:10 «Додолики». Вип. 10
06:25 «Веселі саморобки»
06:30 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
07:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
07:05 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
08:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
08:05 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
09:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
09:15 « Сьогодні» (сурдо-
переклад) ПОВТОР
09:45 «Кулінарне шоу 
«Енеїда». 1 сезон
10:15 «Буковинські за-

гадки»
10:30 Т/с «Віра», 6с. (16+)
12:10 «Геолокація: Во-
линь». Вип. 11
12:40 Д/ц «Супер-чуття», 
7с.
13:05 Д/п «Світ майбут-
нього. Планета Земля 
2050», 8с.
13:30 «Лайфхак україн-
ською»
13:40 «Ок, я тобі поясню». 
Вип. 8
13:45 «Веселі саморобки»
13:50 «Уроки тітоньки 
Сови»
14:05 «Англійська абетка 
всесвіт першосвіт»
14:15 М/ф «Дуже давня 
казка»
14:25 М/ф «Справа дору-
чається детективу Тедді»
14:30 «Піщана казка»
14:40 М/ф «Бегемот та 
Сонце»
14:50 М/ф «День, коли 
щастить»
15:00 ПТН
15:05 «Суспільна студія»
16:00 ПТН
16:05 «Суспільна студія»
17:00 ПТН 
17:10 «Суспільна студія»
18:10 «Візуальний код». 
Вип. 1 
18:40 «ЗаАрхівоване»
18:45 «Край пригод». Вип. 
11
19:00 « Сьогодні» (сурдо-
переклад)
19:55 «Шерифи для нових 
громад»
20:05 «#ВУкраїні». 7 сезон
20:40 ПТН
21:00 Т/с «Гордість», 29с. 
(12+)
21:50 «Шерифи для нових 
громад»
22:05 « Сьогодні» (сурдо-
переклад) ПОВТОР
23:00 Т/с «Віра», 26с. 
(16+)
00:30 Т/с «Імперія», 1с., 
2с. (16+)
02:00 Національні новини 
UA: Перший 
02:40 «Схеми. Корупція в 
деталях»
03:05 «Розсекречена іс-
торія» ПОВТОР
04:00 «Шукачі пригод». 
Вип. 3, 4
04:25 «Невідомі Карпати». 
Вип. 10
04:40 UA Музика
04:50 Кулінарне шоу 
«Енеїда». 2 сезон
05:45 «Лайфхак україн-
ською»

6.00 Гiмн України.
6.05 Д/с «Свiт дикої при-
роди».
6.30 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
6.50 М/ф «Про порося, яке 
вмiло грати в шашки».
7.00,8.00,9.00,13.00,
18.00,21.00,0.00,5.10
Новини.
7.05,9.35 Т/с «Гордiсть». 
8.05 Невiдомi Карпати.
8.30 Геолокацiя: Волинь.
9.05 Телепродаж.
11.30,17.20 Роздивись.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
15.10,21.45,0.40,5.45
Спорт.
15.20,2.15 UA:Фольк. 
Спогади.
16.35 Концерт. Наталiя 
Валевська.
17.30 Д/с «Дикi тварини».
18.50 ЧЄ-2021 з футболу 
серед молодi U21. 1/4 
фiналу. Iспанiя - Хорватiя.
21.55 ЧЄ-2021 з футболу 
серед молодi U21. 1/4 
фiналу. Португалiя - Iталiя.
0.50 Перша шпальта.
1.20 Д/ф «Хто створив 
Змiєвi вали?»
3.10 Концерт. Сергiй Аса-
фатов.
3.45 Д/с «Неймовiрнi вина-
ходи».
4.10 Д/ф «Замiнованi вiр-
нiстю». 
5.55 Погода.

6.30,7.10,8.10,9.10 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30,4.30
«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».
20.43 «Проспорт».
20.45,21.45 Т/с «Свати».
22.50,3.20 Т/с «Байки 
Мiтяя».
0.30 Х/ф «Подiлись щастям 
своїм».
1.45 Комедiя «Блондинка в 
ефiрi». 

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».
10.05,18.00,19.00,4.00
«Стосується кожного».
12.25 Х/ф «Ягуар». 
14.30 Х/ф «Iбiца». 
16.05 «Чекай на мене. 
Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.50 Т/с «Що робить твоя 
дружина?» 
1.50 Х/ф «Розмах крил».
3.15 «Подробицi» - «Час».

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 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 «Авiакатастрофи: 
причини i наслiдки».
15.30,16.30 Час «Ч».
17.10,2.10 Д/с «Таємнича 
свiтова вiйна».
19.30 «5 копiйок».
20.30 Вечiр з Янiною Соко-
ловою.
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.
5.00,11.05 Громадянська 
оборона.
6.40 Факти тижня.

8.45 Факти. Ранок.
9.10,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 Анти-зомбi.
12.00,1.50 Секретний 
фронт.
12.45,15.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Петля часу». 
15.35,16.15 Х/ф «Вiйна за 
планету мавп».
18.45,21.00 Факти. Вечiр.
20.10,21.20 Х/ф «Злочи-
нець». 
22.45 Свобода слова.
0.00 Х/ф «Снайпер 5: Спад-
щина». (18+).
2.45 Я зняв!

5.20 Т/с «Коли ми вдома».
7.05 Т/с «Комiсар Рекс».
10.50 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 Детектор брехнi. 
20.15,22.45 Т/с «Невiрна». 
23.00 Т/с «Лiнiя свiтла». 

5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/ф.
6.50 М/с «Том i Джерi Шоу».
7.30 Орел i решка.
9.50 Х/ф «Перший месник: 
Друга вiйна». 
12.25 Х/ф «Перший 
месник. Протистояння». 
15.15 Т/с «Надприродне». 
17.00 Хто зверху? 
19.00 Аферисти в мережах. 
21.00 Х/ф «Вовки». 
22.40 Х/ф «Поїздочка 2: 
Смерть попереду». (18+).
0.40 Improv Live Show. 
1.30 Вар`яти. 
2.40 Служба розшуку дiтей.
2.45 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00,23
.00,3.30 Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.10 Мiсiя: краса.
11.15 Усюди люди.
12.20,4.20 Реальна мiс-
тика.
14.25,15.30 Iсторiя одного 
злочину. 
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Обман», 1 i 2 с. 
23.10 Т/с «Обман», 3 i 4 с. 
1.10 Т/с «Таємниця Марiї», 

1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Таємниця Марiї», 

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 та М. Шама-
новим.
9.10,10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. Ашiон, 
П. Рольником, О. Близ-
нюком, Д. Щасливою, М. 
Стецюк та А. Мiщенко.
13.10,14.15 «Великий 
день» з А. Сайчуком, Ю. 
Шпачинською i В. Попович.
15.10 «Дзвiнок» з В. Воло-
шиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. Лео-
нчук.
18.15 «Ехо України» з М. Га-
напольським.
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 «Гостья из буду-
щего», 1 с. 
7.50 Х/ф «Жандарм из 
Сен-Тропе». (Франция - 
Италия). 
10.00 Х/ф «Мишу из 
д`Обера». (Франция). 
12.25 Х/ф «Пришельцы». 
(Франция). 
14.25 Х/ф «Сладкий и 
гадкий». (США). 
16.10 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов». (Гонконг). 
18.55 Х/ф «Обитель про-
клятых». (США). (18+).
21.20 Х/ф «Герой». (Гонконг 
- Китай). 
23.20 Х/ф «Легенда о 
красном драконе». (Гон-
конг). 
1.05 Х/ф «Городской 
охотник». (Гонконг - 
Япония). 
3.15 Х/ф «Благодетель». 
(США). 

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.35 «Ух ти show».

8.50 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.50 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
11.30 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож».
13.25 М/ф «Втеча з пла-
нети Земля».
15.00 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
18.40 «Орел i решка. Пере-
завантаження».
20.30 «Орел i решка. Мор-
ський сезон».
0.10 Х/ф «Життя за 
межею». (18+).
2.00 Х/ф «Iнша Боварi». 
3.35 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Ланчбокс.
8.20,18.00 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».
5.15 Х/ф «Трест, який 
лопнув».
9.15 Х/ф «Мерседес» тiкає 
вiд погонi».
10.45 Т/с «Коломбо». 
12.30,16.30,19.00,2.20
«Свiдок».
13.00 Х/ф «Прямий кон-
такт». 
14.45 «Легенди карного 
розшуку».
17.00,3.00 «Випадковий 
свiдок».
17.50 «Таємницi свiту».
18.20 «Свiдок. Агенти».
19.30 Т/с «CSI: Маямi». 
21.15 Т/с «Той, що читає 
думки». 
23.00 Х/ф «Проповiдник з 
кулеметом». 
1.20 «Легенди бандитської 
Одеси».
3.20 «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 «По разным бе-
регам».
23.10 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.50 Вести - Санкт-Петер-
бург.
2.05 «Энигма. Даниэль 
Баренбойм».
3.05 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Бандитська Одеса.
8.45 Правда життя.
10.25,1.25 Речовий доказ.
11.35 Гордiсть України.
12.30 Скарб.ua.
13.25,18.55 Боротьба за 
виживання.
14.55 Повiтрянi воїни.
15.15,19.55 Битва цивiлi-
зацiй.
16.10,20.50 Крiзь простiр i 
час з Морганом Фрiменом.
17.00,21.45 Друге життя 
звичайних речей.
17.55 Дива природи.
22.40 Магiя океанiв.
23.35 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
0.35 Бойовий вiдлiк.
2.30 Страх у твоєму домi.
3.15 1377 спалених за-
живо.
4.00 Аджимушкай. Пiдзе-
мелля смертi.
4.50 Дикi тварини.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.15 Х/ф «Принц-ведмiдь».
10.15,13.15,18.15 Панян-
ка-селянка.
11.15,16.15 4 весiлля.
15.15 Зiрки, чутки та Гал-
лiвуд.
19.15,20.15,21.45 Одного 
разу пiд Полтавою.
19.45,21.15 Танька i Во-
лодька.
22.15 Т/с «Кухня».
23.15 Т/с «Королi палат».
0.15 Країна У 2.0.
0.45 Країна У 2.1.
1.15 Iгри приколiв.
2.15 Рятiвники.
3.15 Щоденники Темного. 

4.00 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.45,14.55 Х/ф «Кинг 
Конг». (США - Германия - 
Новая Зеландия). 
9.50 Х/ф «Улыбка Моны 
Лизы». (США). 
11.45 Х/ф «Один день». 
(США - Великобритания). 
13.30 Х/ф «Бетховен 2». 
17.55 Х/ф «Дюплекс». 
(США - Германия). 
19.25 Х/ф «Ангелы Чарли». 
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли: 
Только вперед». (США). 
22.45 Х/ф «Чтец». 
0.45 Х/ф «Женщина в 
черном». (Великобритания 
- Канада - Швеция). 
2.15 Х/ф «Васаби». 
(Франция - Япония). 
3.50 Х/ф «Лица в толпе». 
(США). 

6.00 Т/с «Опер за викликом 
5». 
9.50 Х/ф «Iдентифiкацiя 
Борна».
12.05 Х/ф «Перевага 
Борна». 
14.10 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «ДжеДАI».
19.25,3.10 «Грошi».
20.25 Т/с «Брати по кровi». 
22.30,0.35 Т/с «CSI: Мiсце 
злочину». 
0.05 «Дубинiзми».
2.25 Т/с «Ласко». 
4.10 «Вiдеобiмба 2».
5.05 «102 Полiцiя».
5.45 Телемагазини.

06:00 Гімн України
06:00 М/ф «Літачок Ліп»
06:10 «Додолики». Вип. 9
06:25 «Веселі саморобки»
06:30 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
07:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
07:05 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
08:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
08:05 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
09:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-

клад)
09:15 «Крутий заміс». 2 
сезон
09:45 Кулінарне шоу 
«Енеїда». 1 сезон
10:15 Телепродаж на ко-
мерційній основі
10:30 Т/с «Віра», 5с.  (16+)
12:10 «Геолокація: Во-
линь». Вип. 10
12:40 Д/ц «Супер-чуття»
13:05 Д/п «Світ майбут-
нього. Планета Земля 
2050», 7с.
13:30 «Лайфхак україн-
ською»
13:40 «Ок, я тобі поясню». 
13:45 «Веселі саморобки»
13:50 «Уроки тітоньки 
Сови»
14:05 М/ф «Кривенька 
Качечка»
14:15 М/ф «Як Козаки сіль 
купували»
14:25 М/ф «Капітошко»
14:30 «Піщана казка»
14:40 М/ф «Як Козаки на 
весіллі гуляли»
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. 3, 4
19:00 « Сьогодні» (сурдо-
переклад)
19:55 «Шерифи для нових 
громад»
20:00 Цикл «Наші трид-
цять». Вип. 7 «З ногами на 
вівтар. Біле братство»
20:25 «Задача з зірочкою»
20:40 ПТН
21:00 Т/с «Гордість», 28с. 
21:50 «Шерифи для нових 
громад»
22:05 « Сьогодні» (сурдо-
переклад) ПОВТОР
23:00 Т/с «Віра», 25с. (16+)
00:30 Д/ф «Гідра» (16+)
01:45 «Небезпечна зона». 
02:00 Національні новини 
UA: Перший
02:30 «Люди Є»
02:40 «#ВУкраїні». 5 сезон
03:05 «Розсекречена іс-
торія». ПОВТОР
04:00 «Шукачі пригод». 
04:25 «Невідомі Карпати». 
04:40 UA Музика
04:50 Кулінарне шоу 
«Енеїда». 2 сезон

понеділок, 31 травня
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6.00 Гiмн України.
6.05 Енеїда.
6.30 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
6.50 М/ф «Козлик та його 
горе».
7.00,8.00,9.00,13.00,
5.00,18.00,21.00,23.40,
2.15,5.10 Новини.
7.05,9.35 Т/с «Гордiсть». 
8.05 Невiдомi Карпати.
8.30 Геолокацiя: Волинь.
9.05 Телепродаж.
11.30 Роздивись.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
15.10,21.45,0.15,5.45
Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.25,22.00 Т/с «Загад-
ковий Доктор Блейк». 
17.30 #ВУкраїнi.
18.55 Д/с «Суперчуття. 
Особливий загiн».
19.55,0.30 Д/с «Свiт дикої 
природи».
23.05 #@)?$0 з Майклом 
Щуром. 
1.30 Суспiльна студiя. 
Головне.
2.50 Д/с «Тваринна 
зброя».
3.45 Д/с «Неймовiрнi ви-
находи».
4.10 Д/ф «Висота 307.5». 

6.30,7.10,8.10,9.10 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30,4.35
«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».
20.43 «Проспорт».
20.45,21.45 Т/с «Свати».
22.50 Т/с «Байки Мiтяя».
0.30,1.45 Х/ф «Подiлись 
щастям своїм».
2.40 Драма «Щоденник 
Сiмона Петлюри». Сiмона Петлюри». 

5.00 «Телемагазин».
5.30,22.05 «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».
12.25 Х/ф «Любов трапля-
ється». 
14.35 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий 
випадок».
18.00,19.00,3.50 «Стосу-
ється кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.50 Т/с «Що робить твоя 
дружина?» 
1.50 Х/ф «Хазяїн тайги».
3.05 «Подробицi» - «Час».
4.35 М/ф.

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

4.00 Скарб нацiї.
4.10 Еврика!
4.15 Служба розшуку 
дiтей.
4.20 Факти.
4.45,13.25,16.15 Т/с 
«Таємнi дверi». 
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.10,19.25 Надзвичайнi 

новини з К. Стогнiєм.
10.05 Т/с «Смертельна 
зброя». 
11.50,13.15,21.25 Т/с 
«Пес». 
12.45,15.45 Факти. День.
17.00 Х/ф «Снайпер 3». 
18.45,21.00 Факти. Вечiр.
20.20,2.20 Секретний 
фронт.
22.40 Т/с «Менталiст». 
0.40 Т/с «Контакт». 
3.05 Я зняв!

5.25 Т/с «Коли ми вдома».
7.10 Т/с «Комiсар Рекс».
10.40 Слiдство ведуть 
екстрасенси. 
13.25,14.50 Т/с «Слiпа». 
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.50,18.05 Т/с «Слiд». 
19.05 Один за всiх. 
20.15,22.45 Т/с «Не-
вiрна». 
23.00 Т/с «Лiнiя свiтла». 

5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi 
Шоу».
7.30 Орел i решка.
10.05,15.15 Т/с «Надпри-
родне». 
11.50 Х/ф «Вовки». 
13.30 У кого бiльше? 
17.00 Хто зверху? 
19.00 Аферисти в ме-
режах. 
21.05 Х/ф «Сутiнки. Сага. 
Новий мiсяць». 
23.45 Х/ф «Тепло наших 
тiл». 
1.40 Improv Live Show. 
2.25 Служба розшуку 
дiтей.
2.30 Зона ночi.

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.
11.15 Усюди люди.
12.20 Реальна мiстика.
14.25,15.30 Iсторiя од-
ного злочину. 
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Обман»,
23.10 Т/с «Обман». 
1.20 Т/с «Таємниця Марiї»,
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Таємниця Марiї». 
5.00 Гучна справа.

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 та М. Шама-
новим.
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 «Гостья из буду-
щего», 3 с. 
7.50 Х/ф «Бинго Бонго». 
(Италия - Германия). 
10.00 Х/ф «Петля вре-
мени». (США). (18+).
12.25 Х/ф «Осторожно! 
Двери закрываются». (Ве-
ликобритания - США). 
14.25 Х/ф «Случайный 
муж». (США - Ирландия). 
16.10 Х/ф «Счастливый 
Лазарь». 
18.55 Х/ф «Белый шквал». 
(США - Великобритания). 
21.20 Х/ф «Сити-Айленд». 
23.20 Х/ф «Разбирая 
Гарри». (США). 
1.05 Х/ф «Возвращение 
высокого блондина». 
(Франция). 
3.15 Х/ф «Левша».

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.35 «Ух ти show».
8.50 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.40 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
11.30,18.40 «Орел i 
решка. Перезаванта-

ження».
13.10,20.35 «Орел i 
решка. Морський сезон».
15.00 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
23.25 Т/с «Грань». 
2.35 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Ланчбокс.
8.20,18.00 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.

6.15 «Будьте здоровi».
7.50,17.00,3.00 «Випад-
ковий свiдок».
12.30,16.30,19.00,2.30
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Вишивальниця в 
сутiнках».
10.50,19.30 Т/с «CSI: 
Маямi». 
13.00,21.15 Т/с «Той, що 
читає думки». 
14.50 «Легенди карного 
розшуку».
17.50 «Вартiсть життя».
23.00 «Акцент».
23.30 Х/ф «Роби - раз!» 
1.05 «Легенди бандитської 
Одеси».
2.05,3.30 «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 «По разным 
берегам».
23.10 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».

1.50 Вести - Санкт-Петер-
бург.
2.05 «Больше, чем лю-
бовь». С. Герасимов и Т. 
Макарова.
3.05 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Мiстична Україна.
7.00 Бандитська Одеса.
9.00 Правда життя.
10.40,1.35 Речовий 
доказ.
11.50 Україна: забута 
iсторiя.
12.40 Скарб.ua.
13.30,18.55 Боротьба за 
виживання.
14.30 Повiтрянi воїни.
15.20,19.55 Битва цивiлi-
зацiй.
16.15,20.50 Крiзь простiр 
i час з Морганом 
Фрiменом.
17.00 Друге життя зви-
чайних речей.
17.55 Дива природи.
21.45 Велика одiссея люд-
ства.
22.45 Магiя океанiв.
23.40 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
0.40 Бойовий вiдлiк.
2.40 Страх у твоєму домi.
3.25 Люди Перемоги.
5.05 Дикi тварини.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.15 Х/ф «Соляна прин-
цеса».
10.15,23.15 Т/с «Королi 
палат».
11.15,16.15 4 весiлля.
13.15,18.15 Панянка-се-
лянка.
15.15 Зiрки, чутки та Гал-
лiвуд.
19.15,20.15,21.45 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.45,21.15 Танька i Во-
лодька.
22.15 Т/с «Кухня».
0.15 Країна У 2.0.
0.45 Країна У 2.1.
1.15 Iгри приколiв.
2.15 Рятiвники.
3.15 Щоденники Темного. 
4.00 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.10,14.35 Х/ф «История 
одного вампира». (США). 
8.00,16.20 Х/ф «Ана-
конда». (США). 
9.25 Х/ф «Библиотекарь: В 

поисках Копья Судьбы». 
11.00 Х/ф «Джейн Эйр». 
(Великобритания - США). 
12.55 Х/ф «Голубая ла-
гуна». (США). 
17.50 Х/ф «Тайное окно». 
19.25 Х/ф «Принцесса-не-
веста». (США). (6+).
21.00 Х/ф «Прощай, 
детка, прощай». (США). 
22.50 Х/ф «Четыре 
свадьбы и одни похо-
роны». (Великобритания). 
0.45 Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг». (США). 
2.50 Х/ф «Невидимый 
гость». (Испания). 
4.30 Х/ф «Осень в Нью-
Йорке». (США). 

6.00,18.50 «ДжеДАI».
6.25 Т/с «Бiблiотекарi». 
8.15 Х/ф «Майор Пейн». 
10.05 Х/ф «Велика стiна».
12.00 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 Т/с «Опер за ви-
кликом 2». 
20.20 Т/с «Брати по 
кровi». 
22.30,0.10 Т/с «CSI: Мiсце 
злочину». 
1.55 Т/с «Ласко». 
2.35 «Грошi».
3.35 «Вiдеобiмба 2».
4.15 «102 Полiцiя».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00 Гімн України
06:00 М/ф «Найсправжні-
сінька пригода»
06:10 «Додолики». Вип. 11
06:25 «Веселі саморобки»
06:30 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
07:00 Національні новини 
UA: Перший
07:05 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
08:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
08:05 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
09:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
09:15 . Сьогодні» (сурдо-
переклад) ПОВТОР
09:45 «Країна пісень». 
Вип. 5
10:15 «Буковинські за-

гадки»
10:30 Т/с «Віра», 7с. (16+)
12:10 «Геолокація.: Во-
линь». Вип. 12
12:35 «Еко-люди»
12:40 Д/ц «Супер-чуття»,
13:05 Д/п «Світ майбут-
нього. Планета Земля 
2050», 9с.
13:30 «Лайфхак україн-
ською»
13:35 «Кіношкола вдома»
13:45 «Веселі саморобки»
13:50 «Уроки тітоньки 
Сови»
14:05 «Англійська абетка 
всесвіт першосвіт»
14:15 М/ф «Про Кішку, яка 
упала з неба»
14:25 М/ф «Літачок Ліп»
14:30 «Піщана казка»
14:40 М/ф «Червона 
Жаба»
14:50 М/ф «Коп і Штик – 
завзяті кроти»
15:00 ПТН
15:05 «Суспільна студія»
16:00 ПТН
16:05 «Суспільна студія»
17:00 ПТН 
17:10 «Суспільна студія»
18:10 «Візуальний код». 
Вип. 2
18:40 «Загадки черні-
вецьких атлантів»
18:45 «Недалечко».
19:00 «Сьогодні» (сурдо-
переклад)
19:55 «StopFakeNews»
20:05 «Схеми. Корупція в 
деталях»
20:40 ПТН
21:00 Т/с «Гордість», 30с. 
(12+)
21:50 «Шерифи для нових 
громад»
22:05 «Сьогодні» (сурдо-
переклад) ПОВТОР
23:00 Т/с «Віра», 27с. 
(16+)
00:30 Т/с «Імперія», 3с., 
4с. (16+)
02:00 Національні новини 
UA: Перший
02:40 «StopFakeNews»
02:50 «Шерифи для нових 
громад»
03:05 «Розсекречена іс-
торія» ПОВТОР
04:00 «Шукачі пригод». 
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 Енеїда.
6.30 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
6.50 М/ф «Як козаки кулiш 
варили».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,0.00,
2.15,5.10 Новини.
7.05,9.35 Т/с «Гордiсть». 
8.05,1.15 Земля, набли-
жена до неба.
8.30 Геолокацiя: Волинь.
9.05 Телепродаж.
11.30 Роздивись.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
,21.45,0.35,2.50,5.45
Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.25 Т/с «Загадковий 
Доктор Блейк». 
17.30 #@)?$0 з Майклом 
Щуром. 
18.50,21.55 ЧЄ-2021 з 
футболу серед молодi U21. 
1/2 фiналу.
0.45 Д/с «Свiт дикої при-
роди».
1.30,3.05 Суспiльна 
студiя. Головне.
3.00,4.05,5.55 Погода.
4.10 Д/ф «Одесити на 
Донбасi». 

6.30,7.10,8.10,9.10 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30,4.40
«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».
20.33 «Проспорт».
20.35 «Чистоnews».
20.40 Т/с «Свати».
21.45 «Право на владу».
0.45 Х/ф «Останнiй з мо-
гiкан».
2.55 Комедiя «Вiд сiм`ї не 
втечеш».

5.00 «Телемагазин».
5.30,22.05 «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».
12.25 Х/ф «Мiй собака 
Iдiот». 
14.35 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий 
випадок».
18.00,19.00,3.55 «Стосу-
ється кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.50 Т/с «Що робить твоя 
дружина?» 
1.50 Х/ф «П`ять хвилин 
страху».
3.10 «Подробицi» - «Час».
4.40 М/ф.

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!

4.05 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.20 Факти.
4.40,13.25,16.15 Т/с 
«Таємнi дверi». 

6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.10,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.05 Т/с «Смертельна 
зброя». 
11.50,13.15,21.25 Т/с 
«Пес». 
12.45,15.45 Факти. День.
17.00 Х/ф «Снайпер 4: 
Перезавантаження». 
18.45,21.00 Факти. Вечiр.
20.20,2.25 Анти-зомбi.
22.45 Т/с «Менталiст». 
0.40 Т/с «Контакт». 
3.10 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
7.00 Т/с «Комiсар Рекс».
10.30 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 «Лiнiя свiтла». 

5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/ф.
6.25 М/с «Том i Джерi 
Шоу».
7.30 Орел i решка.
9.50,15.15 Т/с «Надпри-
родне». 
11.40 Х/ф «Академiя вам-
пiрiв». 
13.30 У кого бiльше? 
17.00 Хто зверху? 
19.00 Аферисти в ме-
режах. 
21.00 Х/ф «Сутiнки. Сага. 
Затемнення». 
23.30 Х/ф «П`ятдесят 
вiдтiнкiв сiрого». (18+).
2.00 Improv Live Show. 
2.45 Служба розшуку 
дiтей.
2.50 Зона ночi.

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.
11.15 Усюди люди.
12.20,3.45 Реальна мiс-
тика.
14.25,15.30 Iсторiя од-

ного злочину. 
20.10 «Говорить Україна».
20.50 Футбол. Контрольна 
гра. Україна - Пiвнiчна 
Iрландiя.
23.10 По слiдах.
23.50 Т/с «Опiкун», 1 i 2 с. 
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Опiкун». 

7.00,8.00,9.00,10.00,11.
00,12.00,13.00,14.00,
00,17.00,18.00,19.45
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк та М. Шама-
новим.
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 «Гостья из буду-
щего», 4 с. 
7.50 Х/ф «Возвращение 
высокого блондина». 
(Франция). 
10.00 Х/ф «Белый шквал». 
(США - Великобритания). 
12.25 Х/ф «Сити-Айленд». 
(США). 
14.25 Х/ф «Разбирая 
Гарри». (США). 
16.10 Х/ф «Левша». (Гон-
конг - США). (18+).
18.55 Х/ф «Дети Хуанг 
Ши». (Австралия - Гер-
мания - США). 
21.20 Х/ф «Ягуар». 
(Франция). 
23.20 Х/ф «Если только». 
(США - Великобритания). 
1.05 Х/ф «Благородный 
венецианец». (Италия). 
3.15 Х/ф «Аритмия». (18+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.30 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.30 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
11.15,18.40 «Орел i 
решка. Перезаванта-
ження».
13.10,20.35 «Орел i 
решка. Морський сезон».
15.00 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
23.25 Т/с «Грань». 
2.40 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Ланчбокс.
8.20,18.00 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».
7.50,17.00,3.10 «Випад-
ковий свiдок».
,12.30,16.30,19.00,2.40
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Роби - раз!» 
10.40,19.30 Т/с «CSI: 
Маямi». 
13.00,21.15 Т/с «Той, що 
читає думки». 
14.45 «Легенди карного 
розшуку».
17.50,4.00 «Правда 
життя».
23.00 «Акцент».
23.30 Х/ф «Пострiл у 
спину».
1.15 «Легенди бандитської 
Одеси».
2.15,3.30 «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 «По разным 
берегам».
23.10 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.50 Вести - Санкт-Петер-
бург.
2.05 «Билет в Большой».
3.05 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Мiстична Україна.
7.00 Бандитський Київ.
9.05 Правда життя.
10.15,1.40 Речовий 
доказ.
11.25 Україна: забута 
iсторiя.
12.20 Теорiя Змови.
13.15,18.55 Боротьба за 
виживання.
14.15 Повiтрянi воїни.
15.10,19.55 Гучна справа.
16.05,20.50 Крiзь простiр 
i час з Морганом 
Фрiменом.
16.55,5.10 Дикi тварини.
17.55 Дива природи.
21.45 Велика одiссея люд-
ства.
22.45 Магiя океанiв.
23.40 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
0.40 Бойовий вiдлiк.
2.45 Страх у твоєму домi.
3.30 Код доступу.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.15 Х/ф «Осляча шкура».
10.15,23.15 Т/с «Королi 
палат».
11.15,16.15 4 весiлля.
13.15,18.15 Панянка-се-
лянка.
15.15 Зiрки, чутки та Гал-
лiвуд.
19.15,20.15,21.45 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.45,21.15 Танька i Во-
лодька.
22.15 Т/с «Кухня».
0.15 Країна У 2.0.
0.45 Країна У 2.1.
1.15 Iгри приколiв.
2.15 Рятiвники.
3.15 Щоденники Темного. 
4.00 Вiталька.

5.50 Кориснi пiдказки.

6.15,15.10 Х/ф «Тайное 
окно». (США). 
7.50 Х/ф «Принцесса-не-
веста». (США). (6+).
9.25 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (Франция). 
11.15,16.45,5.05 Х/ф 
«Тристан и Изольда». 
(США - Великобритания - 
Германия - Чехия). 
13.15 Х/ф «Ромео и 
Джульетта». (Великобри-
тания - Италия). 
18.45 Х/ф «Дюна». (США 
- Мексика). 
21.00,3.25 Х/ф «Сокро-
вище Амазонки». (США). 
22.40 Х/ф «Никогда не 
сдавайся». (США). 
0.30 Х/ф «Такси 3». 
1.55 Х/ф «Такси 4». 
(Франция). 

6.00,18.50 «ДжеДАI».
6.30 Т/с «Бiблiотекарi 2». 
8.20 Х/ф «Екстремали». 
10.10 Х/ф «Детоксикацiя». 
12.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 Т/с «Опер за ви-
кликом 2». 
20.25 Т/с «Брати по 
кровi». 
22.30,0.05 Т/с «CSI: Мiсце 
злочину». 
1.50 Т/с «Ласко». 
2.35 «Грошi».
3.35 «Вiдеобiмба 2».
4.15 «102 Полiцiя».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00 Гімн України
06:00 М/ф «Рукавичка»
06:10 «Додолики». Вип. 12
06:25 «Веселі саморобки»
06:30 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
07:00 Національні новини 
UA: Перший
07:05 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
08:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
08:05 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
09:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-

клад)
09:15 . Сьогодні» (сурдо-
переклад) ПОВТОР
09:45 Кулінарне шоу 
«Енеїда». 1 сезон
10:15 «Буковинські за-
гадки»
10:30 Т/с «Віра», 8с. (16+)
12:10 «Артефакти». Вип. 6
12:35 «Еко-люди»
12:40 Д/ц «Супер-чуття», 
9с.
13:05 Д/п «Світ майбут-
нього. Планета Земля 
2050», 10с.
13:30 «Лайфхак україн-
ською»
13:45 «Веселі саморобки»
13:50 «Уроки тітоньки 
Сови»
14:05 «Англійська абетка 
всесвіт першосвіт»
14:15 М/ф «Котигорошко»
14:25 М/ф «Чарівні оку-
ляри»
14:30 «Піщана казка»
14:40 М/ф «Історія про 
дівчину, яка наступила на 
хліб»
14:50 М/ф «Дострибни до 
хмаринки»
15:00 ПТН
15:05 «Суспільна студія»
16:00 ПТН
16:05 «Суспільна студія»
17:00 ПТН 
17:10 «Суспільна студія»
18:10 «Візуальний код». 
Вип. 3
18:40 «Буковинські за-
гадки»
18:45 «Street Схід».
19:00 . Сьогодні» (сурдо-
переклад)
19:55 «Задача з зірочкою»
20:05 «Крим. Реалії»
20:40 ПТН
21:00 Т/с «Гордість», 31с.  
21:50 «Люди Є»
22:05 . Сьогодні» (сурдо-
переклад) ПОВТОР
23:00 Т/с «Віра», 28с. 
00:30 Т/с «Імперія», 5с., 
6с. (16+)
02:00 Національні новини 
UA: Перший
02:40 «Крим. Реалії»
03:05 «Розсекречена іс-
торія» ПОВТОР
04:00 «Артефакти»
04:25 «Невідомі Карпати». 
04:40 UA Музика
04:50 Кулінарне шоу 
«Енеїда». 2 сезон
05:45 «Лайфхак україн-
ською»

середа, 2 червня

четвер, 3 червня
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6.00 Гiмн України.
6.05 Енеїда.
6.30 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
6.50 М/ф «Неслухняна 
мама».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.40,
2.15,5.10 Новини.
7.05,9.35 Т/с «Гордiсть». 
8.05 Земля, наближена до 
неба.
8.30 Геолокацiя: Волинь.
9.05 Телепродаж.
11.30 Роздивись.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
,21.45,0.15,2.50,5.45
Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.25,22.00 Т/с «Загад-
ковий Доктор Блейк». 
17.30,0.30 Перша 
шпальта.
18.55 Д/с «Суперчуття. 
Особливий загiн».
19.55 Д/с «Свiт дикої при-
роди».
23.05,4.40 Схеми. Ко-
рупцiя в деталях.
0.25,3.00 Погода.
1.00,4.10 #ВУкраїнi.
1.30,3.05 Суспiльна 
студiя. Головне.

6.30,7.10,8.10,9.10 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30,4.45
«ТСН».
9.25,10.20,6.20 «Життя 
вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
18.30 «Вражаючi iсторiї 
ТСН».
20.13 «Проспорт».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Одруження наослiп 
7».
22.25 «#Гуднайтклаб».
23.05 Бойовик «Халк». 
1.40 Х/ф «Останнiй з мо-
гiкан».
3.25 Трилер «Жах 
Амiтiвiлля». (18+).
5.30 «Свiтське життя».

5.00 «Телемагазин».
5.30,23.00 «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».
12.25 Х/ф «Пробач, хочу з 
тобою одружитися». 
14.35,0.45 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок».
18.00 «Стосується кож-
ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «007: Квант 
Милосердя». 
2.30 «Чекай на мене. 
Україна».
3.35 «Орел i решка. Чудеса 
свiту 2».

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

4.05 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку 
дiтей.
4.25,0.55 Факти.
4.50,13.35 Т/с «Таємнi 
дверi». 

6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 Т/с «Смертельна 
зброя». 
11.55,13.15 Т/с «Пес». 
12.45,15.45 Факти. День.
15.35,16.15 Секретний 
фронт.
16.55 Х/ф «Снайпер 7: 
Iдеальне вбивство». 
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Дизель-шоу. 
22.50 «На трьох 10». 
23.55 «На трьох». 
1.20 Х/ф «Снайпер 5: 
Спадщина». (18+).
3.05 Я зняв!

5.20 Т/с «Тiнь кохання». 
9.00 Холостяк. 
13.00,14.50,18.05 Т/с 
«Слiпа». 
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
20.15,22.45 Т/с «Прода-
ється будинок iз собакою».
0.55 Х/ф «Iдеальний чо-
ловiк».

5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi 
Шоу».
7.30 Орел i решка.
9.30 Хто проти блондинок? 
13.00 Аферисти в ме-
режах. 
16.00 Де логiка? 
17.00 Х/ф «Я, Франкен-
штейн». 
19.00 Х/ф «Сутiнки. Сага. 
Свiтанок: частина 1». 
21.00 Х/ф «Сутiнки. Сага. 
Свiтанок: частина 2». 
23.00 Х/ф «П`ятдесят вiд-
тiнкiв темряви». (18+).
1.40 Improv Live Show. 
2.30 Служба розшуку 
дiтей.
2.35 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.50 Т/с «Виноград». 
14.40 Т/с «Хiба можна 
мрiяти про бiльше», 1 i 2 с. 
15.30 Т/с «Хiба можна 
мрiяти про бiльше». 
20.10 «Говорить Україна».

21.00 Свобода слова 
Савiка Шустера.
0.00 Т/с «Секрет Майя», 1 i 
2 с. 
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Секрет Майя». 
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 та М. Шама-
новим.
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 «Гостья из буду-
щего», 5 с. 
7.50 Х/ф «Благородный 
венецианец». (Италия). 
10.00 Х/ф «Дети Хуанг 
Ши». (Австралия - Гер-
мания - США). 
12.25 Х/ф «Ягуар». 
(Франция). 
14.25 Х/ф «Если только». 
(США - Великобритания). 
16.10 Х/ф «Аритмия». 
18.55 Х/ф «Альфа дог». 
(Германия - США). (18+).
21.20 Х/ф «Дорогой 
Джон». (США). 
23.20 Х/ф «Предчувствие». 
1.05 Х/ф «Близнецы». 
(Гонконг). (18+).
3.15 Х/ф «Она». (США). 

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

8.30 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.30,12.10 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
11.10 «Орел i решка. Пере-
завантаження».
13.10,21.00 «Орел i 
решка. Морський сезон».
15.00 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
18.40 Х/ф «Бандити».
0.40 Х/ф «Зломники сер-
дець». 
2.30 Т/с «Три сестри».
3.20 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Ланчбокс.
8.20,18.00 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.

6.20,3.45 «Правда життя».
7.50,3.10 «Випадковий 
свiдок».
12.30,16.30,19.00,2.40
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Пострiл у спину».
10.50,19.30 Т/с «CSI: 
Маямi». 
13.00 Т/с «Той, що читає 
думки». 
14.45 Х/ф «Корпус гене-
рала Шубнiкова».
17.00 Х/ф «Застава в 
горах».
21.30 «Мир чи вiйна».
23.30 Х/ф «Чортова дю-
жина».
1.05 «Легенди бандитської 
Одеси».
2.10,3.15 «Речовий 
доказ».
4.45 «Top Shop».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
11.00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30,4.55 «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 «Сильная ты».
0.20 «2 Верник 2». А. Ре-
бенок и Ф. Федотов.
1.10 Х/ф «Собака на сене».
3.20 Комедия «Бедная Liz».

6.00 Мiстична Україна.
7.00 Бандитська Одеса.
9.20,3.30 Правда життя.
10.30,1.40 Речовий доказ.
11.40 Україна: забута 
iсторiя.
12.35 Теорiя Змови.
13.30 Боротьба за вижи-
вання.
14.30 Повiтрянi воїни.
15.20,19.55 Гучна справа.
16.15,20.50 Крiзь простiр i 
час з Морганом Фрiменом.
17.00,5.15 Дикi тварини.
18.00 Дива природи.
19.00,22.45 Магiя океанiв.
21.40 Велика одiссея люд-
ства.
23.40 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
0.40 Бойовий вiдлiк.
2.45 Страх у твоєму домi.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.15 Х/ф «Рапунцель».
10.15,23.15 Т/с «Королi 
палат».
11.15,16.15 4 весiлля.
13.15,18.15 Панянка-се-
лянка.
15.15 Зiрки, чутки та Гал-
лiвуд.
19.15,20.15,21.45 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.45,21.15 Танька i Во-
лодька.
22.15 Т/с «Кухня».
0.15 Країна У 2.0.
0.45 Країна У 2.1.
1.15 Iгри приколiв.
2.15 Рятiвники.
3.15 Щоденники Темного. 
4.00 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.10 Х/ф «Дюна». (США 
- Мексика). 
9.20 Х/ф «Ромео и 
Джульетта». (Великобри-
тания - Италия). 
11.15 Х/ф «Век Адалин». 
(США - Канада). 
13.05 Х/ф «Чего хотят 
женщины». (США). 

15.10 Х/ф «Грязные 
танцы». (США). 
16.45,5.30 Х/ф «Эмма». 
(Великобритания - США). 
18.45 Х/ф «Робин Гуд». 
(США). 
21.00 Х/ф «Мистер и 
миссис Смит». (США). 
22.55 Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг». (США). 
1.00 Х/ф «Код да Винчи». 
(США - Франция - Велико-
британия). 
3.25 Х/ф «Прощай, детка, 
прощай». (США). 

6.00,18.50 «ДжеДАI».
6.10 Х/ф «Таємниця майя».
8.05 Х/ф «Ледi-яструб».
10.25 Х/ф «Бандитки».
12.15 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 Х/ф «Ультиматум 
Борна». 
21.45 Х/ф «Спадок Борна». 
0.10 Х/ф «Наслiдки». 
2.15 «Грошi».
3.15 «Вiдеобiмба 2».
3.50 «Цiлком та-
ємно-2017».
4.15 «102 Полiцiя».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

06:00 Гімн України
06:00 М/ф «Що на що 
схоже»
06:10 «Додолики». Вип. 4
06:25 «Веселі саморобки»
06:30 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
07:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
07:05 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
08:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
08:05 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
09:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
09:15  Сьогодні» (сурдопе-
реклад) ПОВТОР
09:45 «Обличчя» ПОВТОР
10:15 «Буковинські за-
гадки»
10:30 Т/с «Віра», 9с. (16+)
12:10 «Артефакти». Вип. 
11
12:35 «Еко-люди»

12:40 Д/ц «Супер-чуття», 
10с.
13:05 Д/п «Світ майбут-
нього. Планета Земля 
2050», 11с.
13:30 «Лайфхак україн-
ською»
13:35 «Кіношкола вдома»
13:45 «Веселі саморобки»
13:50 «Уроки тітоньки 
Сови»
14:05 «Марійчин першо-
світ»
14:15 М/ф «Козлик та 
Ослик»
14:25 М/ф «Як Петрик 
П’яточкін слоників рахував»
14:30 «Піщана казка»
14:40 М/ф «Як Козаки у 
футбол грали»
15:00 ПТН
15:05 «Суспільна студія»
16:00 ПТН
16:05 «Суспільна студія»
17:00 ПТН 
17:10 «Суспільна студія»
18:10 «Візуальний код». 
Вип. 4
18:40 «Загадки черні-
вецьких атлантів»
18:45 «Історія кримських 
татар». Вип. 3
19:00 «. Сьогодні» (сурдо-
переклад)
19:55 «Шерифи для нових 
громад»
20:00 «Брехня від полі-
тиків. Перевірка». Вип. 7
20:15 «Крутий заміс». 1 
сезон
20:25 «Шерифи для нових 
громад»
20:40 ПТН
21:00 Т/с «Гордість», 32с. 
(12+)
21:50 «Люди Є»
22:05 « Сьогодні» (сурдо-
переклад) ПОВТОР
23:00 Т/с «Віра», 29с. (16+)
00:30 Д/ф «Бальний ко-
роль» (12+)
01:30 «#ВУкраїні»
02:00 Національні новини 
UA: Перший
02:40 «Брехня від полі-
тиків. Перевірка»
02:50 «Задача з зірочкою»
03:05 Спецпроект «Хвиля»
04:00 «Артефакти»
04:25 «Загадки черні-
вецьких атлантів»
04:40 UA Музика
04:50 Д/ф «Клітка для 
двох» (12+)
05:45 «Лайфхак україн-
ською»

6.00 Гiмн України.
6.05,4.00 Енеїда.
7.00,8.00,9.00,21.00,0.4
5,3.35,5.35 Новини.
7.10 М/ф «Як козак щастя 
шукав».
7.20 М/ф «Як козаки на 
весiллi гуляли».
7.40 М/ф «Як козаки наре-
чених виручали».
8.05 Д/с «Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-
Дiєго».
8.30,14.30,20.20 Д/с 
«Боротьба за виживання».
9.05 Телепродаж.
9.35 Вiзуальний код.
10.10 #ВУкраїнi.
10.40 Х/ф «Свята сiм`я», 1 
i 2 с. (12+).
15.00 UA:Фольк. Спогади.
16.05 Концерт. Нiна 
Матвiєнко та Дмитро Ан-
дрiєць.
17.05 Мiста та мiстечка.
17.20,19.55,5.05 Д/с 
«Дикi тварини».
18.00 Х/ф «Вавилон ХХ».
21.25 Пишемо iсторiю. 
Лiто-осiнь 1939.
21.50 Пишемо iсторiю. 
Правда та мiфи про Другу 
Свiтову.
22.05 Пишемо iсторiю. 
Операцiя Вiсла.
22.20 Пишемо iсторiю. 
Україна пiд час Другої 
Свiтової вiйни.
22.30 Д/с «Таємницi 
iсторiї. Портрети». Агата 
Крiстi - непокiрна коро-
лева злочину.
1.10 Х/ф «Ярослав Му-
дрий», 1 i 2 с.
4.55 Невiдомi Карпати.
5.30 Погода.

7.00,6.05 «Життя вiдомих 
людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
10.00,18.30 «Свiт нави-
ворiт».
13.55,15.00,16.05,17.10
Т/с «Свати».
19.30,5.25 «ТСН».
20.10 «Чистоnews».
20.15 «Вечiрнiй квартал».
22.15 «Жiночий квартал».
23.20,0.20 «Свiтське 

життя».
1.20 Х/ф «Подiлись ща-
стям своїм».

5.15 «Телемагазин».
5.45 М/ф.
6.45 «Слово Предстоя-
теля».
6.50 Х/ф «Як прогуляти 
школу з користю».
9.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.00 «Позаочi».
12.00 Х/ф «Гусарська 
балада».
14.00 Х/ф «Весiлля в Ма-
линiвцi».
16.00 Т/с «Не жiноча ро-
бота». (12+).
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi».
22.10 Т/с «Не було б 
щастя», 1-4 с.
2.15 «Подробицi» - «Час».
2.45 Х/ф «Пригоди Елек-
тронiка».

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 
винаходи».
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. Пiд-
сумки 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!

4.30 Скарб нацiї.
4.35 Еврика!
4.45 Факти.
5.10 Не дай себе ошукати.
5.55 Громадянська обо-
рона.
6.50 Анти-зомбi.
7.45 Х/ф «Снайпер 2». 
(16+).
9.30 Х/ф «Снайпер 3». 
(16+).
11.05,13.00 Х/ф 
«Снайпер 4: Перезаванта-
ження». (16+).
12.45 Факти. День.
13.10 Т/с «Пес». (16+).
16.30 Х/ф «Професiонал». 
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Смертельнi 
перегони». (12+).
21.05 Х/ф «Смертельнi 
перегони 3». (12+).
23.05 Х/ф «Смертельнi 
перегони 2». (12+).
1.00 Т/с «Таємнi дверi». 
(16+).
2.45 Я зняв!

5.25,10.50 Т/с «Невiрна». 
(12+).
7.55 Неймовiрна правда 
про зiрок.
17.00 Хата на тата. (12+).
19.00 МастерШеф. Про-
фесiонали. (12+).
22.35 СуперМама. (12+).

6.00 Вар`яти. (12+).
8.15,9.55 Kids` Time.
8.20 М/ф «Лови хвилю 2: 
Волноманiя».
10.00 Орел i решка. Зем-
ляни.
11.00 Орел i решка. Чу-
деса свiту.
12.00 Орел i решка.
14.00 Х/ф «Сутiнки». 
(16+).

16.25 Х/ф «Веном». (16+).
18.15 Х/ф «Першому 
гравцю приготуватися». 
(12+).
21.00 Х/ф «Люди-
на-павук».
23.35 Х/ф «Арахнофобiя». 
(16+).
1.40 Improv Live Show. 
(12+).
2.30 Зона ночi.

7.00,15.00,19.00 Сьо-
годнi.
7.25,3.30 Реальна мiс-
тика.
8.30 Т/с «Жiночi таєм-
ницi», 1-6 с. (16+).
15.20 Т/с «Жiночi таєм-
ницi», 7-10 с. (16+).
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Жiночi таєм-
ницi». (16+).
23.45 Т/с «Виноград», 1 i 2 
с. (12+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Виноград». 
(12+).

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

6.00 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих», 1 с. (16+).
7.50 Х/ф «Близнецы». 
(Гонконг). (18+).
10.00 Х/ф «Альфа дог». 
(Германия - США). (18+).
12.25 Х/ф «Дорогой 
Джон». (США). (16+).
14.25 Х/ф «Пред-
чувствие». (США). (18+).
16.10 Х/ф «Она». (США). 
(16+).
18.55 Х/ф «На гребне 
волны». (Япония - США). 
(16+).
21.20 Х/ф «Области 
тьмы». (США). (16+).
23.20 Х/ф «Мелкие мо-
шенники». (США). (16+).
1.05 Х/ф «Красная жара». 
(США - Венгрия). (16+).
3.15 Х/ф «Родина». (18+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i Панда».
8.45 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.35 Х/ф «Весiльна 
вечiрка».
12.20 Х/ф «Бандити».
14.40 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
0.00 Х/ф «Голем». (16+).
2.00 Т/с «Три сестри».
3.35 «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.

5.15 Х/ф «Свiдоцтво про 
бiднiсть».
6.30 Х/ф «Тегеран-43».
9.20 Х/ф «Через Гобi та 
Хiнган».
12.30 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».

13.40 Т/с «Смерть у раю». 
(16+).
18.05 «Переломнi 80-тi».
19.00,2.10 «Свiдок».
19.30 Х/ф «За сiрниками».
21.30 Х/ф «Чорний орел». 
(16+).
23.15 Х/ф «Рейд». (18+).
1.05 «Таємницi кримiналь-
ного свiту».
2.40 «Випадковий свiдок».
3.25 «Речовий доказ».
4.45 «Top Shop».

6.00,8.15,1.45 Мiстична 
Україна.
7.00 Випадковий свiдок.
9.05,2.35 Правда життя.
10.15 Речовий доказ.
11.25 Битва цивiлiзацiй.
12.20 У пошуках iстини.
14.15 Бойовi кораблi.
15.10,21.00 Таємницi 
Тихоокеанського Пiвдня.
18.10 Дикi тварини.
19.10 Магiя океанiв.
23.50 Гучна справа.
0.45 Боротьба за вижи-
вання.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.50 М/ф «Лiсова братiя».
11.20 М/ф «Ранго».
13.20 Х/ф «Снiгова коро-
лева».
15.10 Х/ф «Монте Карло».
17.15 Х/ф «Зачарована 
Елла».
19.00,20.00,21.00,22.00
Одного разу пiд Полтавою.
19.30,20.30,21.30
Танька i Володька.
23.00 Х/ф «Вiд сiм`ї не 
втечеш».
1.00 Панянка-селянка.
2.40 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.25,13.40 Х/ф «Робин 
Гуд». (США). (16+).
9.40 Х/ф «Тристан и 
Изольда». (США - Велико-
британия - Германия - 
Чехия). (12+).
11.45 Х/ф «Эмма». (Вели-
кобритания - США). (16+).
16.00,3.50 Х/ф «Другие». 
(США - Испания - Франция 
- Италия). (16+).

17.40,5.35 Х/ф «Вол-
шебная страна». (Велико-
британия - США). (12+).
19.20 Х/ф «Джуманджи». 
21.00 Х/ф «Код да Винчи». 
(США - Франция - Велико-
британия). (16+).
23.25 Х/ф «Игры ра-
зумов». (Ирландия). (16+).
1.25 Х/ф «Пианист». 
(Франция - Германия). 

6.00 «Шаленi перегони».
7.00,8.00 «ДжеДАI».
9.25 «Загублений свiт».
13.25 Х/ф «Найкращi 
серед найкращих». (16+).
15.20 Х/ф «Найкращi 
серед найкращих 2». 
(16+).
17.20 Х/ф «Найкращi 
серед найкращих 3». 
(16+).
19.10 Х/ф «Найкращi 
серед найкращих 4». 
(16+).
21.00 Х/ф «П`ятий еле-
мент». (16+).
23.20 Х/ф «Грiм у тро-
пiках». (16+).
1.35 Т/с «Ласко». (16+).
2.20 «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
07:15 «Ранок на Суспіль-
ному. Дайджест»
07:25 «Роздивись». Вип. 6
07:40 «Шукачі пригод». 
Вип. 5
08:00 Національні новини 
UA: Перший
08:15 «Ранок на Суспіль-
ному. Дайджест»
08:30 «Геолокація: Во-
линь». Вип. 8
09:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
09:15 « Сьогодні» (сурдо-
переклад) ПОВТОР
09:50 Д/с «Дика прогу-

лянка», 6с.
10:15 Кулінарне шоу 
«Енеїда». 2 сезон
11:05 Х/ф «Жар-птиця» 
12:45 «Пліч-о-пліч». 4 
сезон
13:05 «Гендерні окуляри». 
Вип. 9
13:20 «Небезпечна зона». 
Вип. 23, 24
13:35 «Я вдома». Вип. 2
14:05 «Лайфхак україн-
ською»
14:20 «Уроки тітоньки 
Сови»
14:30 М/ф «Як Козаки 
олімпійцями стали»
14:50 М/ф «Маленький 
великий пес»
15:00 М/ф «Лежень»
15:05 М/ф «Літачок Ліп»
15:20 «Додолики». Вип. 8
15:30 «Шо? Як?». Вип. 11
15:50 «Буковинські за-
гадки»
16:00 «Маршрутом змін». 
Вип. 1
16:15 «#ВУкраїні»
16:45 Х/ф «Сквот 32» 
(16+)
18:25 «Крутий заміс». 2 
сезон
19:00 «Культ. Особи-
стості»
19:15 «Відтінки України»
19:45 «Створюй із 
Суспільним. Рівне. Чет-
верта влада». Вип. 1
20:05 Суспільно-полі-
тичне ток-шоу «Зворотний 
відлік» (сурдопереклад) 
ПОВТОР
21:50 «Задача з зірочкою»
22:00 «Вільна енергія 
Тесли»
23:00 Телевистава 
«Дев’ятисотий не сходить 
на берег» (16+)
00:25 «#ВУкраїні»
00:55 Спецпроект «Зу-
пини мене, якщо зможеш»
01:45 «Задача з зірочкою»
02:00 Суспільно-полі-
тичне ток-шоу «Зворотний 
відлік» (сурдопереклад) 
ПОВТОР
03:40 Д/ф «АУ» (12+)
04:40 «Артефакти»
05:10 UA Музика
05:20 «Відтінки України»
05:45 «Лайфхак україн-
ською» 

п'ятниця, 4 червня

субота, 5 червня
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6.00 Гiмн України.
6.05,4.00 Енеїда.
7.00,8.00,8.55,21.00,0.3
0,3.35,5.35 Новини.
7.15 М/ф «Як козаки кулiш 
варили».
7.25 М/ф «Як козаки у 
хокей грали».
7.40 М/ф «Як козаки олiм-
пiйцями стали».
8.15 Погода.
8.20 Д/с «Боротьба за 
виживання».
9.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви 
України.
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Като-
лицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята 
Меса Римсько-Католицької 
Церкви в Українi.
13.30 Незвiдана Україна.
14.35 Телепродаж.
15.05 Країна пiсень.
16.10 Концерт. Анатолiй 
Гнатюк.
17.00 Х/ф «Мiй найкращий 
роман». 
18.50 Д/с «Хижаки пiдвод-
ного свiту».
19.50 Пишемо iсторiю. 
Лiто-осiнь 1939.
20.05 Пишемо iсторiю. 
Правда та мiфи про Другу 
Свiтову.
20.20 Пишемо iсторiю. 
Операцiя Вiсла.
20.45 Пишемо iсторiю. 
Україна пiд час Другої 
Свiтової вiйни.
21.30 Дорога до Токiо.
21.50 ЧЄ-2021 з футболу 
серед молодi U21. Фiнал.
0.00 #@)?$0 з Майклом 
Щуром. 
0.55 Х/ф «Вавилон ХХ».
2.30 Д/ф «Клiтка для 
двох».
4.55 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».
12.05,3.45 «Свiт нави-
ворiт».
18.15 «Українськi сен-
сацiї».
19.30,5.00 «ТСН-Тиж-
день».

21.00 Комедiя «Поїздка до 
Америки».
23.20 Комедiя «Помiня-
тися мiсцями».
1.50 Комедiя «Навколо 
свiту за 80 днiв».

6.05 Х/ф «Белль i Се-
бастьян».
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
10.00,11.00,12.00,12.45
«Iнше життя».
13.30 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
18.00 Х/ф «007: Квант 
Милосердя». 
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Х/ф «Весiлля в Ма-
линiвцi».
23.55 Х/ф «Гусарська 
балада».
1.50 «Речдок».

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

5.15 Скарб нацiї.
5.25 Еврика!
5.30 Факти.
5.55 Не дай себе ошукати.
7.45 Бiльше нiж правда.
8.35,11.20 Громадянська 
оборона.
9.30 Анти-зомбi.
10.25 Секретний фронт.
12.10,13.00 Х/ф «Про-
фесiонал». 
12.45 Факти. День.
14.40 Х/ф «Смертельнi 
перегони». 
16.40 Х/ф «Злочинець». 
18.45 Факти тижня.
20.35 Х/ф «Роман з ка-
менем». 
22.45 Х/ф «Богемна 
рапсодiя». 
1.25 Х/ф «Одного разу... у 
Голiвудi». 
4.00 Я зняв!

5.20 Невiдома версiя. 
Вiрнi друзi. 
5.50 Невiдома версiя. За 
двома зайцями. 
6.30 Х/ф «Три плюс два».
8.15 Х/ф «Максим Перепе-
лиця».
10.00 МастерШеф. Про-
фесiонали. 
13.15 Хата на тата. 
15.10 СуперМама. 
19.00 Слiдство ведуть екс-
трасенси. 
20.00 Один за всiх. 
23.10 Таємницi ДНК. 

6.00,1.40 Вар`яти. 
6.25 Таємний агент.
7.35,9.15 Kids` Time.
7.40 М/ф «Том i Джерi».
9.20 Х/ф «Сутiнки. Сага. 
Новий мiсяць». 
11.50 Х/ф «Сутiнки. Сага. 
Затемнення». 
14.10 Х/ф «Сутiнки. Сага. 
Свiтанок: частина 1». 
16.20 Х/ф «Сутiнки. Сага. 
Свiтанок: частина 2». 
18.20 Х/ф «Людина-павук 
2».
21.00 Х/ф «Людина-павук 
3: Ворог у вiддзеркаленнi».
23.50 Improv Live Show. 

5.50 Сьогоднi.
6.50 Реальна мiстика.
9.20 Т/с «Повернення». 

17.00 Т/с «Сукня з марга-
риток», 1 i 2 с. 
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки 
з Олегом Панютою.
21.00 Т/с «Сукня з марга-
риток». 
23.00 Т/с «Жiнки в лю-
бовi», 1-3 с. 
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Жiнки в любовi». 
3.00 Гучна справа.
3.50 Iсторiя одного зло-
чину. 

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 «Эскадрон гусар 
летучих», 2 с. 
7.50 Х/ф «Красная жара». 
(США - Венгрия). 
10.00 Х/ф «На гребне 
волны». (Япония - США). 
12.25 Х/ф «Области 
тьмы». (США). 
14.25 Х/ф «Мелкие мо-
шенники». (США). 
16.10 Х/ф «Родина». (18+).
18.55 Х/ф «Кожа, в ко-
торой я живу». (Испания - 
США). 
21.20 Х/ф «Патруль». 
(США). (18+).
23.20 Х/ф «Красавчик 
Джонни». (США). (18+).
1.05 Х/ф «Закусочная на 
колесах». (Гонконг). 

3.15 Х/ф «Олигарх». 

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i Панда».
8.35 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.30 Х/ф «Джунглi кли-
чуть! В пошуках Марсу-
пiламi».
12.20 Х/ф «Весiльна 
вечiрка».
14.00 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
0.10 Х/ф «Зломники сер-
дець». 
2.00 Т/с «Три сестри».
2.50 «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 «Жiночi радощi та 
печалi».
7.35 «Слово Предстоя-
теля».
7.40 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту».
9.30 Т/с «Смерть у раю». 
13.50 Х/ф «Чорний орел». 
15.40 Х/ф «За сiрниками».
17.30 Х/ф «Невиправний 
брехун».
19.00 Х/ф «Мiцний 
горiшок».
20.30 Х/ф «Очiкування 
полковника Шалигiна».
22.10 Х/ф «Зворотнiй бiк 
мiста». 
0.00 Х/ф «Рейд». (18+).
2.00 «Речовий доказ».

6.05 Комедия «Бедная 
Liz».
7.40,1.30 Х/ф «Чего хотят 
мужчины».
9.20 Местное время. Во-
скресенье.
9.55 «Пешком...» Москва. 
Исторический музей.
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».
14.45,3.05 Х/ф «Молодая 
жена».
16.30 Х/ф «Можно мне 
тебя обнять?»
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Со-
ловьевым».

6.00 Випадковий свiдок.
8.50,1.45,5.20 Мiстична 
Україна.
9.40,12.45 У пошуках 
iстини.
10.40 Речовий доказ.
11.50,23.50 Гучна справа.
13.40 Брама часу.
14.25 Бойовi кораблi.
15.20,21.00 Таємницi 
Тихоокеанського Пiвдня.
18.10 Дикi тварини.
19.10 Магiя океанiв.
0.45 Боротьба за вижи-
вання.
2.30 Бандитська Одеса.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
10.45 М/ф «Король Са-
фарi».
12.15 Х/ф «Про риболова 
та його дружину».
13.30 Х/ф «Зачарована 
Елла».
15.15 Х/ф «Вiд сiм`ї не 
втечеш».
17.15 М/ф «У пошуках 
Немо».
19.00,20.00,21.00,22.00
Одного разу пiд Полтавою.
19.30,20.30,21.30 Танька 
i Володька.
23.00 Х/ф «Трiшки ва-
гiтна». 
1.20 Панянка-селянка.
3.15 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.15,16.05 Х/ф «Джума-
нджи». (США). (6+).
8.55 Х/ф «Дюна». 
11.10 Х/ф «Принцесса-не-
веста». (США). (6+).
12.45 Х/ф «Другие». (США 
- Испания - Франция - 
Италия). 

14.25 Х/ф «Волшебная 
страна». (Великобритания 
- США). 
17.45 Х/ф «Девушка из 
Джерси». (США). 
19.25 Х/ф «Заколдованная 
Элла». (США - Великобри-
тания - Ирландия). 
21.00,4.10 Х/ф «Малышка 
на миллион». (США). 
23.10 Х/ф «Тепло наших 
тел». (США - Канада). 
0.45 Х/ф «Последняя лю-
бовь на Земле». (Велико-
британия - Швеция - 
Дания). 
2.15 Х/ф «Миссия «Сере-
нити». (США). 

6.00 «Шаленi перегони».
7.00,9.00 «ДжеДАI».
10.20,1.00 «Загублений 
свiт».
13.20 Т/с «Бiблiотекарi 2». 
16.55 Х/ф «Заручниця 3». 
19.00 Х/ф «Повiтряний 
маршал». 
21.00 Х/ф «Джейсон 
Борн». 
23.15 Х/ф «Слiдопит». 
2.00 «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. 7
07:45 «Недалечко». Вип. 6
08:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
08:15 «Ранок на Суспіль-
ному. Дайджест»
08:25 Д/ц «Дика прогу-
лянка», 5с.
08:55 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
09:05 «Буковинські за-
гадки»
09:15 «Артефакти»
09:45 «Міста і містечка»
10:00 Кулінарне шоу 
«Енеїда». 1 сезон
10:25 «Солодка дача», 

23с., 11с.
11:05 Д/ф «Хто створив 
Змієві Вали?» (12+)
12:00 Д/ф «Бовсунівські 
бабусі» (12+)
13:05 «Буковинські за-
гадки»
13:10 «Шерифи для нових 
громад»
13:20 «Роздивись». Вип. 7
13:35 «Відтінки України»
14:05 «Лайфхак україн-
ською»
14:15 «Ок, я тобі поясню»
14:20 «Уроки тітоньки 
Сови»
14:30 М/ф «Як Козаки у 
хокей грали»
14:50 М/ф «Найсправжні-
сінька пригода»
15:00 М/ф «Свара»
15:05 М/ф «День, коли 
щастить»
15:15 «Марійчин першо-
світ»
15:20 «Додолики»
15:30 «Шо? Як?». Вип. 12
15:50 «Невідомі Карпати»
16:05 «Шерифи для нових 
громад»
16:15 «#ВУкраїні»
16:45 Х/ф «Книга Буття. 
Створення світу» (12+)
18:20 «Задача з зірочкою»
18:25 «#ВУкраїні»
19:00 «Культ. Особистості»
19:15 «Обличчя». Вип. 36
19:45 «Створюй із 
Суспільним. Розсліду-
вання. Лакмус». Вип. 2
20:05 «100 років ізоляції»
21:00 Цикл «Наші 30». 
Вип. 7
21:30 «Задача з зірочкою»
21:35 Х/ф «Білявка Ме-
рилін», 1с. (12+)
23:00 «Бийся як дівчина». 
Вип. 12
23:05 «Розсекречена іс-
торія» ПОВТОР
00:00 «#ВУкраїні»
00:25 «Разом»
00:55 «Помилка 83»
01:45 «ЗаАрхівоване»
02:00 Х/ф «Білий птах з 
чорною ознакою» (12+)
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, 6 червня

Відповіді на кросворд з №19

По горизонталi:
1. ... Йовович
5. Кора льоду на снiгу
8. Довгий насип
9. Озеро в Пн. Америцi
11. Тибетська система ворожiнь
12. Вигук
14. Копiйка Англiї
15. Шерстяний покрив тварини
18. Висока будова
21. Густина
22. Займенник
23. Марка авто
25. Рос. парламент
27. Флiгель
30. Техогляд
31. Грош. од. Лаоса
32. Паливо, нафтопродукт
33. Глибоке мiсце рiки
35. Рiчка у Францiї
36. Японська фiрма

По вертикалi:
2. ... Монтан
3. Домiвка джина
4. Лiкар на пiдвiконнi
5. Рекламний газ
6. Сховище документiв
7. Нота
10. Великий виграш
13. Жалка комаха
16. Укр. Радянська енциклопедiя
17. Плавучий причал
19. Австралiйський страус
20. Вправа зi штангою
23. Перемiщення транспорту
24. Насичений вуглеводень
25. П`яте вiдчуття людини
26. Частина п`єси
28. Атмосф. опади
29. Вулканiчна маса
32. Рос. художник
34. Бог Сонця

По горизонталi:
1. Лiон. 3. Лико. 5. Листя. 7. 
Пежо. 9. Пуна. 11. Ур. 12. Рiв. 
14. Ор. 15. Уре. 16. Мул. 17. Луг. 
19. Екю. 22. Ом. 24. Тор. 25. Ту. 
26. Киця. 28. Атол. 29. Ратау. 30. 
Лярд. 31. Лист.

По вертикалi:
1. Лопух. 2. Нло. 3. Ляп. 4. 
Опара. 6. Спiр. 8. Ер. 10. Но. 12. 
Рулет. 13. Велюр. 18. Вокал. 20. 
Корт. 21. Булат. 23. Ми. 25. То. 
27. Ярд. 28. Аул.

КРОСВОРД
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27
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, господар-
ські споруди. Все приватизо-
ване. Тел. 0992858310.

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

� БУДИНОК, 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, 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, c. Осняги. Тел. 
0507359949

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

� 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 80 м.кв., с. Білен-
ченківка. Газ, вода, господарські 
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, цегляний, с. Тепле, 
вул. Садова. Газ, вода, зручності 
в будинку. Усі господарські спо-
руди, асфальтний двір. Сад. З/д. 
Поруч траса обласного значення 
(500м). Ціна 90 тис. грн. Тел. 
0666455761.

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

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

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

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

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

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

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

� 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. 

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

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

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

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

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

� БУДИНОК, вул. Н. Грунь, газ, 
вода, зручності, л/кухня, погріб, 
гараж, сарай, сад, з/д 10 соток. 
Тел. 0953995098. 

� БУДИНОК, 1995 р.в., вул. О. 
Пчілки, 10х11м., гараж, сарай, л/
кухня, з/д 6 соток. Ціна 35 тис. 
у.о. Тел. 0992026522. 

� БУДИНОК, с. Малі Будища. 
Гараж, л/кухня, господарські спо-
руди, газ, вода. Тел. 0509493765. 

� БУДИНОК, по вул. Коза-
ченка. З/п 60,4 м.кв. 4 кімнати, 
газ, вода, вхідний погріб, гараж, 
сарай, господарські споруди. Усі 
зручності. Тел. 0994911774. 

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

� БУДИНОК, по вул. Миру, 63, 
площа 100 м.кв., недобудований. 
З/д 10 соток. Ціна договірна. Тел. 
0956324779.

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

� БУДИНОК, присадибні спо-
руди, погреб, сарай, гараж, 
з/д, р-н тракторного. Тел. 
0995432220. 

� БУДИНОК, пров. Весняний, 
господарські споруди, л/кухня, 
гараж. Тел. 0952513960. 

� БУДИНОК, газ, вода, незакін-
чений ремонт, р-н Заяр. Ціна 11 
тис. у.о. Торг. Тел. 0997839985. 

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

� БУДИНОК, с. Мартинівка. 
4 кімнати, газ, пічне, вода, л/
кухня, господарські споруди. З/д 
23 + 25 соток. Гараж для мото-
цикла. Ціна 110 тис. грн. Тел. 
0669221057

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

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

� БУДИНОК, р-н Заяр, площа 
78 м.кв., газ, вода, з/д 7 соток. 
Недорого. Тел. 0502743434, 
0674373593. 

� БУДИНОК. Терміново, по вул. 
Тельмана (біля будинку приста-
рілих). З/п 67,5 м.кв. Газ, вода, 
всі зручності в будинку, л/кухня, 
сарай, погріб. Ціна 23 тис. у.о. 
Тел. 0506691211  

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 опалення. Ціна 20 
тис. у.о. Торг. Тел. 0997949050

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

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

� 2-КІМН. кв., з/п 50,5 м.кв., вул. 
Гагаріна, р-н цегельного заводу, 
4/5 поверх, централізоване опа-
лення, 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

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

� 3-КІМН. кв., вул. Полтавська, 
44, 5/5 поверх, індивідуальне опа-
лення, некутова. Детальніше по 
телефону. Тел. 0966653786

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

� 3-КІМН. кв., центр міста, 2-й 
поверх, опалення централізо-
ване, не кутова, лічильники на 
воду. М/п вікна. Тел. 0669454145. 

� КВАРТИРА з усіма зруч-
ностями, індивідуальне опалення, 
р-н болгарського містечка. Або 
обміняю. Тел. 0956262141.  

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

� 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., 1/5 поверх, 67,7 
м.кв., р-н Сарського перехрестя, 
індивідуальне опалення. Тел. 
0953115816

� 3-КІМН. кв., + кухня. При-
ватний сектор, р-н М. Круг. Тел. 
0507659381. 

� 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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

� 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. Р-н санаторію. Під забу-
дову. Тел. 0667462853.

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

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

� З/Д	10	соток.	Є фундамент, 
комунікації поряд. Р-н авто-
станції. Тел. 0977232353. 

� З/Д	9	соток,	с. Малі Будища, 
приватизована, огороджена, 
сад, бесідка, туалет, криниця. 
Ціна договірна. Тел. 0501515822

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

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

� КІОСК пересувний. Розмір 
3х8м. В хорошому стані. Тел. 
0669958366

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

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

� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790

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

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

� КОМФОРТАБЕЛЬНЕ	ЖИТЛО.	
Економ та люкс-класу. Подо-
бово та на тривалий термін. Тел. 
0956751072

� ПРИМІЩЕННЯ під офіс чи 
складське приміщення. Тел. 
0503462730

� КВАРТИРА на тривалий 
термін, 70 м.кв., центр міста, вул. 
Шевченка (р-н ліцею-інт ернату). 
Тел. 0663930062, 0664099290

� 1-КІМН. кв. у м. Миргород. 
Центр міста. На тривалий термін. 
Бажано сімейній парі. Тел. 
0990324304

� 3-КІМН. кв., індивідуальне опа-
лення, сучасне планування, 3/5 
поверх. Тел. 0500385403

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

� МАГАЗИН навпроти «Полтава 
Банк». Тел. 0957686030

� 1-КІМН. кв. на тривалий 
термін, р-н Черемушки. Тел. 
0662743706

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,	6х4м., по вул. Гагаріна,
перекритий плитами. Світло, огля-
дова яма. Тел. 0500385403.

� ГАРАЖ,		р-н цегельного 
заводу, розмір 6х4м. Погріб. 
Ціна договірна. Тел. 0992261333, 
0500394757

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

20

26

ДОРОГО КУПУЄМО 
свиней, свиноматок.

ЦІЛОДОБОВО

066 1808984066 1808984
068 4839984068 4839984

Те
л

Те
л
..
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КУПЛЮ СВИНЕЙ,
СВИНОМАТОК

живою вагою

0662183433, 
0671111363Те

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

живої ваги.

 Тел. 0990128098 (Олег)
ЕЛЕКТРОННІ ВАГИ

КУПЛЮ 

20

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

Яйце крупне, жовто�коричневого відтінку.

Приймаємо заявки на
КУРОЧКУ�МОЛОДКУ

Тел. 095�485�56�29 (Наташа)

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

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

попелясто�голубі).

21

Тел. 0663451052, 
0506644240

КУПЛЮ 
СВИНЕЙ 
ЖИВОЮ 
ВАГОЮ
ДОРОГО

КУПЛЮ СВИНЕЙ

21Тел.: 0669676637

Цілодобово

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

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

електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування; 

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

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

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

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

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

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

лісник, єгер;
слюсар з ремонту автомобілів; водій колісних 

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

Високий рівень професійної підготовки.
Гуртки технічної творчості.

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

підключенням до мережі Інтернет.
Їдальня та буфет.

Учні забезпечені стипендією.
ВІДМІННИКИ ТА АКТИВІСТИ ОТРИМУЮТЬ 

ПІДВИЩЕНУ СТИПЕНДІЮ.
Прийом на навчання за співбесідою.

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

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

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

Оголошує набір учнів на 2021-2022 
навчальний рік
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	� 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 збері-
гання. Кузов не битий, не фарбо-
ваний, має декілька не значних 
пошкоджень. К/т зимової гуми 
у подарунок. Ціна 6750 у.о. Тел. 
0955790044

	� MERCEDES	Vito, 1999 
р.в., TDi. Ціна договірна. Тел. 
0954118074. 	

	� ЗАЗ	Sens, 2004 р.в., 1,3 газ/
бензин, сірий колір. Ціна дого-
вірна. Тел. 0681635384. 

	� ВАЗ-21213, газ/бензин, після 
капремонту. Тел. 0503086590.  

	� DAEWOO	Lanos, гарний стан, 
газ/бензин. Тел. 0955172246. 

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

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

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

	� СІВАЛКА зернова 6,3 
м. Повний комплект. Тел. 
0953258688. (15) 

	� КОСАРКА	КС-2,1 переоблад-
нана під Т-16. З/ч до косарки 
КС-2,1. Тел. 0961136469.  

	� ЮМЗ-6, причіп 2-ПТС-4, плуг. 
Тел. 0675324682

МОТО
Продаж

	� МТ-10. Робочий стан. Тел. 
0951588270

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

	� ІЖ	ПЛАНЕТА-5. Тел. 
0988430272. 

	� МОПЕД «Дельта». Гарний 
стан. Тел. 0502715885. 

	� СКУТЕР, в-к Китай, 150 куб. 
Ціна 9200 грн. Тел. 0992625576. 

	� КОЛЯСКА до мотоцикла ІЖ. 
Тел. 0956508786

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 

	� 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 R-14, з ковпаками, 
б/в. Тел. 0503086590. 

	� КОЛІНВАЛ до Т-25, стартер, 
генератор, головка блока. Тел. 
0502219042. 

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

	� КПП до ГАЗ-53. Тел. 
0974714164

 �БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

	� ПІСОК,	цегла,	цемент,	з/б	
кільця	колодязьні,	кришки	
(виробництво,	продаж,	
монтаж).	Блоки	фундаментні	
ФБС.	Газоблок.	Щебінь	різних	
фракцій,	щебінь	для	ланд-
шафтного	дизайну,	гранвідсів,	
камінь	бутовий.	Керамзіт.	
Доставка.	Тел.	0953514363

	� ДОШКА, брус, штахет, шалівка. 
Дрова: сосна, береза. Доставка. 
Тел. 0509080626. (32)

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

	� ПІСОК,	КАМІНЬ	бут,	цегла,	
гранвідсів,	чорнозем,	перегній.	
Доставка.	Тел.	0662127037.	(19)

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

	� 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

	� ПЛИТИ	ПЕРЕКРИТТЯ 60х15, 
3 шт., б/в. Гарний стан. Ціна 2000 
грн./шт. Тел. 0956959663

	� ТРУБИ металеві д. 60, 50, 
40мм. Залізо листове 1,25х2,50м. 
Труби цементні д. 100мм. Тел. 
0668811837

	� ШИФЕР б/в, 60 листів. Тел. 
0664881392

МЕБЛІ
Продаж

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

	� ЛІЖЕЧКО дитяче, б/в. 
Шафа 3-дверна, б/в. Антресоль 
3-дверна, б/в. Тел. 0678692045. 

	� ГАРДЕРОБ ручної роботи. 
Стільці дерев’яні. Два ліжка 
2-спальні з дерев’яними биль-
цями. Буфет з дерева ручної 
роботи. Все б/в. Тел. 0997409355

ЕЛЕКТРОНІКА
Продаж

	� СМАРТФОН	TECNO POP 4 
PRO. На гарантії. Тел. 
0954115095

ОДЯГ, ВЗУТТЯ
Продаж

	� БУТСИ	дитячі, недорого. Тел. 
0952074022

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, велосипед, електрична 
соковижималка, стінка, казани, 
трельяж, пилосос, блендер, кані-
стри.  Тел. 0989542346 

	� МОЛОКО,	творог,	сме-
тана	з	доставкою	по	м.	Гадяч.	
Перегній	в	мішках.	Тел.	
0684686578

	� 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. Воско-
топка сонячна. Ящики для бджо-
линих рамок. Бджільницький 
інвентар. Тел. 0506972756

	� 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

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

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

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

	� ВЕЛОСИПЕД ДИТЯЧИЙ, на 
вік 7-10 років. Ціна 1500 грн. Кар-
топля їстівна. Картопля дрібна. 
Тел. 0953536828. 

	� ХОЛОДИЛЬНИК	2-камерний, 

велосипед жіночий, плита газова 
4-камфорна. Чайний гриб. 
0662000908.

	� КУКУРУДЗА, 7 грн./кг. Тел. 
0957403415

	� ВЕЛОСИПЕДИ б/в, жіночий і 
підлітковий. Тел. 0666020168

	� ПШЕНИЦЯ. Тел. 0997783885

	� ТРУБИ а/цементні 
300х100мм. Цегла б/в. Nokia 230. 
Гарний стан. Тел. 0992279628. 

	� ДВИГУН до човна Honda-5, 
новий. Телевізор Samsung 42д. 
Зварювальний апарат. Тел. 
0502715885. 

	� ЯЩИК металевий з кришкою, 
під зерно. Тел. 0668046130. 

	� РУШНИЦЯ ІЖ, 16к. Тел. 
0502219042. 

	� ВЕЛОСИПЕДИ ХТЗ, «Салют». 
Ємності для зерна 0,5 і 1т., кону-
соподібні із засувами. Ел. двигун 
3,5 кВт. Тел. 0951626631. 

	� ВЕРСТАТ деревообробний. 
Батарея чавунна 7 секцій, нова. 
Обігрівач портативний «Роус». 
Тел. 0668791450. 

	� КАРТОПЛЯ посадкова (можна 
на корм) 4 грн./кг. Велосипед 
«Україна», 600 грн., гарний 
стан. Банки 10л., 0,5л. Тел. 
0963226313. 

	� ВЕРСТАТИ деревообробні: 
свердлильний, циркулярка, стру-
гальний, торцовка, фрезер, 
токарний. Двері б/в, недорого. 
Тел. 0509238910. 

	� ХОЛОДИЛЬНИК маленький, 
таганок 2-касфорний. Витяжка, 
велосипед спортивний. Тел. 
0662000908. 

	� КЛІТКА залізна, для нутрій, 
кролів. Р. 2,0х0,70м. Тел. 
0661622291.

	� КАРТОПЛЯ велика (недо-
рого). Тел. 0668169593. 

	� ШАФИ торгові (вітрини) з 
світодіодною підсвіткою. Стан 
нових. Тел. 0505615044. 

	� БОРОНА зубчаста – 800 грн. 
Каністри металеві 20л., 100 грн. 
Тел. 0662683686. 

	� ВЕЛОСИПЕД «Україна». Тел. 
0666196799. 

	� ВІКНА дерев’яні, б/в, в 
доброму стані. Різні розміри. 
Тел. 05000138701

	� БУДКА оцинкована на причіп. 
Довжина 230 см., ширина 
150 см., висота 80 см. Тел. 
0500138701

	� КОЛЯСКА дитяча «Ада-
мекс Еріка» 2 в 1, біло-бор-
дового кольору. Гарний стан. 
Комплектація: люлька, сидячий 
блок, накидка на ніжки, 2 
матраци, сумка, дощовик. Тел. 
0664355804. 

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

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

	� ГРЕБКА кінна. Фортепіано для 
інтер’єру (німецького в-ва). Зер-
нодробілка. Банки 3л., 10л. Тел. 
0983476609

	� КУКУРУДЗА. Тел. 0500182699

	� ЕЛЕКТРОДВИГУН 1,1 кВт., 
3000 об./хв., 220В. Корзина 
пересувна, металева (для відго-
дівлі молодняка птиці). Тара для 
зерна. Тел. 0506184275. 

	� ХОЛОДИЛЬНИК Samsung, 
невеликий. Морозильна камера 
Vestfrost. Матрац протипро-
лежневий з компресором. Тел. 
0951850057. 

	� БОЧКИ металеві для збері-
гання зерна чи інших цілей. Тел. 
0667124433. 

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

	� МАТРАЦ 90х190х19 см., 
майже новий. Морозильна 
камера LG, б/в. Два холодиль-
ника, б/в. Двері міжкімнатні, 2 
шт. Тел. 0958897533.  

	� КАРТОПЛЯ харчова, 
домашня. Банки скляні, різні. 
Тел. 0507667181, 0989010972.

	� КОЛЕСА до воза, е/наво-
щувач. Тел. 0662309812.   

	� ПИЛКОУЛОВЛЮВАЧІ. Кор-
мушки поточні. Ліхтар «літуча 
миша». Вулики б/в. Апарат 
для дистиляції води. Тел. 
0662309812.

	� СТІЛЬНИЦЯ нова. Моро-
зильна камера б/в. Тел. 
0954115095

ТВАРИНИ
продаж

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

	� КОЗИ дійні. Тел. 0667211775

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

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

	� БДЖОЛОМАТКИ «українська 
степова». Тел. 0951637456

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

	� КОЗА з козенятами. Тел. 
0980922980

	� КОРОВА тільна. Тел. 
0662048461. 

	� КУРЧАТА бройлера, с. П.-Ро-
менська. Тел. 0503224482

	� БДЖОЛОСІМ’Ї. Можливо з 
вуликами. Тел. 0666744148

	� КОЗА молода, перший окіт. 
Можна з козенятами. Тел. 
0687469402

	� КІЗОЧКИ молоді, на утри-
мання. Тел. 0666100366.

	� ВІДВОДКИ	БДЖОЛОСІМЕЙ. 
Тел. 0667124433.

	� КОЗА, первістка. Тел. 
0992279628. 

	� ТЕЛИЧКА, вік 2 місяці. На 
утримання. Тел. 0508695893

	� КОРОВА. Тел. 0992896488

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

	� КАРТОПЛЮ велику. Тел. 
0956406152

	� ХОЛОДИЛЬНИКИ, газові 
плити, пральні машини, телеві-
зори у робочому та неробочому 
стані. Тел. 0662000908

	� МАКУЛАТУРУ, поліетилен, 
ПЕТ-пляшку, банку алюмінієву, 
беги, склотару. Тел. 0501838458, 
0980922374 

	� ГАЗОВІ	КОТЛИ	(настінні).	
Музичні	колонки	та	підси-
лювачі.	Газові	котли,	пральні	
машини	та	комп’ютери	радян-
ського	виробництва.	Тел.	
0986946077

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 Ста-
ніслава	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

ПОСЛУГИ

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

	� САНТЕХНІКА.	УСІ	ВИДИ	
РОБІТ: монтаж – демонтаж, 
металопласт – екопласт, каналі-
зація. Встановлення лічильників, 
бойлерів, насосних станцій. 
Вода, опалення. Ремонт. Тел. 
0662743611. (Олексій). (13)

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

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

	� 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

	� 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

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

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

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

	� КЛАДКА	ЦЕГЛИ. Можливий 
виїзд по району. Тел. 0993642826

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

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

	� РЕМОНТ	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. Ландаф-
тний 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

	� 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

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

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

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

	� ЗВАРЮВАЛЬНІ	РОБОТИ. 
Встановлення, заміна котлів, 
насосів, бойлерів, опалення 
(метал, пластик), металокон-
струкції та інше. Виготовлення 
котлів в плиту під дрова. Виїзд по 
району. Тел. 0953147862

	� БУРІННЯ	ВОДЯНИХ	СВЕРД-
ЛОВИН. Ремонт, обслугову-
вання водяних станцій. Земельні 
роботи. Проколи під дорогою. 
Тел. 0661056531

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

РОБОТА
 � ТОВ «АГРО-КРАЙ» на постійну 

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

 � Пропонуємо роботу ОХО-
РОНЦЯ (чоловіки та жінки), вах-
товий метод 15*15 діб. Проїзд, 
проживання за рахунок фірми, 
компенсація за харчування. 
Заробітна плата від 4500 грн. 
за вахту. Тел. 0668008713, 
0674627014 

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

 � Дорожньо-будівельна ком-
панія «GRANDSTROY» запрошує 
на роботу МАЙСТРА-ВИКОН-
РОБА	та	МАШИНІСТА	ГРЕЙ-
ДЕРА	DZ	143. Офіційне працев-
лаштування, 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 
ПРОВІДНИЙ	АГРОНОМ. 
Вимоги: вища освіта, досвід 
роботи від 2-х років. Зверта-
тися 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

 � Організації на постійну роботу 
потрібен ЮРИСТ. Вимоги: відпо-
відна освіта, пунктуальність, від-
повідальність. Тел. 0930060043

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

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

 � На роботу потрібен ВАН-
ТАЖНИК. Тел. 0991383620

 � ПП «Укрбудсервіс-ДВМ» 
запрошує на постійну роботу 
ВОДІЯ автотранспортних 
засобів категорії «С». Висока з/п. 
Тел. 0666193102

 � На постійне місце роботи 
потрібен ПРОДАВЕЦЬ. Зверта-
тися у магазин «Хуторянка»

	� ШУКАЮ	РОБОТУ	ПРИБИ-
РАЛЬНИЦІ, двірника. Приберу 
на кладовищі. Виконаю будь-яку 
роботу. Тел. 0952512043. 

 � На роботу шукаємо  ПОМІЧ-
НИКА	МАЙСТРА	З	ВОДІЙ-
СЬКИМ	ПОСВІДЧЕННЯМ. 
Вимоги: відповідальність в 
роботі, бережне ставлення 
до інструменту та автомобіля,  
водійське посвідчення категорії 
B. Тел. 0669923177

 � ТОВ «АВАТОР-ГРУП» потрібен 
ОПЕРАТОР	CALL-ЦЕНТРА. 
Вимоги: вільне володіння ПК, 
комунікабельність, прагнення 
до кар’єрного зросту, пунк-
туальність, відповідальність.
За детальною інформацією 
звертатися по телефону. Тел. 
0993294134

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)

ЗАМОВЛЯЙТЕ	
РОБОТУ+МАТЕРІАЛИ		
зi	знижкою	до	30%.		

РЕМОНТИ	БУДИНКIВ,	КВАРТИР 
пiд ключ. Перепланування. 
БУДIВНИЦТВО- будинки, 

прибудови, павільйони, гаражі, 
навiси, альтанки. Банi, паркани. 

ПОКРIВЕЛЬНI	РОБОТИ  
пiд ключ. Мансарднi дахи.

УТЕПЛЕННЯ, облицювання 
будинкiв. 

Тел. 0686902740, 0500130705. 
(№ 21)

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

Тел.	0965119459	(23)
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Вітання

ВІТАЄМО ВІТАЄМО 
молодих маммолодих мам

Учасники спортивного клубу «Гладіатор», під 
керівництвом тренера Владислава Божка, 
22 травня, брали участь у Всеукраїнському 
тірнірі з кікбоксуингу WAKO «Wizard 
Open Kiev 2021». Відбулися поєдинки 
Олександра Скляра у розділі К-1(кікбокс) 
та Данила Вошанова у розділі Лоу-кік. Обоє 
спортсменів вибороли другі місця серед 
кращих чемпіонів України у міжнародній 
федерації Wako.

Фото В. Божка

У Коломиї відбувся Чемпіонат України 
з класичного пауерліфтингу.
«На підготовку було зовсім мало часу, карантинні 

заходи і операція, яку зробили нещодавно, вибили 
мене із тренувального процесу, довелося практич-
но все починати «з нуля». Але все таки встигла на-
працювати достатню форму і у підсумку стала Чем-
піонкою України, плюс установила чотири рекорди 
України (присідання 162,5 кг РУ і відразу онови-

ла свій же результат на 172,5 кг РУ і золото в русі, 
станова тяга 193 кг РУ і золото в русі, жим лежачи 
100 кг,107 кг не зарахувати через технічну помилку 
- срібло і рекордна сума 465,5кг.). Виступала в новій 
для себе категорії до 76кг ( своя вага 72,85кг). Хочу 
подякувати передусім своїм рідним, а також всім, 
хто підтримував мене і вірив у мою перемогу!».

Написала Анастасія Марченко у Instagram
Фото автора 

ТУРНІР ІЗ 
КІКБОКСИНГУ 

НАСТЯ 
МАРЧЕНКО – 
ЧЕМПІОНКА 
УКРАЇНИ

19.05. Світлана Сапун 
(с. Соснівка) хл., 4460 56 см

19.05. Юлія Кривенко 
(м. Гадяч) дівч., 3480 53 см

20.05 Світлана Сочнєва 
(с. Веприк) дівч., 3490 53 см
22.05 Надія Шестидесятна 

(с.Качанове) дівч., 2500 49 см
24.05 Ірина Філіпішина (с. Лютенька) хл., 3400 51 см
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Тисячі батьків в Україні - і 
мам, і тат - після розлучення 
фактично втрачають доступ 
до своїх дітей. Вони роками 
добиваються побачень чи права 
на спільну опіку, у декого дітей в 
буквальному сенсі викрадають.
Домогтися свого права на 
піклування та виховання 
дитини, якщо проти виступає 
друга сторона, з якою дитина 
фактично проживає, практично 
неможливо. У держави немає 
ефективних важелів впливу 
на ситуацію. Це визнають і 
чиновники, і юристи. А в країні 
загалом відсутня культура 
цивілізованих розлучень 
та спільної опіки, додають 
психологи.

«Не бачив дітей майже три роки»
Двох своїх дітей - 12-річного Богда-

на та 10-річну Кіру - одесит і моряк Ва-
дим Федоров не бачив з осені 2018 року. 
Дружина пішла від Федорова до іншо-
го чоловіка ще в 2014 році, поки він був 
в рейсі, розповідає покинутий чоловік. 
Ситуація була неприємна, але спершу 
все було цивілізовано - діти жили з ма-
мою, але щовихідних батько міг бачи-
тись з ними.

Окрім виплати базових аліментів чо-
ловік залишив дітям квартиру в Одесі. 
Гроші від її оренди - а це майже $500 - 
колишня також могла витрачати на ді-
тей, розповідає Федоров. Крім того, він 
купував дітям все необхідне по спис-
ку, оплачував додаткові заняття, ліка-
рів тощо. Так тривало майже три роки, 
доки колишня дружина не подала до 
суду з проханням перерахувати суму 
щомісячних аліментів.

«Суд у мою відсутність на підста-
ві дивного папірця на першому ж за-
сіданні нарахував мені майже 1 млн 
гривень боргу, - згадує Федоров. - У 
лютому 2018-го я повернувся з рей-
су, а тут арешт всього майна, заборо-
на на управління автомобілем і забо-
рона на виїзд за кордон». Вже в березні 
суд першої інстанції це рішення скасу-
вав, але з того часу дітей чоловік майже 
не бачив, а будь-які спроби з ними зу-
стрітись чи поговорити закінчувалися 
вкрай неприємно.

«Донька дзвонила і плакала, казала: 
«Ти виграв суд, я тебе ненавиджу, ми 
маму любимо, а тебе не хочемо». Потім 
син подзвонив і сказав, що я для них 
помер», - скаржиться чоловік.

Восени 2018 року апеляційний суд 
остаточно скасував заборгованість і 
рішення набуло чинності. А невдов-
зі жінка, завчасно отримавши довідку 
про заборгованість по аліментах, виї-
хала з обома дітьми за кордон і відто-
ді не поверталася. Тепер вони прожи-
вають в Іспанії.

Раніше один з батьків міг вивезти за 
кордон дітей лише за документальної 
згоди іншого з батьків, але, за новим за-
коном, дозвіл не потрібен, якщо є за-
боргованість по аліментах.

«Я загалом не проти, може, і краще 
дітям буде жити в Іспанії, але я хочу 
знати, де вони, хочу мати можливість 
подзвонити і дізнатись, чи все в них га-
разд, хочу приїхати і провести з ними 
час. Це мої діти, вони мені небайдужі», 
- ледве стримує емоції Федоров. 

В останні роки випадків, коли дітей 
назавжди вивозять за кордон без зго-
ди одного з батьків, стало більше. Осо-
бливо через те, що стало більше шлю-
бів з іноземцями, розповідає Ірина 

Мороз, партнер юридичної фірми AGA 
Partners та голова комітету Асоціації 
правників України з цивільного, сімей-
ного та спадкового права. У таких ви-
падках, якщо батьки не можуть домо-
витись мирно, судові процеси можуть 
тягнутись роками, і все одно реалізува-
ти реальне право на доступ до дитини 
вкрай складно.

«За нами гналися і погрожували, 
що заріжуть»
Історія Катерини (ім›я змінене на її 

прохання) схожа на гостросюжетний 
бойовик. Її старшого сина, якому тоді 
було три роки, викрав колишній ци-
вільний чоловік. І майже півроку жін-
ка не могла знайти дитину.

Все починалося мирно. З чоловіком, 
кримським татарином, Катерина по-
знайомилася на роботі. Він виглядав 
респектабельним і пристойним муж-
чиною. Та за три роки спільного життя 
він радикалізувався.

«Незадовго до розриву він відростив 
бороду, почав п›ять разів на день мо-
литися, - згадує вона. - Він кинув нас, 
коли нашому другому сину було п›ять 
днів. У мене все боліло після пологів, 
і він був незадоволений, що я не можу 
виконувати жіночу роботу».

Після цього він неодноразово прихо-
див до колишньої, погрожував, що забе-
ре синів, виламував двері в квартиру се-
ред ночі і навіть намагався зґвалтувати, 
каже вона. Одного дня, коли Катерина 
відпустила старшого сина побачитись з 
татом, чоловік просто зник разом з ди-
тиною. П›ять місяців жінка розшуку-
вала дитину, зверталася до органів дер-
жавної влади, але все було марно.

«Скажу чесно, якби в мене не було 
другої дитини, яка тоді була на грудно-
му вигодовуванні і постійно потребува-
ла мого піклування, я б збожеволіла», 
- зізнається жінка. Зрештою, вона отри-
мала ордер суду на відібрання дитини 
до матері, поки не відбудеться слухан-
ня справи про визначення місця прожи-
вання дітей по суті. Щоб виконати за-
конне рішення суду, Катерина найняла 
приватну охорону, автобус, взяла з со-
бою представника соціальних служб та 
державної виконавчої служби.

З усім цим конвоєм вона вирушила 
по всіх місцях, де теоретично міг бути її 
син. Жінка зізнається, що надії знайти 

його в неї не було, адже вона була в цих 
місцях десятки разів. Вона розрахову-
вала, що відсутність дитини засвідчать 
численні свідки, і хлопчика можна буде 
оголосити в міжнародних розшук. Але 
їй пощастило, в одному з місць вона 
знайшла дитину. Каже, що понад усе 
боялася, що за ці місяці хлопчик її за-
був, але, на щастя, цього не сталося.

«А далі був армагедон, - згадує Ка-
терина. - За нами гналися на машинах 
друзі колишнього чоловіка, державно-
му виконавцю погрожували, що її зарі-
жуть. Ми забарикадувалися в автобусі, 
і потім пересіли в машину поліції, яка 
нас вивезла». З того часу Катерина не 
живе в своїй квартирі, побоюючись за 
свою безпеку. Суд, який мав би визна-
чити місце проживання дітей, триває 
вже два роки, а рішення і досі немає. Її 
колишній ніякого покарання за викра-
дення досі не отримав, хоча щодо ньо-
го відкрито кримінальне провадження, 
каже вона. Він також не платить алі-
ментів, дітей повністю утримує вона.

«Бачу дитину кілька разів на рік, 
коли колишня дружина зволить»

Втім, втратити дитину після розлу-
чення в Україні можна і без всякого 
викрадення.

Для цього достатньо, щоб той з бать-
ків, з ким проживає дитина, закрив до-
ступ для колишнього чи колишньої. І 
саме таких випадків в країні найбіль-
ше. Киянин Денис Ялухін та його дру-
жина розійшлися, коли їхній спільній 
доньці було 11 місяців. Відтоді дитину 
він майже не бачить.

«Я бачу дитину кілька разів на рік, 
коли колишня дружина зволить з яки-
хось причин її дати. Цього року я бачив 
доньку в березні 2020», - каже чоловік.

Законних способів бачитися з дити-
ною, якщо мати категорично цього не 
хоче, практично не існує, скаржиться 
він.За його словами, одразу після роз-
риву він звернувся до відповідної ко-
місії з питань опіки і піклування, щоб 
вона видала рекомендації з відвідан-
ня дитини. Комісія виділила батькові 
лише кілька годин по суботах у при-
сутності матері. Але ці зустрічі регуляр-
но зривалися іншою стороною, а якщо 
і відбувалися, то закінчувалися скан-
далами. Ялухін знову звернувся до ко-
місії з проханням дозволити побачен-
ня з дитиною без присутності матері та 

з ночівлями, але на це отримав відмо-
ву. Довелося йти в суд. Судовий про-
цес тривав аж два роки і виніс рішення 
на користь батька, але змусити колиш-
ню виконати це рішення не може ні ви-
конавча служба, ні поліція.

«У липні 2020 року я приїхав до ди-
тини, мені не відчинили двері. Я викли-
кав поліцію, але поліція цими скаргами 
підтирається, я вже подав їх десятки, 
Виконавча служба теж всіляко відбива-
ється. Максимум - відкривають прова-
дження, але якщо відповідачці вистачає 
характеру їх ігнорувати, ці проваджен-
ня закривають. На цьому все закінчу-
ється», - пояснює Денис. 

Ситуацію ускладнюють стереотипи 
щодо батьківства в суспільстві, додає 
він.

«Я багато років не виносив ситуацію 
на загал, бо вважається, що публічно 
боротись за свою дитину - це не чоло-
вічий вчинок. Я мовчав про це багато 
років, навіть близькі знайомі не знали 
про ці перипетії», - розповідає Ялухін. 
Традиційно українська судова систе-
ма віддає право опіки матері, а батько 
за замовчуванням отримує від органів 
опіки кілька годин на тиждень чи мі-
сяць в присутності матері, каже Олек-
сандр Швець, голова громадської орга-
нізації «Батько має право». Натомість і 
Рада Європи, і практика Європейського 
суду з прав людини та навіть українське 
законодавство визначають, що і бать-
ко, і мати мають рівні права та обов›яз-
ки щодо дітей, підкреслює юристка Іри-
на Мороз.

Головою об стіну
Кількість звернень щодо порушення 

права одного з батьків на опіку зростає 
щороку, каже Людмила Денісова, упов-
новажена Верховної Ради з прав люди-
ни. Якщо в 2018 році таких звернень 
було 800, то в 2019 - понад 1000. 

Звертаються з цією проблемою і чо-
ловіки, і жінки. Але чоловіки частіше. 
Жінки ж більше скаржаться на неспла-
ту аліментів батьком або на насильство 
з його боку. Денісова визнає, що до-
могтися виконання рівних прав обох 
батьків щодо дитини на практиці бу-
ває дуже важко через недосконалість 
системи.

BBC News Україна

ЯК ПОДІЛИТИ ДІТЕЙ ?
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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.

ВИЇЗНІ ПОМИНАЛЬНІ ОБІДИ

м. Гадяч, кафе «Вогник» 
Тел. 0993376725, 0981208482

Харчування бригад у відрядженні
Доставка по місту та району 

безкоштовна

- 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

УВАГА!
Марина, яка 
має дар Божий 
і благословіння 
святої церкви на 
порятунок всього 
людства, знімає 
порчу, вінець 
безшлюбності, з’єднує долі, повертає 
чоловіка чи дружину до сім’ї, дарує 
щастя материнства, наставляє дітей 
на істинний шлях, дає молитву на 
удачу, допомагає в бізнесі та ставить 
захист на все життя.

Тел. 0970282338
Группа «А» 2 тур

22 травня 2021 р. (субота):
ФК «Опішня» (Опішня) – ФК «Динамо» (Решетилівка) — 1:2

«Чутове» (Чутове) – «Псел» (Гадяч) — 6:0
КЛФ (Полтава) – «Зіньків-1604» (Зіньків) — 2:0

«Інваспорт»» (Полтава) – «Шишаки» (Шишаки) — 2:0
Група «Б» 2 тур

22 травня 2021 р. (субота):
ФК «Гірник Спорт-2» (Горішні Плавні) – 

«Семенівка» (Семенівка) — 1:1
ФК «Дружба» (Очеретувате) – «Альтаір» (Бутенки) — 2:2
«Темп» (Градизьк) – «Стандарт» (Нові Санжари) — 1:2

23 травня 2021 р. (неділя)
«Кремінь-2» (Кременчук) – 

СК «Геологія-2» (Нова Галещина) — 2:1
Група «В» 2 тур

22 травня 2021 р. (субота):
«Комишня» (Комишнянська ТГ) – 

«Локомотив» (Гребінка) — 2:1
«Лубни» (Лубни) – «Красна Лука» (Краснолуцька ТГ) — 2:0

«Пирятин» (Пирятин) – «Харчовик» (Заводське) – 0:0
«Сенча» (Сенча) – «Велика Багачка» (Велика Багачка) — 1:5

ГС «Асоціація футболу Полтавщини».

ФУТБОЛ
МАТЧІ ДРУГОГО ТУРУ 

ЧЕМПІОНАТУ ПОЛТАВЩИНИ 
«Чутове» вдома розгромило «Псел», а 

«Велика Багачка» не відчула особливих 
проблем у протистоянні із Сенчою. 

Результати матчі другого ігрового дня 
виглядають наступним чином:
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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

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.

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)
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Оголошення, реклама

ПОГОДА

Марка 
пального

Вартість, 
грн 

А-92 27.83

А-95 28.45

ДП 26.86
ГАЗ 15.68

Марка Вартість, 

Ціни на пальне (Полтава), 
станом на 25.05.2021 р.

Курс валют (Полтава) 
станом на 25.05.2021 р.

Купівля Продаж НБУ

USD 27.35 27.55 27.4581

EUR 33.25 33.62 33.4911

10 RUB 3.29 3.82 3.7170

23

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

24.06.2021

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.

095827690823

20

 ЧОРНИХ ТА 
КОЛЬОРОВИХ 

МЕТАЛІВ
Дорого

Лі
ц.

 А
Е 

№
29

25
58

 в
ід

 5
.0

5.
14

Тел. 0997956117

ПРОДАЖ ТА ОБМІН 
вуглекислотних та 
кисневих балонів

АРГОН

БРУХТ

23

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

23

РЕМОНТ
скутерів та мопедів.

Запчастини.
Доставка нерухомих 

мопедів в ремонт.
Тел. 0994174060

Четвер, 27 травня 
Невелика хмарність
мін. +18°, макс. +26°

П’ятниця, 28 травня 
Мінлива хмарність, дощ
мін. +17°, макс. +22°

Субота, 29 травня
Хмарно, дощ, місцями сильний
мін. +17°, макс. +23°

Неділя,  30 травня
Хмарно з проясненнями, дощ
мін. +16°, макс. +20°

Понеділок, 31 травня
Хмарно з проясненнями, 
невеликий дощ
мін. +12°, макс. +18°

Вівторок, 1 червня
Хмарно з проясненнями, 
невеликий дощ
мін. +12°, макс. +18°

Середа, 2 червня
Хмарно з проясненнями, 
невеликий дощ
мін. +13°, макс. +18°

21

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
ВІКНА, ДВЕРІ, 

БАЛКОНИ

Тел. 0952229992, 0987452220, 0994174060

СУПУТНИКОВЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Встановлення, 
налаштування, 

обслуговування, 
гарантіяНизькі Низькі 

ціни, ціни, 
постійно постійно 
діючі діючі 
знижкизнижки

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

27

Компанія «Юрський горизонт»
З досвідом буріння 13 років

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

Тел. 0674705533, 0660668388 

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН 
НА ВОДУ

Куплю макулатуру, 
поліетилен, ПЕТ-пляшку, 
банку алюмінієву, беги, 

склотару. 
Тел. 0501838458, 0980922374

ТЕЛЕФОН	
редакції:	

0508011885	
3-34-67

МАГНІТНІ БУРІ У ЧЕРВНІ
Сильна буря 3, 9, 19 числа.
8, 10 - активність магнітного 
поля середньої інтенсивності;
28-30 – активність магнітного 
поля слабкої інтенсивності.

КАЛЕНДАР СТРИЖКИ 
ТА КРАСИ 
Сприятливі дні для стрижки: 
7, 14, 16
Сприятливі дні для 
фарбування: 1, 12,17
Несприятливі дні: 4, 13, 18, 27

МАНІКЮР, ПЕДИКЮР
Сприятливі дні:1, 4, 8, 9, 11, 
13,  14-17, 24, 25, 28, 29.
Несприятливі дні: 2, 3, 6, 7, 10, 
18-20, 21, 23, 26, 27, 30

МІСЯЧНИЙ КАЛЕНДАР 
РИБАЛКИ 
Клює добре: 4, 11-13, 21-26.
Клює так собі: 
14, 18, 19, 27, 28
Клює погано: 1-3, 15-18, 29, 30
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Сумуємо, пам'ятаємо

Про нього я вперше почув 9-річним хлопчиком. 
Побачив його, коли гадяцькі самодіяльні акто-
ри виступали з виставою Марка Кропивницького 
«Зайдиголова», яку транслювали на центрально-
му телебаченні в Києві, а згодом - у Харкові. Після 
успішних виступів він, як керівник драматичного 
гуртка, давав інтерв›ю. Це був Олексій Лукич Бо-
цула. Саме той, який дитиною грав малого Тара-
са Шевченка у театрі заснованому в Гадячі нашою 
видатною землячкою, матір’ю Лесі Українки - Оле-
ною Пчілкою.

У 1967 році аматори сцени Гадяцького районного 
будинку культури отримали високе звання «Народ-
ний самодіяльний театр» , а його режисер О. Боцу-
ла став заслуженим працівником культури УРСР.

Протягом 1973 - 1976 рр. я брав активну участь 
у роботі народного театру. Коли служив в армії, з 
листа батьків дізнався, що у 1977 р. Боцула пішов 
за вічну межу.

...Цієї весни до мене зателефонував товариш і 
повідомив, що на міському кладовищі місце по-

ховання режисера в занедбаному стані: пам’ятник 
похилився, огорожа поіржавіла. Дізнавшись, що 
син покійного разом із дружиною загинули у ДТП, 
звернувся до директора Гадяцького міського будин-
ку культури Л. Труш із проханням навести порядок. 
Того ж дня працівники культури прибрали місце 
біля могили, пофарбували огорожу.

Залишалася проблема -  вирівняти пам›ятник. 
Про допомогу попросив депутата Полтавської об-
ласної ради, голову правління КСП «Залений гай»  
А. Попельнюха. Наступного дня необхідні роботи 
були виконані.

Працівники міського Будинку культури додатко-
во завезли землю для підсипання та посадили кві-
ти. А також взяли шефство по догляду за могилою.

Щиро дякую вам, люди добрі, за упорядкуван-
ня місця вічного спочинку талановитого режисе-
ра, який прославляв гадяцьку землю. Нехай Го-
сподь Бог додає вам міцне здоров›я і довгі щасливі 
роки життя.

Олег Березенко, м. Гадяч

УПОРЯДКУВАЛИ 
МІСЦЕ ПОХОВАННЯ 
РЕЖИСЕРА 
САМОДІЯЛЬНОГО 
ТЕАТРУ
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ОВЕН	(21.03	-	20.04).
Тиждень дозволить 
пiдвищити професiй-
ний рiвень i розкрити 
творчий потенцiал. У 

вiвторок перед вами обiцяють 
вiдкритися новi горизонти, тiльки 
менше говорите i бiльше робiть. У 
п`ятницю можуть виникнути важ-
ливi обставини, якi змiнять вашi 
плани. У недiлю родичi нагадають 
про себе, постарайтеся надати їм 
необхiдну допомогу.

ТЕЛЕЦЬ	
(21.04	-	21.05).
На цьому тижнi ви бу-
дете отримувати за-
доволення вiд дiлових 

зустрiчей i контактiв. Чи спiлкує-
теся ви зараз легко i невимушено. 
Життєрадiснiсть i оптимiзм зро-
блять вас прекрасним спiвроз-
мовником i партнером. В сере-
динi тижня варто подумати про 
вiдпустку. На роботi постарайте-
ся не показувати свiй бурхливий 
темперамент, що не розкидайте-
ся i не вiдхилятися вiд намiченої 
стратегiї. У недiлю не варто йти 
на конфлiкт, знайдiть iнший вихiд 
з положення.

БЛИЗНЮКИ	
(22.05	-	21.06).
Вiдмiнна тиждень. Пе-
ред вами вiдкритi всi 
шляхи. Зiрки радять 

вiдправитися в подорож. Обiця-
ють вiдмiнну погоду, тепле море, 
мальовничi гори i приємну ком-
панiю. Чекайте дорогi подарунки i 
сюрпризи вiд коханої людини. Ви 
зараз близькi, як нiколи, до вико-
нання ваших найзаповiтнiших ба-
жань.

РАК	(22.06	-	23.07).
На цьому тижнi доля 
може подарувати вам 
приємнi знайомства, 
кар`єрний рiст i успiх 

в особистому життi. Але будьте 
обережнi при прийняттi рiшень, 
самообман здатний зiграти з 
вами злий жарт. У п`ятницю навко-
ло вас можуть кипiти справжнi 
пристрастi, залишайтеся розсуд-
ливi. У вихiднi вирушайте за мiсто.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
Доля може надати вам 
кiлька шансiв, саме час 
щось змiнити в звично-
го життя, щоб досягти 

нових висот. Але вашим таємним 
ворогом може стати зайва самов-
певненiсть. Постарайтеся тверезо 
оцiнити свої таланти i можливостi. 
I не вiдмовляйтеся вiд порад про-
фесiоналiв.

ДIВА	(24.08	-	23.09).
На цьому тижнi поста-
райтеся не гнатися 
за чимось бiльшим, 
iнакше ви ризикуєте 

втратити те, що вже маєте. У по-
недiлок треба максимально зосе-
редитися на тому, чим займаєте-
ся в даний момент, краще робити 
одну справу, але добре. У середу 
не варто поспiшати з остаточним 
рiшенням, так як генiальна, на 
перший погляд, iдея загрожує не 
дожити до практичного втiлення. 
У недiлю постарайтеся спiввiд-
нести свої бажання з бажаннями 
близьких людей i вибрати шлях, 
який пролягає по “золотiй сере-
динi”.

ТЕРЕЗИ	
(24.09	-	23.10).
На початку тижня може 
надiйти цiкаве дiлову 
пропозицiю, що вiдкри-

ває перед вами новi можливостi. 
Минулi заслуги дозволять вам по-
чати досить перспективна справа. 
У вiвторок та недiлю вiрогiднi не-

тривалi поїздки або вiдрядження. 
У суботу улагодяться сiмейнi про-
блеми, почнеться перiод повного 
взаєморозумiння i необхiдної до-
помоги з боку близьких людей.

СКОРПIОН	
(24.10	-	22.11).
Вiдповiдна тиждень 
для демонстрацiї своїх 
численних достоїнств i 
талантiв. Їх обов`язково 

помiтять i винагородять. Вам буде 
супроводжувати удача в справах, 
чекайте солiдний прибуток. По-
радують новини в особистому 
життi. Ваш оптимiстичний настрiй 
в серединi тижня подарує гарний 
настрiй близьким людям i друзям, 
ви будете бажаним гостем в будь-
якiй компанiї. У разi виникнення 
спiрних ситуацiй замiсть завзято-
стi пустите в хiд все ваше чарiв-
нiсть, тодi результат перевершить 
всi вашi очiкування.

СТРIЛЕЦЬ	
(23.11	-	21.12).
На цьому тижнi можливе 
знайомство з цiкавими 
людьми, прислухайтеся 

до ненароком отриманим радам. 
Життя вiдкриє перед вами новi 
перспективи в роботi i в особи-
стiй сферi. У розмовах з друзями 
не варто занадто тиснути на них, 
шукайте компромiс. Не приймай-
те близько до серця уїдливi слова, 
вони швидше за все будуть лише 
жартом, а образа може привести 
до великої сварцi. У вихiднi близь-
кi люди будуть особливо потребу-
вати вашої допомоги, постарай-
теся не вiдмовляти їм в увазi.

КОЗЕРIГ	
(22.12	-	20.01).
Тиждень сприятливий 
для вас практично в 
усiх вiдношеннях. Вам 

буде багато вдаватися, особливо, 
якщо ви станете працювати над 
одиночнiй тюремнiй камерi, а у 
спiвпрацi з iншими, адже так i лег-
ше, i вигiднiше. Правда, для цього 
доведеться час вiд часу прикушу-
вати собi мову, щоб не сполохати 
партнерiв не в мiру критичними 
зауваженнями. Можете думати 
про оточуючих що завгодно, але 
не виявляйте нi них тиск, уникайте 
в розмовах повчальних iнтонацiй. 
Це дозволить вам зберегти хоро-
шi вiдносини.

ВОДОЛIЙ	
(21.01	-	19.02).
На цьому тижнi варто 
зайнятися встановлен-
ням бiльш тiсних кон-

тактiв з колегами, це допоможе в 
розвитку вашої кар`єри. Правда, 
реальнiсть внесе свою поправку 
в вашi повiтрянi замки. У першiй 
половинi тижня розраховуйте 
тiльки на себе, так як iншi можуть 
помилятися або пiдвести через 
незалежнi вiд них обставини. У 
вихiднi шукайте компромiс з коха-
ною людиною, адже тiльки так ви 
закладiть основу сiмейного життя.

РИБИ	(20.02	-	20.03).
На цьому тижнi ви по-
виннi бути вiдкритi для 
пропозицiй, i вони поч-
нуть надходити до вас 

в наростаючому темпi. У вирiшен-
нi дiлових питань бiльше покла-
дайтеся на iнтуїцiю, як не дивно, 
логiка навряд чи приведе вас до 
бажаних результатiв. У вiвторок 
виявляться вдалими дiловi по-
їздки i переговори. У четвер не 
варто робити безвiдповiдальних 
вчинкiв, навiть таких, якi здаються 
вам дрiб`язковими. Постарайтеся 
виконувати обiцянки або вiдразу 
попереджайте, що не знаєте, як 
все складеться.
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У вільну хвилинку

історії з життя

Василь залишився молодим вдівцем після 
раптової смерті дружини Олени. Все почало-
ся з того, що вона перед пологами їла смажені 
гриби. Певно, отрута, потрапивши в організм, 
зробила свою справу: нудота, висока темпера-
тура. Олену так і не вдалося врятувати, а ді-
вчинка народилася блідою та кволою. Після 
пережитого стресу Василь почувався кепсько. 
Боліло серце і душа за втраченою близькою 
людиною, у якої було так багато мрій, планів 
і сподівань. Та не судилося їм здійснитися. Не 
вірилося, що Олени вже немає поруч. Завж-
ди усміхнена, щира і привітна вона проводжа-
ла його на роботу і чекала повернення. А те-
пер – пустка…

Йому не хотілося жити. Та мала Софійка 
тримала на цьому світі. Оленина мати – бабу-
ся Галя – піклувалася про онучку. Василь до-
помагав, як міг. Працював учителем історії у 
середній школі. Після уроків поспішав додо-
му, бо на нього чекала донечка. Вона простяга-
ла маленькі рученятка і тішилася, коли татко 
брав її на руки. Коли Софійці виповнилося три 
рочки, вона вже гарно розмовляла. Якось не-
сподівано запитала: «А де моя мама?». Василь 
розхвилювався – це питання застало його зне-
нацька. «Твоя мама – на небі. Дивиться звідти, 
чи ти чемна і молиться за тебе», – пояснив ди-
тині, хоча Софійка не дуже зрозуміла його. Ба-
буся дивилася на онучку зі сльозами на очах і 
не змогла вимовити жодного слова, бо рана від 
втрати доньки так і не загоїлася. Однак саме 
вона радила Василеві одружитися, адже йому 
потрібна жінка, а дитині – мати. Та Василь ва-
гався: чи стане хоча б хтось доброю матір’ю 
для Софійки?

А донечка росла, розквітала, гарнішала. Діз-
налася від «добрих» людей, що мама померла 
під час її народження. Якось до школи, де ви-
кладав Василь, прийшла нова молода вчитель-
ка – Зоя. Маленька, худенька, з веснянками на 
обличчі. Красунею її не назвеш. Проте, була 
досить чуйною до дітей, ввічливою до стар-
ших і колег. Взяла її бабуся Галя на квартиру. 
Так познайомилася Зоя зі своєю майбутньою 
ученицею Софійкою. Коли дівчинці виповни-
лося сім років і вона пішла в перший клас, її 
першою вчителькою стала Зоя Іванівна. Вона 
допомагала Софійці у навчанні, а бабусі – по 
господарству. Спочатку Василь був до Зої бай-
дужий, вважав її просто колегою. Та, коли по-
бачив її ставлення до малої, ніби відчув, що 
вона – саме та, на яку він чекав усі ці роки. 
Вони таємно розписалися і стали сім’єю. Зоя 
була щаслива, що тепер мала родину, адже сама 
росла сиротою. Вона поважала бабусю Галю і 
та доброзичливо ставилася до неї. Василь теж 
розумів її з півслова. Та сусідські хлопчись-
ка насміхалися над Софійкою. «Як ти терпиш 
ту свою мачуху? Вона ж вкрала у тебе батька! 
Вона чужа тобі». Від цих необдуманих, нікчем-
них, зайвих слів Софійці ставало прикро.

«Мачуха»… Що означало це слово – не зна-
ла, бо зверталася до своєї вчительки – Зоя Іва-
нівна. Тим часом мачуха віддавала всю свою 
любов Софійці і завжди говорила: «Наша до-
нечка розумна, красива, добре вчиться». Вва-
жала її своєю донькою, тож, коли почула діа-
гноз лікарів, що у неї не буде власних дітей, не 
засмутилася, бо вірила – Софійка стане їй рід-
ною. Скільки ночей Зоя не доспала, сидячи 
біля ліжка хворої донечки, гріла їй чай, напу-

вала молоком з медом, піклувалася про дити-
ну, як про рідну. Василь часто просив донечку 
називати Зою Іванівну мамою. Але Софійка 
не поспішала так ласкаво називати цю добру 
жінку. Ще й люди насміхалися: «Яка вона тобі 
мама?».

Якось Софійка отримала «трійку» від Зої 
Іванівни за те, що не вивчила вірш. Вдома вона 
влаштувала великий скандал. Не могли втихо-
мирити її ні бабуся, ні батько. А коли звернула-
ся до неї Зоя: «Доню, ти така ж, як і всі учні», 
Софійка злісно кинула: «Ти прийшла до нас 
мене вчити? А ще називаєш мене «донею»! Я 
не твоя донька, а ти мені не мама, а мачуха!». 
Зоя не образилася. «Підлітковий період», – по-
яснила Василеві. І хоч як чоловік не намагав-
ся помирити своїх «дівчат», Софійка ще дов-
го ображалася на Зою. Також вона не любила 
батькових повчань, а хвору і немічну бабусю 
зовсім перестала слухати. Старенької не ста-
ло, коли Софійка вже вчилася у восьмому кла-
сі. Вона мріяла бути вчителькою початкових 
класів, тож Зоя Іванівна допомогла їй вступи-
ти в педучилище. Але Софія не цінувала цьо-
го, бо була надто егоїстичною. Дівчина бай-
дуже ставилася до мачухи, ніколи навіть не 
дякувала їй за все добро. «Вчителька» – саме 
так вона називала Зою Іванівну. Василь пова-
жав свою дружину, яка стала вірною подру-
гою в його житті, і радив не зважати на вибри-
ки доньки. «Колись вона, Зою, зрозуміє, що ти 
була для неї, як рідна мати. Обов’язково зрозу-
міє», – казав він. «Надіюся, що зрозуміє, Васи-
лю. Так хочеться почути від неї щось миле сер-
цю», – відповідала Зоя.

Йшов час. Софія навчалася, вже й з хлоп-
цем почала зустрічатися – своїм однокурсни-
ком Сергієм. Якось Василь раптово захворів 
на грип, хвороба дала ускладнення. Пневмо-
нія розвивалася з шаленою швидкістю. Коли 
Софійка провідувала батька у лікарні, то за-
ледве впізнала його. Схуд, почорнів, згорав від 
температури.

«Дочко, – звернувся той до Софії, – Я не 
знаю скільки ще мені залишилося жити. Будь 
мудрою, назви Зою мамою, бо вона своє серце 
і душу віддала тобі одній. Будь милосердною 
до неї, прошу тебе. Пообіцяй мені, доню». Со-
фії стало шкода батька. «Не вмирай, тату, як я 
без тебе?, – заплакала вона. – Я виконаю твоє 
прохання. Обіцяю».

Через дві доби Василь не прокинувся. По-
бивалася Зоя за чоловіком, а Софія – за бать-
ком. Без нього обоє осиротіли. Одного дня Со-
фія приїхала додому з нареченим. Стали перед 
Зоєю і Софія промовила: «Пробач мені, мамо, 
за все. Ми просимо твого благословення». Зоя 
здригнулася. Невже вона нарешті назвала її 
мамою? Таке жадане слово! «Доню, я дуже ща-
слива!»,– обняла Софію і поцілувала. Обоє 
розплакалися. Відтоді Софія називає Зою ма-
мою. Виконує батьковий заповіт? Чи, може, 
зрозуміла, нарешті, що Зоя дійсно замінила їй 
рідну матір. 

Наречені вклонилися могилам своїх роди-
чів. Прийшли просити благословення до бать-
ка, бабусі, а також до рідної мами – Олени. А 
поруч стояла Зоя, у якої переповнювалося лю-
бов’ю до доньки і зятя материнське серце…

 Оксана Кишканюк

«НАЗВИ ЇЇ 
МАМОЮ, 
ДОЧКО…»
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Агроновини

Сказ, або водобоязнь — особливо не-
безпечне, гостре, заразне, надзвичайно 
важке і невиліковне захворювання, яке 
неминуче закінчується смертю. Хво-
ріють на нього люди і всі теплокровні 
тварини як свійські, так і дикі. Джере-
лом збудника сказу є хворі тварини, які 
виділяють вірус зі слиною. Зараження 
сказом відбувається в основному через 
покуси чи внаслідок потрапляння сли-
ни хворої тварини на свіже поранення, 
подряпини шкіри або слизових оболо-
нок. Для запобігання виникнення за-
хворювання на сказ необхідно дотриму-
ватися встановлених правил утримання 
домашніх тварин (собак, кішок) і що-
річно в обов’язковому порядку при-
водити своїх улюбленців у ветеринар-
ну лікарню за місцем проживання для 
проведення профілактичних щеплень 
проти сказу. У випадках змін в поведін-
ці домашньої тварини, отримання ним 
ушкоджень від іншої тварини, смерті 
без видимих на те причин необхідно 
обов’язково звернутися до ветеринар-
ного фахівця для встановлення спосте-
реження або з’ясування причини смер-
ті тварини.

Протягом року працівниками район-
ної державної лікарні ветеринарної ме-

дицини постійно здійснюються профі-
лактичні щеплення собак та котів проти 
сказу. 

Крім того щеплення проти сказу 
проводиться в Гадяцькій районній дер-
жавній лікарні ветеринарної медицини 
за адресою м. Гадяч, вул. Гагаріна, 79а 
та дільничних лікарнях ветмедицини: 
Веприцька д/л с. Веприк, Книшівська 
д/л с. Книшівка, Петровороменська 
д/л с. Петрівка-Роменська, Рашівська 
д/л с. Рашівка, Римарівська д/л с. Ри-
марівка, Лютенська д/л с. Лютенька з 
8 до 16 год. Щоденно, крім вихідних.

ЗВЕРТАЄМО ОСОБЛИВУ УВАГУ, 
ЩО ВАКЦИНУВАТИ ДОМАШНІХ 
ТВАРИН (СОБАК, КОТІВ) ПРОТИ 
СКАЗУ ПОТРІБНО ПОСТІЙНО. 

Не забезпечення власниками собак і 
котів проведення профілактичних ще-
плень проти сказу своїм тваринам є по-
рушенням Законів України «Про ве-
теринарну медицину» та «Про захист 
населення від інфекційних хвороб», що 
підвищує загрозу для здоров’я тварин 
та людей.

Гадяцька районна державна лікарня 
ветеринарної медицини

Закон, який передбачає 
відкриття ринку землі 
сільськогосподарського 
призначення в Україні, набере 
чинності з 1 липня; документ 
передбачає, що деякі категорії 
осіб зможуть купувати 
земельні ділянки на пільгових 
умовах, йдеться у роз’ясненні 
Державної служби з питань 
геодезії, картографії та кадастру. 
Про це повідомляє liga.

Закон про обіг земель сільгосппри-
значення передбачає, що з 1 липня 
фермери зможуть купувати земель-
ні ділянки, які вони набули до 2010 
року, без проведення аукціону. Спе-
ціальний пільговий викуп для укра-
їнських фермерів дозволяє придбати 
ділянку на виплату на 10 років.

Право власності можна оформлю-
вати вже після першого платежу, а ви-
купна ціна буде на рівні нормативної 
грошової оцінки ділянки (ціна на зе-
мельні ділянки до 2030 року не може 
бути нижчою нормативної грошової 
оцінки).

Підставою для пільгового вику-

пу землі може бути наявність таких 
документів:

-право довічного успадкованого во-
лодіння землею; 

-право постійного користування 
землею;

-право оренди землі.
Щоб розпочати процедуру при-

дбання, потенційний покупець має 
отримати дозвіл на викуп земельної 
ділянки від ради відповідної терито-
ріальної громади.

Аби рада розглянула це питання, 
необхідно подати:

-один з вищевказаних трьох 
документів;

-витяг із кадастру про земельну 
ділянку;

-витяг із документації про норма-
тивну грошову оцінку ділянки;

-заяву про намір викупу ділянки.
Важливо зазначити, що витяги 

можна отримати лише на земельну 
ділянку, якій присвоєно кадастровий 
номер.

«Ось і все. Так легко фермер може 
стати власником земельної ділянки», 
— зазначають у Держгеокадастрі.

ХТО МАЄ ПРАВО НА 
ПІЛЬГОВИЙ ВИКУП 
ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

ПРОФІЛАКТИКА 
ПРОТИ СКАЗУ ТРИВАЄ

«Норма закону є, а реалізації фак-
тично немає по одній простій при-
чині: по 2 га для більш ніж 40 млн 
українців це 80 млн га землі. В нас її 
просто фізично немає стільки. Цей са-
мообман був придуманий безпосеред-
ньо чиновниками, щоб сформувати 
корупційну складову», - підкреслив 
Лещенко. За його словами, чиновни-
ки говорять українцям, які хочуть от-
римати землю, щоб вони оформляли 
землевпорядну документацію, а по-
тім беруть хабарі за виділення землі.

За словами міністра, «за 20 років 
була сформована дуже чітка коруп-

ційна рента»: ввели землевпоряд-
ну експертизу, дозвільну докумен-
тацію, численні довідки та дозволи. 
Для будь-яких дій, пов’язаних з зем-
лею, потрібна велика кількість різних 
документів. Він додав, що всю зем-
лю, яка була в розпорядженні Дер-
жгеокадастру, передали в комуналь-
ну власність.

«Якщо громада хоче надати землю 
під безоплатну приватизацію, вона 
може це зробити двома третіми голо-
сів від кількісного складу ради», - по-
яснив він .

ДВА ГЕКТАРИ КОЖНОМУ УКРАЇНЦЮ - САМООБМАН
Міністр агрополітики Роман Лещенко заявив, що 
норма про право кожного українця безкоштовно 
отримати 2 га землі є фікцією та обманом, на основі 
якого чиновники отримують корупційну ренту.



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

ТОВ «Гадячбудмонтаж» 
запрошує на роботу 

майстрів по встановленню 
металопластикових 

конструкцій, вікон 
та дверей, а також 

майстрів по утепленню 
фасадів будівель.

Каменщики, плиточники, 
бетонщики.

Тел.0669958160 

Закуповуємо б/в 
та нову цеглу, плити, 

блоки та інші будівельні 
матеріали.

Тел. 0992210175


