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Тридцять два роки після 
закінчення Афганської війни. 
15 лютого Незалежна Україна 
відзначає день виведення 
контингенту із земель 
Афганістану. Ця десятилітня 
війна додала нещадного болю 
тисячам українців та залишила 
невиліковну рану у серцях тих, хто 
брав участь у бойових діях, хто 
втратив друзів, синів чи батьків.
У пам'ять тих, хто загинув і тих, 
кому вдалося вижити в тій війні, 
спробуємо розповісти головні 
факти про Афганістан у цифрах. 

«Війна» тривалістю 3340 днів
До речі, офіційно її не назива-

ли війною, а всього лише військовою 
кампанією.

Розпочалося протистояння 25 груд-
ня 1979 року нападом спецпідрозділів 
КДБ СРСР на президентський палац 
у Кабулі і вбивством президента краї-
ни Хафізулли Аміна і його оточення та 
введенням у країну «обмеженого кон-
тингенту» радянської армії. Насправді 
війна в Афганістані була повномасш-
табною збройною агресією Радянського 
Союзу проти суверенного Афганістану 
під приводом боротьби з моджахедами.

Вона тривала до виводу основної 
маси радянських військ 15 лютого 1989 
року.

За дев'ять років війни до Афганістану 
було направлено 620 тисяч радянських 

військовослужбовців, з них 25 відсотків 
- 160 тисяч 375 військових були укра-
їнцями. Для порівняння: Росія – 50%, 
Україна – 25%, решту 25% розділили 
між собою інші республіки Радянсько-
го Союзу.

8 радянських солдатів і офіцерів пе-
рейшли на бік ворога і воювали про-
ти СРСР. 21 військовий потрапив у по-
лон і повертатися в додому відмовився 
- хтось залишився в Афганістані, а дея-
кі перебралися в США.

Загальні втрати – понад 15 тисяч 
чоловік із яких 3360 - українці

Середній вік загиблих 20-35 років. 72 
українські військовослужбовці зникли 
безвісти, близько 11 тисяч стали інва-
лідами, ще 42 тисячі отримали середні і 
легкі поранення, травми та контузії, ко-
трі даються взнаки й досі. 

Залишилися без синів – 2729 матерів, 
1982 батька, стали вдовами – 505 жінок, 
сиротами залишилися 711 дітей.

Через афганську війну пройшли 4375 
мешканців Полтавщини, загинули - 86.

Згідно даних Гадяцької районної ор-
ганізації ветеранів Афганістану наших 
земляків, які пройшли дорогами аф-
ганської війни, налічувалось 350 чоло-
вік. З них 78 - учасники бойових дій на 
території інших держав (Куба, Чехія, 
Сирія та ін.). Нагороджено: Орденом 
Червоної Зірки – 12 чоловік, з них: 8 – 
посмертно; Орденом «За заслуги» ІІІ 
ступеню – 2; Медаллю «За відвагу» - 
16; Медаллю «За бойові заслуги» - 20; 
Орденом Сирійської Республіки – 1; 
Орденом Слави – 1; Орденом Бойо-
вого Червоного Прапора – 1. Нині на 

території Гадяччини залишилось 214 
воїнів-інтернаціоналістів, з них – 152 
ветеранів війни в Афганістані. На сьо-
годні 64 інтернаціоналісти мають інва-
лідність І, ІІ, ІІІ груп, померли від хво-
роб та з інших причин – 98.

«Чорний тюльпан»
Таку назву воїни-афганці дали армій-

ському транспортному літаку АН-12. 
Ці літаки вивозили на Батьківщи-

ну тіла загиблих (так званий «ван-
таж-200»). Перший такий рейс з Ба-
граму до Ташкенту в січні 1980 року 
здійснив підполковник Олександр Вой-
тов. Назва «Чорний тюльпан» не має 
загальновизнаної історії походження. 
В даний час «чорними тюльпанами» та-
кож називають пам'ятники загиблим в 
Афганістані, які встановлені у багатьох 
містах пострадянського простору. Та-
кий є і в Гадячі. 

До слова, загалом в Україні їх налічу-
ється 559.

Найвищою нагородою для тих, хто 
вцілів, є життя, а для загиблих – 
пам’ять

Нині в Україні живе близько 150 ти-
сяч воїнів-афганців. Це покоління, яке 
знає ціну життя, дружби, єдності, яке 
зберегло військову відданість і братер-
ство. Цього року, як і завжди, афганці 
зібралися біля пам’ятного знаку на Со-
борній площі, щоб вшанувати пам'ять 
загиблих та віддати шану живим учас-
никам війни в Афганістані. Деяких із 
них відзначили подяками та грамотами.

За активну громадянську позицію 
у ветеранському русі, патріотичному 

вихованні молоді, у зв’язку із відзна-
ченням Дня вшанування учасників бо-
йових дій на території інших держав 
подяку міської ради та виконавчого ко-
мітету вручили Федору Ревегуку, Іва-
ну Береславцю, Олександру Момоту.

За активну життєву позицію, участь у 
громадсько-корисній роботі грамотою 
Гадяцької міської організації ветеранів 
Афганістану, воїнів інтернаціоналіс-
тів нагородили Володимира Кулини-
ча, Олександра Момота, Олексія Ва-
сильченка, Олександра Крупського, 
Володимира Боцулу, Бориса Олексен-
ка, Віктора Кроля, Сергія Дівіцького, 
Василя Макуху.

Підготувала Оксана Кириченко. 

ЧУЖА ВІЙНА, СВІЙ БІЛЬ…

Ми низько схиляємо 
голови перед матерями 
і вдовами воїнів, наших 
земляків, які героїчно 
загинули у цій війні: старший 
лейтенант Сергій Білоха 
(м. Гадяч), рядовий Сергій 
Козаченко (м. Гадяч), 
рядовий Олександр 
Колісник (с. Мартинівка), 
рядовий Сергій Швидкий 
(м. Гадяч), рядовий Олександр 
Кравченко (с. Біленченківка), 
рядовий Володимир Мисюра 
(с. Соснівка), Костянтин 
Приходько (с. Соснівка), 
молодший сержант Олександр 
Полуношний (с. Римарівка).
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ГОЛОС 
НАРОДУ

ПОШТУЧНО НЕ ПРОДАЮТЬ
Ярослав, м. Гадяч:
«У одній із гадяцьких аптек – новий маркетинго-

вий хід. Зайшов днями, хотів купити знеболююче у 
пакетиках. Попросив два пакети, а вони мені у відпо-
відь: «Два не продаємо, тільки по три мінімум!» Мо-
тивують тим, що такий розрахунок передбачений ка-
совим апаратом. 

До речі, у іншій аптеці без проблем продали два 
пакети…»

ЗА ТВАРИНАМИ ПОТРІБНО ДОГЛЯДАТИ 
Катерина Степанівна, м. Гадяч: 
«Я не проти домашніх тварин, люблю котиків і со-

бак - це наші друзі. Але і дбати про них потрібно та-
кож. Не просто шматок хліба кинув у під’їзді і пішов. 
Вони ж смітять, ходять в туалет на сходових майдан-
чиках і у підвалі, що створює некомфортні умови ін-
шим мешканцям багатоквартирного будинку. Це та-
кож потрібно враховувати. 

Домашні улюбленці – ще й велика відповідальність. 
Пам’ятайте про це.» 

ПОСТІЙНО НЕМАЄ ДРІБНИХ ГРОШЕЙ  
В’ячеслав, м. Гадяч: 
«Неодноразово стикаюся із ситуацією, коли в ма-

газинах відсутня «розмінка». Ви купуєте товар, дає-
те продавцю крупну купюру, а у відповідь чуєте – «у 
мене немає здачі». Я неодноразово пояснював, що від-
сутність розмінних купюр - то проблема саме продав-
ця, чи, точніше, власника торгової точки, а зовсім не 
покупця. І відмова продати мені товар через немож-
ливість дати здачу з моєї купюри - то пряме порушен-
ня моїх прав споживача. Проте в Гадячі це слабко діє. 

Зайшов у «жовтий» магазин купити води. Мав 
лише купюру в 100 гривень, а вода коштувала 12.50. 
Продавець відразу рубонула – «шукайте дрібніші гро-

ші, в мене здачі нема». До речі, в цьому торговому за-
кладі таке трапляється не вперше. А коли я зауважив, 
що, мовляв, що ж у вас за магазин такий, що регу-
лярно такі проблеми, отримав контрольний в голову. 
«Що ж ви за покупець такий, що у вас немає дрібних 
грошей» - відрубала вона у відповідь! За її логікою, 
я винен, що не мав з собою дрібних грошей! Я, який 
прийшов купити в неї товар, приніс свої гроші і ро-
блю «виручку» магазину, який платить їй зарплату! 
Ну, друзі, це вже за межею здорового глузду…»

ДОПОМОГА «ЗБИТКОВОМУ ГАДЯЧГАЗУ»
Микола Куліш, с. Максимівка:
«Звернення до гадячан. Дорогі земляки, дотриму-

ючись принципів співчуття та гуманності, закликаю 
допомогти бідному керівнику ПрАТ «Гадячгаз». Ша-
новний пане Д. Шестерненко, дізнавшись про тяжкий 
фінансовий стан підприємства та про Ваше бідне жит-
тя, надсилаю Вам благодійну допомогу від імені всіх 
пенсіонерів Гадяччини у вигляді посилки. Думаю кі-
лограм пряників, три жмені цукерок, шматок мила 
та два кілограми пшеничної січки Вас врятують. І на 
всяк випадок даю трохи сухарів та одну гривню. Якщо 
Вам і надалі буде скрутно – повідомляйте, я буду зби-
рати благодійну допомогу знову, бо не допомогти бід-
няку - є великий гріх. З побажанням вижити і не «зі-
гнутись» пенсіонер з с. Максимівка Микола Куліш»

ВІДСУТНІЙ БАНКОМАТ НА ЗАЯРІ
«Я пенсіонерка, мені 66 років, проживаю у мікрора-

йоні Заяр. Після підриву банкомата у магазині «Ху-
торянка», нового банкомату так і не встановили, і всі 
жителі мікрорайону мусять відправлятися до центру 
міста, щоб зняти кошти. Наразі погодні умови досить 
складні, і пересуватися по місту взагалі подекуди тяж-
ко, а для пенсіонерів це чи абияка проблема»

Нагадуємо, якщо вам є про що розповісти, поділи-
тись приємною чи НЕ ДУЖЕ новиною, поскаржи-
тись на неправомірні дії посадовця, працівника сфе-
ри послуг, торгівлі, висловити своє незадоволення 
працівниками комунальних чи інших служб, або ви 
вважаєте, що хтось вчиняє не правильно, чи не за-
конно – телефонуйте до редакції. 

Вислухаємо усі скарги і, якщо вони не супере-

чать чинному законодавству, оприлюднимо на сто-
рінках тижневика та наших інтернет-ресурсах. До 
речі, адекватні скарги і претензії приймаємо навіть 
анонімно. 

Звертайтесь у робочий час – 050 80 11 885. 
P.S. Органи місцевого самоврядування та право-

охоронці повинні моніторити ЗМІ і, якщо є така не-
обхідність, реагувати на публікації.

ПОВІДОМЛЕННЯ
На виконання Закону України «Про стратегічну 

екологічну оцінку» оприлюднено Заяву про визна-
чення обсягів стратегічної екологічної оцінки до-
кументу державного планування: «Генеральний 
план села Юр’ївка Гадяцького району Полтавської 
області». 

Ознайомитись із заявою можливо на сайті Лютень-
ської сільської ради за посиланням

 http://_lutenka@ukr.net_ та в приміщені Лютень-
ської сільської ради за адресою: 

вул. Дружби, 64, с. Лютенька, Гадяцький район, 
Полтавська обл., 37353, конт. ном. тел. (05354)53642

Зауваження та пропозицій подаються у письмово-
му та/або електронному вигляді до Лютенської сіль-
ської ради протягом 15 днів із 12.02.2021 до 12:00 
27.02.2021. 

Сільський голова Володимир Омельченко.

ДЛЯ ШКІЛЬНИХ ЇДАЛЕНЬ 
ЗАКУПИЛИ ОБЛАДНАННЯ

Про це повідомляє прес-служба Полтавської об-
лдержадміністрації. Зокрема закуплено електричні 
плити, тістоміси, жарочні та пекарські шафи, посу-
домийні машини, пароконвектомати, пательні, лі-
нії роздачі та інше сучасне технологічне обладнання.

На ремонт та придбання обладнання було передба-
чено державну субвенцію в сумі 13 млн 250 тис. грн. 
Крім того на оновлення харчоблоків були залучені 
кошти місцевих бюджетів. 

Усього у списку 62 навчальні заклади Полтавщини. 
У переліку шкіл, які отримали обладнання: Петрів-
сько-Роменський ЗЗСО, Веприцька ЗОШ, Лютен-
ська ЗОШ, Гадяцький ліцей №1 імені Олени Пчілки; 
Гадяцький ліцей №4 імені Лесі Українки.

«БМ» 

ЗАКЛИКАЮТЬ 
СТВОРЮВАТИ 
СІМЕЙНІ ФЕРМИ

Відповідне оголошення днями зявилося в офіцій-
ній спільноті Сергіївської громади в соцмережі.

До такої ініціативи можуть долучитися як жителі 
самої громади, так і мешканці навколишніх населе-
них пунктів. Відзначають, що шукають людей, які ма-
ють бажання в організації такої діяльності, але в них 
не вистачає коштів, технічних можливостей чи знань. 
Тому наразі є можливість отримати підтримку й до-
помогу в реалізації даного напрямку у тих, хто бажає 
створити власний сімейний бізнес.

Зокрема, зазначають, що потрібні люди готові пра-
цювати й отримувати від цього реальні й стабільні 
прибутки вдома, не виїжджаючи закордон. Захід про-
водиться за допомогою програми USAID з аграрного 
і сільського розвитку АГРО.

Ті, кого зацікавила дана інформація, можуть звер-
нутися за деталями до відділу економічного розвитку 
та залучення інвестицій виконавчого комітету Сер-
гіївської сільської ради (тел. 0663960682).

Чинним законодавством для громадян, які ство-
рили сімейне фермерське господарство (далі СФГ) 
передбачені такі переваги: підприємницький статус 
для СФГ; можливість легальної реалізації продук-
ції; пільги зі сплати єдиного соціального внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхуван-
ня; право на пенсію.

Також, сімейні фермерські господарства мають 
право на отримання державної підтримки за раху-
нок коштів державного бюджету відповідно до за-
тверджених програм.

«БМ»

Рішення про зміни персонального складу виконав-
чого комітету Великобудищанської сільської ради 
прийняли під час засідання шостої позачергової сесії. 

Питання постало після того, як один із членів ви-

конавчого комітету відмовився виконувати обов’яз-
ки, ще один виключений із складу у зв’язку із смертю. 

Замість них до складу увійшли: Світлана Кобилян-
ська, Віктор Ляшенко, Віталій Підлісний. 

«БМ»

ЗМІНИВСЯ СКЛАД ВИКОНКОМУ

Працівники міського центру соціальних служб 
спільно з інспектором Миргородського РВП та діль-
ничним офіцером поліції здійснили планові відвіду-
вання підоблікових сімей, які опинилися у складних 
життєвих обставинах та проживають у Гадячі. Ме-
тою візитів був контроль умов проживання та відві-

дування закладів освіти дітьми з вищезгаданих сімей. 
В результаті перевірки батьків двох родин попереди-
ли про відповідальність за порушення прав дітей на 
освіту, трьом родинам вказано на необхідність забез-
печення повноцінного раціону харчування дітей, на 
одну матір складено адмінпротокол за неналежне ви-
конання батьківських обов’язків.

Гадяцький міський центр соціальних служб.

Сім'ї під контролем
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Минулого тижня
в Гадячі
зареєстровано
3 немовлят

7 осіб
пішли
з життя

1 пара
одружилася

3 пари
розлучилися

МАТІР З ДИТИНОЮ 
ОТРУЇЛИСЯ 

ЧАДНИМ ГАЗОМ
До Гадяцької МЦЛ, 9 лютого, о 07:25, з попереднім 

діагнозом «отруєння невідомою речовиною» госпі-
талізовано 3-річну дитину та 22-річну громадянку, 
мешканців села Мартинівка. Про це повідомили в 
департаменті з питань оборонної роботи та цивіль-
ного захисту населення Полтавської ОДА. Обстави-
ни події з’ясовуються. Стан здоров’я дитини був — 
середньої тяжкості, а у матері — тяжкий.

Попередня версія причини отруєння — чадний газ. 
Постраждав також батько дитини, але він відмовив-
ся від госпіталізації.

Заборонені речовини спільники збували безкон-
тактним методом на території області та пропонува-
ли своїм клієнтам широкий спектр наркотиків та пси-
хотропів. Вартість вилучених у них речовин за цінами 
«чорного» ринку перевищує 450 тисяч гривень.

Працівники полтавського управління Департамен-
ту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції (УБН 
ДБН НПУ) у грудні отримали інформацію про неза-
конну діяльність двох мешканців міста Миргород, які 
заробляли на збуті наркотиків та психотропів.

За словами начальника управління боротьби з нар-
козлочинністю в Полтавській області Сергія Цига-
ненка, 25-ти та 29-річні наркоділки налагодили ка-
нал збуту через Інтернет-мережу:

«Правопорушники приймали замовлення, пакува-
ли заборонені речовини на дрібні дози та робили за-
кладки на території міста та прилеглих населених 
пунктах. Координати з місцем знаходження речовин 
надсилали клієнтам після перерахування грошей за 
товар на електронні гаманці».

Оперативники УБН спільно зі слідчими Полтав-
щини та бійцями батальйону поліції особливого при-
значення та за процесуального керівництва обласної 
прокуратури провели кілька санкціонованих обшуків. 
Під час заходів виявили пакети з амфетаміном, кана-
бісом, «Альфа PVP» та пігулки екстазі. Також вилу-
чено електронні ваги, мобільні телефони, листівки з 
рекламою наркокрамниці, банківські картки та фа-
сувальні матеріали. Крім того, правоохоронці вста-
новили місця закладок, які зловмисники вже всти-
гли зробити.

Одного з фігурантів затримано у порядку ст. 208 
Кримінального процесуального кодексу України. На-
разі обом чоловікам слідчі поліції готуються вручити 
підозру за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виго-
товлення, придбання, зберігання, перевезення, пе-
ресилання чи збут наркотичних засобів, психотроп-
них речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу 
України.

За чинним законодавством зловмисникам загро-
жує до десяти років за ґратами з конфіскацією майна.

Департамент боротьби з наркозлочинністю 
Національної поліції України.

У період з 8 по 16 лютого 2021 року.
Упродовж тижня до чергової частини відділення 

поліції № 1 Миргородського РВП
надійшло 116 заяв та повідомлень, із них 10 повідо-

млень відомості яких внесено до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань за ознаками кримінального пра-
вопорушення передбаченого Кримінальним кодексом 
України. А саме, з числа зареєстрованих: 4 криміналь-
них провадження за ст.185 КК України (Крадіжка); 1 
кримінальне провадження за ст.190 КК України (ша-
храйство); 3 кримінальних провадження за ст.125 КК 
України (умисне легке тілесне ушкодження).

8 лютого надійшло повідомлення від 64-річного 
жителя одного із сіл району про те, що напередодні з 
його майстерні невідома особа, шляхом вільного до-
ступу здійснила крадіжку обладнання. У ході прове-
дення пошукових заходів було встановлено, що до 
вчинення крадіжки причетний місцевий 58-річний 
чоловік, який неодноразово допомагав заявнику по 
господарству. За даним фактом розпочато криміналь-
не провадження за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу 
України «Крадіжка». Слідство триває.

8 лютого надійшла заява про те, що невідома осо-
ба перебуваючи у приміщенні магазину «Аврора», 
розташованому в Гадяч, на площі Миру, скоїла кра-
діжку (матеріальна шкода магазину понад 600 грн.). 
В ході проведених оперативно-розшукових заходів 
було встановлено, що крадіжку скоїв 42– річний міс-
цевий житель, який вже притягувався до криміналь-
ної відповідальності за вчинення майнових злочинів. 
За вказаними фактами, відомості внесені до ЄРДР за 
ч.2 ст.185 КК України.

9 лютого надійшла заява про те, що невідомою осо-
бою, з підвального приміщення багатоквартирно-
го житлового будинку, по вул. Полтавська, в Гадяч, 
було викрадено кабель лінії телекомунікаційних ме-
реж ПАТ «Укртелеком», що привело кабельну лі-
нію зв’язку у непридатний для її використання за ці-
льовим призначенням стан (матеріальна шкода 1000 
грн.) Зловмисником виявився 35-річний місцевий 
житель, який проник у підвальне приміщення будів-
лі і вирізав телефонний кабель. За даним фактом від-
крито кримінальне провадження за ч. 2 ст.185 (Кра-
діжка) КК України.

9 лютого надійшла заява від місцевої жительки, 
яка повідомила, що напередодні вона знайшла сай-
ті «ОЛХ» оголошення про здачу в оренду квартири. 
Після чого вона зателефонувала до невідомого для 
з'ясування умов оренди. Під час спілкування чоло-
вік переконав заявницю перерахувати на картку зав-
даток, начебто, для оформлення договору оренди та 
шляхом обману заволодів її грошима у сумі 4000 грн., 
які вона перерахувала на вказану шахраєм банківську 
картку. За даним фактом правоохоронцями відкрито 
кримінальне провадження за ст.190 (Шахрайство) 
Кримінального кодексу України.

Крім того, відділенням поліції № 1 Миргородсько-
го РВП проводились заходи, щодо протидії адміні-
стративних правопорушень в публічних місцях, у ході 
яких складено протоколи:

6 за ч.2 ст.44-3 КУпАП (перебування в громадських 
будинках, транспорті під час дії карантину без захис-
них масок);

1 за ст.154 КУпАП (порушення правил тримання 
собак і котів);

5 за ст.173-2 КУпАП (вчинення домашнього на-
сильства, насильства за ознакою статі, невиконання 
термінового заборонного припису або неповідомлен-
ня про місце свого тимчасового перебування); 

22 за ст.178 чч.1,2,3 КУпАП (розпивання пива, алко-
гольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених за-
коном місцях або поява у громадських місцях у п’я-
ному вигляді);

2 за ст.173 КУпАП (дрібне хуліганство); 
11 за ст.175-1 КУпАП (куріння тютюнових виробів 

у заборонених місцях);
1 за ст.182 КУпАП (порушення вимог законодав-

чих та інших нормативно-правових актів щодо захи-
сту населення від шкідливого впливу шуму чи правил 
додержання тиші в населених пунктах і громадських 
місцях);

6 за ст.183 КУпАП (завідомо неправдивий виклик 
спеціальних служб);

2 за ст.184 КУпАП (невиконання батьками або осо-
бами, що їх замінюють обов’язків щодо виховання 
дітей);

7 за ст.187 КУпАП (порушення правил адміністра-
тивного нагляду);

2 за ст.192 КУпАП (порушення громадянами стро-
ків реєстрації (перереєстрації) нагородної, вогнепаль-
ної, холодної чи пневматичної зброї і правил взяття 
її на облік).

Протягом тижня, у ході виконання службових 
обов’язків щодо нагляду за дотриманням правил до-
рожнього руху було виявлено 58 порушень, а саме:

6 за ст.121 КУпАП (порушення водієм правил ке-
рування транспортним засобам, правил користуван-
ня ременем безпеки або мотошоломами);

14 за ст.122 КУпАП (перевищення встановлених 
обмежень швидкості руху, проїзд на заборонений сиг-
нал регулювання дорожнього руху);

8 за ст.126 КУпАП (керування ТЗ особою, яка не 
має відповідних документів на право керування та-
ким ТЗ або не пред’явила їх для перевірки); 

12 за ст.127 КУпАП (Порушення ПДР пішоходами);
7 за ст. 124 КУпАП (ПДР руху, що спричинило по-

шкодження транспортних засобів, вантажу, автомо-
більних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорож-
ніх споруд чи іншого майна) та інші.

Всього протягом минулого тижня Гадяцьким ВП 
було складено 132 адміністративних протоколи.

Петро Токар, начальник відділення поліції 
№ 1 Миргородського РВП.

Олеся Король, інспектор з адмінпрактики 
САП Миргородського РВП.

СТАН ПРАВОПОРЯДКУ 

ПРОДАЮТЬ АЛКОГОЛЬ 
НЕПОВНОЛІТНЬОМУ - 
ТЕЛЕФОНУЙ «102»

У територіальних громадах Миргородського райо-
ну ювенальні поліцейські наголошують продавцям 
на забороні продажу алкогольних напоїв, тютюно-
вих виробів та електронних сигарет неповнолітнім.

Від початку 2021 року у Миргородському районі 
ювенальні поліцейські Миргорода, Гадяча, Великої 
Багачки, Лохвиці та Шишак виявили 7 фактів пору-
шення продавцями заборони на продаж алкогольних 
та тютюнових виробів неповнолітнім. Матеріали пе-
ревірок та протоколи скеровані до адміністративних 
комісій територіальних громад для прийняття пра-
вового рішення.

Варто зазначити, що за продаж неповнолітнім ал-
коголю, тютюнових виробів та електронних сигарет, 
ст. 156 Кодексу України про адміністративні право-
порушення передбачає від 6 800 до 13 600 гривень 
штрафу. Окрім цього суб’єкта господарювання за по-
рушення вимог закону можуть позбавити ліцензії на 
продаж підакцизних товарів.

За інформацією Миргородського районного відділу поліції

ВИКРИЛИ ДВОХ ТОВАРИШІВ 
У СИСТЕМНОМУ ЗБУТІ 
НАРКОТИКІВ ТА ПСИХОТРОПІВ

За процесуального керівництва Полтавської міс-
цевої прокуратури вітчиму повідомлено про підоз-
ру в умисному вбивстві пасинка.

Наприкінці січня цього року 47-річний полтавець, 
перебуваючи за місцем свого проживання у стані ал-
когольного сп’яніння, лезом сокири вдарив по голові 
32-річного пасинка, який спав у кімнаті.  

За даними слідства, злочин вчинено на ґрунті дав-
ніх неприязних стосунків, що виникли між чолові-
ками через поведінку потерпілого, який ніде не пра-
цював та часто виносив із дому цінні речі.

Після скоєного вітчим зателефонував у поліцію, 
повідомив, що вбив пасинка, та до приїзду право-
охоронців намагався покінчити життя самогубством.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК 
України, потерпілого у тяжкому стані доставлено до 
реанімаційного відділення однієї з лікарень міста, де 
він невдовзі помер. У зв’язку із цим за процесуаль-
ного керівництва Полтавської місцевої прокуратури 
під час досудового розслідування дії особи переква-
ліфіковано із закінченого замаху на вбивство (ч. 2 ст. 
15, ч. 1 ст. 115 КК України) на вбивство, тобто умис-
не протиправне заподіяння смерті іншій людині (ч. 
1 ст. 115 КК України). За клопотанням слідчого, по-
годженого з прокурором, Київським районним судом 
Полтави підозрюваному обрано запобіжний захід 
– тримання під вартою без права внесення застави.

Слідчі та процесуальні дії тривають.

 Пресслужба Полтавської обласної прокуратури

СОКИРОЮ 
ЗАРУБАВ ПАСИНКА
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про оприлюднення проекту документа 
державного планування та звіту про 
стратегічну екологічну оцінку «Генеральний 
план з розробкою плану зонування села 
Вельбівка Вельбівської сільської ради 
Гадяцького району Полтавської області.»

1. Повна назва документа державного пла-
нування, що пропонується, та стислий виклад 
його змісту:

З метою врахування громадських інтересів 
під час розроблення проекту містобудівної до-
кументації, що є документом державного пла-
нування місцевого рівня та звіту про стратегічну 
екологічну оцінку (СЕО), виконавчий комітет 
Великобудищанської сільської ради повідомляє 
про початок та строки громадського обговорен-
ня проекту документу державного планування: 
«Генеральний план з розробкою плану зонуван-
ня села Вельбівка Вельбівської сільської ради 
Гадяцького району Полтавської області.»

Генеральним планом з планом зонування роз-
глядається планувальна організація села Вель-
бівка, визначаються напрямки його територі-
ального розвитку, надаються пропозиції, щодо 
забудови та використання території села з ме-
тою забезпечення його сталого розвитку.

У звіті СЕО проведена оцінка впливу на на-
вколишнє природне середовище рішень розро-
бленого генерального плану та передбачено ряд 
заходів щодо поліпшення стану навколишньо-
го природного середовища села, які стосуються 

факторів, що негативно впливають на стан ат-
мосферного повітря, водних ресурсів, ґрунтів і, 
як наслідок на стан  здоров’я населення.

Підставою для розроблення містобудівної до-
кументації є рішення 17 сесії Вельбівської сіль-
ської ради 7 скликання від 16.06.2017р. «Про 
надання дозволу на розроблення Генерально-
го плану населених пунктів Вельбівської сіль-
ської ради».

Розробником документа державного плану-
вання місцевого рівня (містобудівної докумен-
тації) та звіту СЕО є ФОП Вітько Олена Леоні-
дівна, м. Полтава.

Організатором громадського обговорення ви-
значений виконавчий комітет Великобудищан-
ської сільської ради.

2. Орган, що прийматиме рішення про 
затвердження: 

Великобудищанська сільська рада.
3. Передбачувана процедура громадського 

обговорення: 
а) дата початку та строки здійснення 

процедури. 
Дата подання заяви про визначення обсягу 

СЕО і оприлюднення її шляхом розміщення на 
сайті Гадяцької районної державної адміністра-
ції:http://hadiach-rajon-vlada.org.ua/ -18.06.2020 
р. Публікації заяви в газетах – «Гадяцький віс-
ник» № 24(17351) від 18 червня 2020 р.; та «Ба-
зар Медіа в Україні» № 24(921) від 18 червня 
2020 р. Обговорення тривали з 19.06.2020 по 
03.07.2020р.

Дата подання повідомлення оприлюднення 
документу державного планування та звіту СЕО 
на офіційному сайті Великобудищанської об’єд-
наної територіальної громади: - https://velbud-

otg.misto.in.ua. 18.02.2021. Публікація повідом-
лення в газетах — («Гадяцький вісник» № 6) 
від18 лютого 2021 року та (Базар Медіа в Укра-
їні» № 6) від 18 лютого 2021 р. )

Громадські обговорення тримають 30 днів. 
Початок обговорень - 19.02.2021р. Строк завер-
шення громадських обговорень — 20.03.2021 
(включно).

б) способи участі громадськості (надання 
письмових зауважень і пропозицій, громадські 
слухання тощо).

З матеріалами документу державного плану-
вання місцевого рівня (містобудівна документа-
ція): «Генеральний план з розробкою плану зо-
нування села Вельбівка Вельбівської сільської 
ради Гадяцького району Полтавської області.» 
та звіту СЕО можна ознайомитись на офіцій-
ному сайті Великобудищанської об’єднаної те-
риторіальної громади: - https://velbud-otg.misto.
in.ua. або у приміщенні Великобудищанської 
сільської ради (с.Великі Будища вул.Миру,1).

Пропозиції та зауваження приймаються у 
письмовій формі за адресою: вул. Миру,1 с. Ве-
ликі Будища, Миргородського району, Полтав-
ської обл, Великобудищанська сільська рада або 
на електронну пошту: Velbud.rada@ukr.net

У повідомленнях вказуються прізвище, ім’я 
по батькові, адреса місця проживання та ста-
виться особистий підпис фізичної особи. Юри-
дичні особи подають пропозиції із зазначенням 
найменування та місцезнаходження юридичної 
особи. Анонімні пропозиції та пропозиції, що на-
дійшли після строку завершення громадських 
обговорень не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запланованих 
громадських слухань.

Громадські слухання з даного питання відбу-
дуться 23.03.2021 року о10 год. 00 хв. за адресою: 
вул. Миру, 13 , с. Вельбівка, Миргородський р-н, 
Полтавської обл.

г) орган, від якого можна отримати інформа-
цію та адресу, за якою можна ознайомитися з 
проектом документа державного планування, 
звітом про стратегічну екологічну оцінку та еко-
логічною інформацією, у тому числі пов’язаною 
зі здоров’ям населення, що стосується докумен-
та державного планування. 

Великобудищанська сільська рада ( 37320, 
Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Великі 
Будища, вул. Миру, 1).

ґ) орган, до якого подаються зауваження і 
пропозиції, його поштову та електронну адре-
си та строки подання зауважень і пропозицій.

Великобудищанська сільська рада, щоден-
но (крім вихідних) з 19.02.2021р. по 20.03.2021 
в робочий час за адресою: (37320, Полтавська 
обл., Миргородський р-н, с. Великі Будища, вул. 
Миру, 1). та на електронну пошту: Velbud.rada@
ukr.net

д) місцезнаходження наявної екологічної ін-
формації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям 
населення, що стосується документа державно-
го планування. 

Сайт Департаменту природних ресурсів Пол-
тавської ОДА http://www.eco-poltava.gov.ua/ . 
(розділ «Стан довкілля»).

4) Необхідність проведення транскордонних 
консультацій щодо проекту документа держав-
ного планування. Немає потреби.

Великобудищанський сільський голова 
М.І.Шаблій

про оприлюднення проекту документа 
державного планування та звіту про 
стратегічну екологічну оцінку «Генеральний 
план з розробкою плану зонування території 
села Запсілське Вельбівської сільської ради 
Гадяцького району Полтавської області.»

1. Повна назва документа державного пла-
нування, що пропонується, та стислий виклад 
його змісту:

З метою врахування громадських інтересів 
під час розроблення проекту містобудівної до-
кументації, що є документом державного пла-
нування місцевого рівня та звіту про стратегічну 
екологічну оцінку (СЕО), виконавчий комітет 
Великобудищанської сільської ради повідом-
ляє про початок та строки громадського обго-
ворення проекту документу державного плану-
вання: «Генеральний план з розробкою плану 
зонування території села Запсілське Вельбів-
ської сільської ради Гадяцького району Полтав-
ської області.»

Генеральним планом з планом зонування те-
риторії розглядається планувальна організа-
ція села Запсілське, визначаються напрямки 
його територіального розвитку, надаються про-
позиції, щодо забудови та використання тери-
торії села з метою забезпечення його сталого 
розвитку.

У звіті СЕО проведена оцінка впливу на на-
вколишнє природне середовище рішень розро-
бленого генерального плану та передбачено ряд 
заходів щодо поліпшення стану навколишньо-

го природного середовища села, які стосуються 
факторів, що негативно впливають на стан ат-
мосферного повітря, водних ресурсів, ґрунтів і, 
як наслідок на стан  здоров’я населення.

Підставою для розроблення містобудівної до-
кументації є рішення 17 сесії Вельбівської сіль-
ської ради 7 скликання від 16.06.2017р. «Про 
надання дозволу на розроблення Генерально-
го плану населених пунктів Вельбівської сіль-
ської ради».

Розробником документа державного плану-
вання місцевого рівня (містобудівної докумен-
тації) та звіту СЕО є ФОП Вітько Олена Леоні-
дівна, м. Полтава.

Організатором громадського обговорення ви-
значений виконавчий комітет Великобудищан-
ської сільської  ради.

2. Орган, що прийматиме рішення про 
затвердження:. 

Великобудищанська сільська рада.
3. Передбачувана процедура громадського 

обговорення: 
а) дата початку та строки здійснення 

процедури. 
Дата подання заяви про визначення обся-

гу СЕО і оприлюднення її шляхом розміщен-
ня на сайті Гадяцької районної державної ад-
міністрації: http://hadiach-rajon-vlada.org.ua/ 
- 17.09.2020 р. Публікації заяви в газетах – «Га-
дяцький вісник» № 37(17365) від 17 вересня 
2020р. та. «Базар Медіа в Україні» № 37(934) 
від 17 вересня 2020р. Обговорення тривали з 
18.09.2020 по 02.10.2020р.

Дата подання повідомлення оприлюднення 
документу державного планування та звіту СЕО 
на офіційному сайті Великобудищанської об’єд-

наної територіальної громади: - https://velbud-
otg.misto.in.ua. 18.02.2021. Публікація повідом-
лення в газетах — ( «Гадяцький вісник» № 6) від 
18 лютого 2021 року та ( «Базар Медіа в Украї-
ні» № 6 від 18 лютого 2021р 

Громадські обговорення тримають 30 днів. 
Початок обговорень - 19.02.2021р. Строк завер-
шення громадських обговорень — 20.03.2021 
(включно).

б) способи участі громадськості (надання 
письмових зауважень і пропозицій, громадські 
слухання тощо).

З матеріалами документу державного плану-
вання місцевого рівня (містобудівна документа-
ція): «Генеральний план з розробкою плану зо-
нування території села Запсілське Вельбівської 
сільської ради Гадяцького району Полтавської 
області.» та звіту СЕО можна ознайомитись на 
офіційному сайті Великобудищанської об’єдна-
ної територіальної громади: - https://velbud-otg.
misto.in.ua. або у приміщенні Великобудищан-
ської сільської ради (адреса, кімната).

Пропозиції та зауваження приймаються у 
письмовій формі за адресою: вул. Миру,1 с. Ве-
ликі Будища, Миргородського району, Полтав-
ської обл, Великобудищанська сільська рада або 
на електронну пошту: Velbud.rada@ukr.net

У повідомленнях вказуються прізвище, ім’я 
по батькові, адреса місця проживання та ста-
виться особистий підпис фізичної особи. Юри-
дичні особи подають пропозиції із зазначенням 
найменування та місцезнаходження юридичної 
особи. Анонімні пропозиції та пропозиції, що на-
дійшли після строку завершення громадських 
обговорень не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запланованих 

громадських слухань.
Громадські слухання з даного питання відбу-

дуться 23.03.2021 року о 10 год. 00 хв. за адре-
сою: вул. Миру,13 , с. Вельбівка, Миргородський 
р-н, Полтавської обл.

г) орган, від якого можна отримати інформа-
цію та адресу, за якою можна ознайомитися з 
проектом документа державного планування, 
звітом про стратегічну екологічну оцінку та еко-
логічною інформацією, у тому числі пов’язаною 
зі здоров’ям населення, що стосується докумен-
та державного планування. 

Великобудищанська сільська рада ( 37320, 
Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Великі 
Будища, вул. Миру, 1).

ґ) орган, до якого подаються зауваження і 
пропозиції, його поштову та електронну адре-
си та строки подання зауважень і пропозицій.

Великобудищанська сільська рада, щоден-
но (крім вихідних) з 19.02.2021р. по 20.03.2021 
в робочий час за адресою: (37320, Полтавська 
обл., Миргородський р-н, с. Великі Будища, 
вул. Миру, 1). та на електронну пошту: _ Velbud.
rada@ukr.net

д) місцезнаходження наявної екологічної ін-
формації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям 
населення, що стосується документа державно-
го планування. 

Сайт Департаменту природних ресурсів Пол-
тавської ОДА http://www.eco-poltava.gov.ua/ . 
(розділ «Стан довкілля»).

4) Необхідність проведення транскордонних 
консультацій щодо проекту документа держав-
ного планування. Немає потреби.

Великобудищанський  
сільський голова М.І.Шаблій

про оприлюднення проекту документа 
державного планування та звіту про 
стратегічну екологічну оцінку «Генеральний 
план з розробкою плану зонування території 

села Тютюрівщина, Гадяцького району Пол-
тавської області.»

1. Повна назва документа державного пла-
нування, що пропонується, та стислий виклад 
його змісту:

З метою врахування громадських інтересів 
під час розроблення проекту містобудівної до-
кументації, що є документом державного пла-
нування місцевого рівня та звіту про стратегічну 
екологічну оцінку (СЕО), виконавчий комітет 
Великобудищанської сільської ради повідомляє 
про початок та строки громадського обговорен-
ня проекту документу державного планування: 
«Генеральний план з розробкою плану зонуван-
ня території села Тютюрівщина, Гадяцького ра-
йону Полтавської області.»

Генеральним планом з планом зонування роз-
глядається планувальна організація села Тютю-
рівщина, визначаються напрямки його територі-
ального розвитку, надаються пропозиції, щодо 
забудови та використання території села з ме-
тою забезпечення його сталого розвитку.

У звіті СЕО проведена оцінка впливу на на-
вколишнє природне середовище рішень розро-
бленого генерального плану та передбачено ряд 
заходів щодо поліпшення стану навколишньо-
го природного середовища села, які стосуються 
факторів, що негативно впливають на стан ат-

мосферного повітря, водних ресурсів, ґрунтів і, 
як наслідок на стан здоров’я населення.

Підставою для розроблення містобудівної до-
кументації є рішення 17 сесії Вельбівської сіль-
ської ради 7 скликання від 16.06.2017р. «Про 
надання дозволу на розроблення Генерально-
го плану населених пунктів Вельбівської сіль-
ської ради».

Розробником документа державного плану-
вання місцевого рівня (містобудівної докумен-
тації) та звіту СЕО є ФОП Вітько Олена Леоні-
дівна, м. Полтава.

Організатором громадського обговорення ви-
значений виконавчий комітет Великобудищан-
ської сільської ради.

2. Орган, що прийматиме рішення про 
затвердження:. 

Великобудищанська сільська рада.
3. Передбачувана процедура громадського 

обговорення: 
а) дата початку та строки здійснення 

процедури. 
Дата подання заяви про визначення обсягу 

СЕО і оприлюднення її шляхом розміщення на 
сайті Гадяцької районної державної адміністра-
ції: http://hadiach-rajon-vlada.org.ua/ -18.06.2020 
р. Публікації заяви в газетах – «Гадяцький віс-
ник» № 24(17351) від 18 червня 2020р.; та «Ба-
зар Медіа в Україні» № 24(921) від 18 червня 
2020р.

Дата подання повідомлення оприлюднення 
документу державного планування та звіту СЕО 
на офіційному сайті Великобудищанської об’єд-
наної територіальної громади: - https://velbud-
otg.misto.in.ua. 18.02.2021. Публікація повідом-

лення в газетах — «Гадяцький вісник» № 6 від18 
лютого 2021року та «Базар Медіа в Україні» № 
6 від 18 лютого 2021р.)

Громадські обговорення тримають 30 днів. 
Початок обговорень - 19.02.2021р. Строк завер-
шення громадських обговорень — 20.03.2021 
(включно).

б) способи участі громадськості (надання 
письмових зауважень і пропозицій, громадські 
слухання тощо).

З матеріалами документу державного плану-
вання місцевого рівня (містобудівна докумен-
тація): «Генеральний план з розробкою плану 
зонування території села Тютюрівщина, Гадяць-
кого району Полтавської області.» та звіту СЕО 
можна ознайомитись на офіційному сайті Ве-
ликобудищанської об’єднаної територіальної 
громади: - https://velbud-otg.misto.in.ua. або у 
приміщенні Великобудищанської сільської ради 
(37320, Полтавська обл., Миргородський р-н, с. 
Великі Будища, вул. Миру, 1). Пропозиції та за-
уваження приймаються у письмовій формі за 
адресою: вул. Миру,1 с. Великі Будища, Мирго-
родського району, Полтавської обл, Великобу-
дищанська сільська рада або на електронну по-
шту: Velbud.rada@ukr.net 

У повідомленнях вказуються прізвище, ім’я 
по батькові, адреса місця проживання та ста-
виться особистий підпис фізичної особи. Юри-
дичні особи подають пропозиції із зазначенням 
найменування та місцезнаходження юридичної 
особи. Анонімні пропозиції та пропозиції, що на-
дійшли після строку завершення громадських 
обговорень не розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запланованих 

громадських слухань.
Громадські слухання з даного питання відбу-

дуться 23.03.2021 року о 10 год. 00 хв. за адре-
сою: по вул. Миру,13 , с. Вельбівка, Миргород-
ський р-н, Полтавської обл.

г) орган, від якого можна отримати інформа-
цію та адресу, за якою можна ознайомитися з 
проектом документа державного планування, 
звітом про стратегічну екологічну оцінку та еко-
логічною інформацією, у тому числі пов’язаною 
зі здоров’ям населення, що стосується докумен-
та державного планування. 

Великобудищанська сільська рада ( 37320, 
Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Великі 
Будища, вул. Миру, 1).

ґ) орган, до якого подаються зауваження і 
пропозиції, його поштову та електронну адре-
си та строки подання зауважень і пропозицій.

Великобудищанська сільська рада, щоден-
но (крім вихідних) з 19.02.2021р. по 20.03.2021 
в робочий час за адресою: (37320, Полтавська 
обл., Миргородський р-н, с. Великі Будища, вул. 
Миру, 1). та на електронну пошту: Velbud.rada@
ukr.net 

д) місцезнаходження наявної екологічної ін-
формації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям 
населення, що стосується документа державно-
го планування. 

Сайт Департаменту природних ресурсів Пол-
тавської ОДА http://www.eco-poltava.gov.ua/ . 
(розділ «Стан довкілля»).

4) Необхідність проведення транскордонних 
консультацій щодо проекту документа держав-
ного планування. Немає потреби.

Великобудищанський  
сільський голова М.І.Шаблій

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ

р

р

р



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

№ 6 (954)
18 лютого 2021 року6

Після проголошення результатів 
виборів депутатів до органів 
місцевого самоврядування 
минуло вже достатньо часу. За 
цей період депутати міської та 
сільських територіальних громад 
уже встигли відвідати декілька 
сесійних засідань, проте ще й досі 
не оприлюднили графіки прийому 
громадян. 

Зауважимо, згідно з Законом України 
«Про статус депутатів місцевих рад», 
кожен обранець має:

- визначити і оприлюднити дні, годи-
ни та місце прийому виборців, інших 
громадян;

- вести регулярний, не рідше одного 
разу на місяць, прийом виборців, роз-
глядати пропозиції, звернення, заяви і 
скарги членів територіальної громади, 
вживати заходів щодо забезпечення їх 
оперативного вирішення.

На сайті Гадяцької міської ради мож-
на знайти графік прийому громадян 
лише членів виконавчого комітету. Дані 
щодо приймалень депутатів відсутні. 
Натомість, вказані хоча б контактні но-
мери телефонів. А от у інших громадах 

із цим гірше – на жодному із сайтів не-
має навіть контактів депутатів, не ка-
жучи вже графіки прийму. Що казати, 
якщо навіть і сайт не у всіх громад є… 

Сподіваємось, що незабаром інфор-
мація, передбачена чинним законодав-
ством, з’явиться і на офіційних інфор-
маційних ресурсах громад. Інакше, як 
підтримувати зв’язок із виборцями та 
захищати їх інтереси?

Про нас

МІСЬКА РАДА СУДИТЬСЯ З ПЕТРІВКОЮ ЗА МАЙНО

Згідно інформації розміщеної на 
сайті Судової влади України, 8 
лютого до Господарського суду 
Полтавської області, надійшла 
позовна заява від Гадяцької 
міської ради (представник 
позивача адвокат Клавдія 
Боброва) до Миргородської 
районної ради, Петрівсько-
Роменської сільської ради, 
Державного реєстратора 
Плішивецької сільської ради 
Гадяцького району Вадима 
Лисоконя, стосовно скасування 
рішень сесії районної ради та 
державної реєстрації. 

В ухвалі Господарського суду від 12 
лютого вказано, що позивач звернувся 
із позовною заявою немайнового харак-

теру, у якій просить скасувати Рішен-
ня Гадяцької районної ради «Про бе-
зоплатну передачу нерухомого майна, 
основних засобів із спільної власності 
територіальних громад Гадяцького ра-
йону до комунальної власності Петрів-
сько-Роменської сільської ради», згідно 
яких нерухоме майно та основні засо-
би за адресами м. Гадяч, вул. Шевчен-
ка, 5 (Управління сільського господар-
ства та продовольства Гадяцької РДА), 
вул. Лохвицька, 30 б (відділ Гадяць-
кої державної податкової інспекції) та 
вул. Гетьманська, 18 (відділ Управлін-
ня майном Гадяцької райради) пере-
ходять із спільної власності територі-
альних громад Гадяцького району до 
комунальної власності Петрівсько-Ро-
менської сільської ради. 

Проте, передача і перебування вка-
заного майна у комунальній власно-
сті Петрівсько-Роменської ОТГ супе-

речить вимогам Законів України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» та 
«Про внесення змін до деяких законів 
України щодо впорядкування окремих 
питань організації та діяльності органів 
місцевого самоврядування і районних 
державних адміністрацій». Відповідно 
до вказаних Законів: 

- «За пропозицією сільських, селищ-
них, міських рад районні, обласні ради 
повинні приймати рішення про пере-
дачу до комунальної власності відпо-
відних територіальних громад окремих 
об'єктів, спільної власності територі-
альних громад, які знаходяться на їх 
території і задовольняють колективні 
потреби виключно цих територіальних 
громад.»

- «Правонаступник районної ради ра-
йону, ліквідованого Верховною Радою 
України, після припинення відповідних 
районних рад, як юридичних осіб, але 

не пізніше 1 липня 2021 року, зобов’я-
заний передати у комунальну влас-
ність територіальних громад усі об’єк-
ти спільної власності територіальних 
громад району, які знаходяться на те-
риторії цих територіальних громад, від-
повідно до розмежування видатків між 
бюджетами, встановлених Бюджетним 
кодексом України.»

Відповідно, Гадяцька райрада не мала 
права передавати вказане майно у ко-
мунальну власність Петрівсько-Ромен-
ській ОТГ, так як воно могло і повинно 
бути передане лише Гадяцькій міській 
територіальній громаді, на території 
якої воно знаходиться.

Ми прослідкуємо за розглядом 
справи і обов’язково розповімо 
про це на сторінках тижневика. 

ДЕПУТАТИ ПОВИННІ МАТИ ГРОМАДСЬКІ ПРИЙМАЛЬНІ 

Минулого тижня, під час 
засідання сесії, повноваження 
депутата Гадяцької міської ради 
по округу №7 (вул. Ватутіна; 
вул. Козаченка; вул. Красна 
Гірка; вул. Малобудищанська; 
вул. Перевальна, вул. 
Першотравнева; вул. Пушкіна, 
вул. Санаторна; вул. Устинова; 
пл. Алтер Ребе; пров. Тельмана) 
прийняв Володимир Гунько. 
На сайті міської ради 
оприлюднено його контактний 
телефон для зв’язку із 
виборцями - 066-938-44-50.

Сторінку підготував Олександр Товстий
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«ПЛАТИТИ ЗА РОЗПОДІЛ НЕ БУДЕМО»

ГРОМАДА ПРИДБАЄ 2 СМІТТЄВОЗИ  
І ВІДРЕМОНТУЄ ВУЛИЦЮ ГЕРОЇВ МАЙДАНУ

Черговий «тарифний» мітинг 
відбувся біля будівлі 
ПрАТ «Гадячгаз» 10 лютого. 
Щоправда, цього разу він був малочисель-

ний - близько 20 учасників. Люди знову ви-
магали від ПрАТ «Гадячгаз» зменшення та-
рифу на розподіл природнього газу. Так, як 
до учасників мітингу ніхто із представни-
ків не вийшов, кожен із присутніх підготу-
вав запит, у якому вимагає повідомити: куди 
конкретно витрачається газ, на які конкрет-
но послуги та матеріали витрачають кошти, 
вказані у техніко-економічному обґрунту-
ванні тарифу, перелік майна, на яке нарахо-
вуються амортизаційні витрати, кількість 
працівників, лічильників та ін. Із отрима-
ною відповіддю на запит, якщо така буде, 
вони планують далі звертатися до суду. 

У разі, якщо відповіді на запит не на-
дадуть люди попереджають, що не мати-
муть змоги сплачувати за послугу з розпо-
ділу газу, оскільки «вказаний тариф (1,66 
без ПДВ ) залишається не узгоджений із 
споживачем». 

Засідання 6-ї чергової сесії Гадяцької 
міської ради відбулося 10 лютого. У ро-
боті сесії взяли участь 19 депутатів із 
26-ти обраних. Перед початком міський 
голова вручив нагрудні знаки та посвід-
чення до почесного звання «Мати-геро-
їня» (детальніше про це на сторінці 19). 

Які питання розглянули протягом 
засідання. 

Зміни до бюджету
Доходну частину збільшили на - 

299 тис.967 грн. (субвенція із Пе-
трівсько-Роменської і Краснолуцької 
громад)

Видаткову частину затвердили - 7 
млн. 85 тис. 391 грн. 71 коп.:

219,3 тис. грн.. утримання адмі-
ністративних приміщень, оплата за 
енергоносії, 

668 тис. 242 грн. 71 коп. видатки на 
КНП «Гадяцька МЦЛ : 

433 тис. 125 грн. 71 коп. - проведен-
ня капітального ремонту 2-го поверху 
терапевтичного відділення (залишок 
коштів фонду розвитку територій, які 
передані із районного бюджету, кошти 
депутата облради О. Суханя).

202 тис. 980 грн. - на придбання інсу-
ліну (субвенція із Петрівсько-Ромен-
ської і Краснолуцької громад).

16 тис. 131 грн. - пільгові ліки (суб-
венція із Красної Луки). 

16 тис. грн.. - придбання компресора 
(субвенція із Красної Луки).

По ПМСД збільшується асигнування 
на 64 тис. 850 грн. (субвенція із Крас-
нолуцької ТГ на зарплату і придбання 
матеріалів).

182 тис 258 грн. - витрати на водопро-
відно-каналізаційне господарство.

199 тис 938 грн. - відділу освіти на 
проведення поточного ремонту амінбу-
дівлі по вул. Гетьманська 41. 

202 тис грн. - відділу соціального за-
хисту на придбання меблів та комп’ю-
терної техніки. 

147 тис 747 грн. - витрати на утриман-
ня централізованої бухгалтерії. 

Нове комунальне підприємство 
Рішенням сесії створено КП «Сар-

ське». До нього приєднали КП «Спіл-
ка» (с.Харківці).

Програмою благоустрою передбача-
ється виділення 863 тисячі 365 грн. КП 
«Сарське»: 

50 тис. грн.. на оплату електроенергії 

вуличного освітлення у с. Сари, Харків-
ці (сумісний підвіс, плата за одну опо-
ру 3,60 грн.).

43 тис. грн.. - послуги з автотран-
спорту у с. Сари.

43 тис.593 грн. - послуги санітар-
ної обрізки та кронування дерев Сари 
, Червоний кут.

726 тис грн.. - зарплата із нарахуван-
нями працівникам (9), які виконують 
роботи із благоустрою.

40 тис грн.. – придбання косарки для 
трактора у Сари.

170 тис. грн. – придбання причепа 
тракторного у Сари.

Окрім цього, виділено 120 тисяч гри-
вень як фінансова допомога для вирі-
шення питань господарської діяльності 
КП «Сарське» (на оплату електроенер-
гії для подачі води). 

Штатний розпис комунального під-
приємства наступний: начальник, бух-
галтер, технік із експлуатації мереж 
водопровідної і каналізаційного госпо-
дарства (1), 2 трактористи (у Сари і 
Харківці), 2 робітники по благоустрою, 
по одному робітнику зеленого будів-
ництва 4-го розряду у Сари, Харківці, 
Малі Будища, 1 майстер з обслугову-
вання вуличного освітлення та водо-
постачання, 1робітник із благоустрою. 

Працівники будуть розподілені на 
кожне село і працюватимуть тільки у 
вказаному населеному пункті. Також у 
кожному населеному пункті буде розмі-
щена спецтехніка. До речі, найближчим 
часом планується придбання піскороз-
кидачів, мотокіс та бензопил у дане КП.

Програма поводження із ТПВ 
У зв’язку із недостатньою кількістю 

контейнерів, відповідно до програми, 
для КП «Гадяч-житло» виділили і 500 
тисяч гривень на їх придбання, місткі-
стю 120 л. 

Окрім цього міська рада звернулася 
до обласного екологічно фонду із про-
ханням виділити кошти на придбання 
ще 1000 контейнерів.

До речі, із слів міського голови, у Бі-
ленченківському старостинському ок-
рузі близько 300 чоловік звернулися 
до старостату із заявами надати кон-
тейнери для збору сміття. У той час, 
гадячани, які мешкають у приватному 
секторі не поспішають брати в оренду 
контейнери. 

Благоустрій 
МКП «Комунсервіс» додатково виді-

лили 492 тис. 382 грн. на оплату послуг:
20 тис грн..- розміщення мереж ву-

личного освітлення на опорах АТ 
«Полтаваобленерго». 

35 тис.781 грн. - технічне обслугову-
вання вуличного освітлення міста (вул. 
Фрунзе, Ярова, Тітова, Ляскіна, Пер-
шотравнева, пров. 2-Заводський, вул. 
Панаса Мирного, пров. Свердлова, вул. 
Терешкової, Гагаріна, Чапаєва, Щорса, 
Набережна Псла, Полтавська).

31 602 грн. - придбання 105 тон піску, 
для піскосуміші (до речі, пісок із не-
санкціонованих піщаних кар’єрів у Га-
дячі більше не набиратимуть, а купува-
тимуть у ПП Ю. Мотрич). 

25 тис. грн.. - придбання корзини 
монтажної і, фронтального навантажу-
вача на МТЗ (с. Біленченківка)

Загальна сума по програмі 1 млн. 355 
тисяч гривень (із урахуванням коштів, 
виділених КП «Сарське»). 

Фінансова підтримка ВУЖКГ
45 тис. грн виділили на вирішення 

окремих питань господарської діяль-
ності шляхом поповнення обігових ко-
штів (оплата електроенергії). Міський 
голова пояснив, що якщо не підвищу-
вати тариф на водопостачання, місь-
ка рада повинна компенсувати кошти, 
яких не вистачає господарству. 

До слова, щомісяця ВУЖКГ сплачує 
за електроенергію 370 тисяч гривень.

У Оснягах 7 днів було відсутнє 
водопостачання

Перебої сталися через порив водопро-
воду, який неможливо було ліквідувати 
під час низьких температур. Тому, місь-
ка рада додатково виділила КП «Добро-
бут» 17 тис. 258 грн. на оплату послуг 
по поточному ремонту і 6600 грн. на ре-
монт водопровідної вежі.

Також, готується проектно-кошторис-
на документація на участь у програмі 
«Питна вода України» - проект включає 
в себе встановлення нової водонапірної 
вежі, автоматики, прокладення нового 
водопроводу. Фінансування - 50% місь-
кий бюджет, 50 % обласний . 

Громада купує 2 нові сміттєвози 
Міська рада подавала програму на об-

ласний екологічний фонд на придбан-
ня 9 куб. сміттєвоза вартістю 1 млн.750 
тис. грн. Днями із фонду надійшла від-

повідь, що тендер відбувся, але збіль-
шилась вартість сміттєвоза - 2 млн. 511 
тис. грн. Оплата здійснюється шляхом 
співфінансування (50% міський бю-
джет, 50% обласний). Відповідно, місь-
ка рада передала субвенцію обласній 
раді 1 млн. 255 тис 500 грн.

Міський голова повідомив, що при-
дбано новий МАЗ із заднім завантажен-
ням, який працюватиме на території 
сільських рад громади. Гадяч обслуго-
вуватиме інший сміттєвоз, марки Volvo, 
тендер на придбання якого також уже 
відбувся. Загальна вартість 1 млн. 450 
тис. грн.

Вулицю Героїв Майдану 
відремонтують
Виготовлена проектно-кошторисна 

документація на капітальний ремонт, 
від великого до малого круга – плану-
ється капітальне асфальтування, вста-
новлення бордюр. У минулому році 
виготовлення проекту - 20 тис. грн., 
комплексна експертиза - 15 тис. 431 
грн. +1 заступник міського голови

Нагадаємо, під час першої каденції 
на посаді міського голови Володимир 
Нестеренко підбирав ідеальну (із його 
слів) кандидатуру на посаду першого 
заступника аж протягом півроку - ним 
став Геннадій Дроботя. Як тоді пояс-
нював міський голова, впродовж 5 ро-
ків особисто контролював і підготовлю-
вав цього кандидата, щоправда на іншу 
посаду. 

Другого заступника тоді так і не при-
значили. Проте зараз ситуація зміни-
лась – під час засідання депутати од-
ноголосно підтримали рішення про 
затвердження на посаду другого за-
ступника міського голови з питань ді-
яльності виконавчих органів міської 
ради Віталія Ракочія. У зв’язку із чим 
з’явилась необхідність призначати ще 
одного заступника міський голова не 
пояснив.  

Окрім цього, Віталій Ракочій увій-
шов до складу виконкому міської ради. 

У РЛП «Гадяцький» скоротили одну 
штатну одиницю

Її вирішили скоротили, а кошти, які 
виділялись на оплату праці (близько 
60 тисяч грн.), направити на придбан-
ня ПММ. 

Сторінку підготувала Оксана Киричеко
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ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС У ГАДЯЧІ, ФІЛІЯ – У ПОЛТАВІ
СКАНДАЛ ІЗ РЕОРГАНІЗАЦІЄЮ «ЦЕНТРУ 

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ» 
ПРОДОВЖУЄТЬСЯ

Нагадаємо, рішення про 
приєднання полтавського 
«Центру соціально-психологічної 
реабілітації дітей» до Гадяцького 
дитбудинку ухвалили депутати 
обласної ради торік, у грудні. 
Реорганізацію мають завершити 
до 5 березня.

Це, зокрема, й тому, що у закладі були 
випадки насильства між вихованцями. 
У березні 2020 підліток побив і нама-
гався задушити 7-річного хлопця. А у 
грудні торік один із вихованців зґвалту-
вав 5-річну дівчину, коли вони перебу-
вали у лікарні. Депутати обласної ради 
проголосували за звільнення директора 
центру 12 листопада 2020. Проте з по-
сади його зняли лише 25 січня, бо увесь 
цей час він був на лікарняному.

Проте деякі депутати, навіть після рі-
шення облради, виступають проти ре-
організації закладу. Почалися повторні 
обговорення питання, палкі дискусії: де 
будуть діти, куди подінуть колектив, а 
що далі чекає будівлю, чи потрібен за-
клад саме в Полтаві і чи хоче його гро-
мада міста. Також стало відомо й про 
інші скандальні ситуації, які раніше за-
мовчувались. На якому етапі реоргані-
зація – у матеріалі. 

Нині у закладі перебуває 34 дитини
Центр соціально-психологічної ре-

абілітації дітей у Полтаві ( він же – 
колишній Полтавський обласний 
дитячий притулок «Любисток») розра-
хований на 50 дітей віком від 3 до 18 ро-
ків. Сюди приймають хлопчиків і дівча-
ток із сімей, які опинилися в складних 
життєвих обставинах (приміром, бать-
ки є людьми із особливими потребами, 
зловживають алкоголем чи наркотика-
ми, вчиняють домашнє насилля тощо), 
дітей-сиріт, безпритульних. Власне, для 
діток цей прихисток тимчасовий – пе-
ребувати в закладі вони можуть до 9 мі-
сяців: поки не візьмуться за розум їхні 
біологічні батьки, або ж їм не знайдуть 
нову, прийомну родину чи, приміром, 
не переведуть у сиротинець.

Центр перебуває в комунальній влас-
ності Полтавської обласної ради, а опе-
ративне управління здійснює Служ-
ба у справах дітей обласної державної 
адміністрації.

Сама будівля в не найкращому ста-
ні, двір невеликий. Розваг обмаль – до 
школи діти також не ходять, до них у 
Центр приходять займатися педагоги. 
Одним словом, атмосфера дещо нагадує 
спартанську, а контингент вихованців 
– часто доволі проблемний і потребує 
особливої уваги і підтримки працівни-
ків Центру.

Тому, центр вирішили реорганізувати. 
Однак це виявилося не так просто - на-
приклад, представники партії «За май-
бутнє» взялись збирати підписи проти 
реорганізації: 

«Приєднання до Гадяцького дитячого 
будинку та закриття Центру у Полта-
ві створить незручності дітям, які опи-
нилися у складних життєвих обстави-
нах, та їхнім батькам. Залишається не 
вирішеним питання працевлаштуван-
ня 48 працівників та подальшого ви-
користання комунального майна. Вва-
жаємо за необхідне прийняти рішення 
про створення відділення первинної со-

ціально-психологічної допомоги дітям 
на базі існуючого зараз Центру соці-
ально-психологічної реабілітації дітей 
та відділення соціально-психологічної 
реабілітації на базі Гадяцького будин-
ку дитини.» 

Щодо незручностей, питання спірне, 
адже батьки не навідують дітей у цьо-
му закладі в Полтаві, до потрапляння 
у Центр рідні вже створили дітям пе-
кельні умови або ж діти залишились 
сиротами. Також не зрозуміло, чому не 
влаштовує Гадяцький дитбудинок, де 
створені прекрасні умови та й репута-
ція у закладу незаплямована. На засі-
даннях часто піднімали питання май-
на, а от про дітей з їх вуст звучало мало.

Директора закладу не 
могли звільнили півроку
У кінці січня на засіданні робочої гру-

пи присутнім повідомили, що Валенти-
на Гавриленка, директора Центру, таки 
звільнили 25 січня. Відомо, що він мав 
намір звільнитись за власним бажан-
ням, потім передумав. Згодом взяв лі-
карняний і тривалий час «хворів» – 
щойно вийшов з лікарняного, тоді його 
змогли звільнити. Обов’язки керівника 
закладу виконував в цей час Святослав 
Батовський, юрист без профільної осві-
ти, який працює в центрі менше року – 
з лютого 2020-го.

Комісія, яка перевіряла заклад, вста-
новила численні порушення з боку 
Гавриленка: як фінансові, так й іншо-
го роду (у закладі пів року жили дорос-
лі іноземці поруч із дітьми, там має міс-
це дідівщина, діти перебувають замість 
9 місяців півтора року і більше. 

Керівництво Центру себе щедро 
преміювало: 20-22 тисячі
Анатолій Деркаченко, директор Га-

дяцького дитбудинку і голова комісії з 
реорганізації повідомив, що Святослав 
Батовський, котрий кілька місяців ке-
рував Центром, поки діючий директор 
був на лікарняному, отримав догану за 
фінансові зловживання:

Зокрема, перевірка виявила, що бух-
галтерка, яка пропрацювала місяць у 
Центрі (з 16 листопада), отримала пре-
мію 20 тисяч. Премія Батовського – 22 
тисячі.

Чималі суми премій в той час, коли в 

закладі повний безлад, дітям не дають 
ради, при великому колективі (42 лю-
дини фактично, 48 – юридично) малі і 
старші лишаються у лікарнях без під-
тримки та відвідування (за 8 днів ліку-
вання дітей в інфекційному, вихован-
ців ніхто не навідав, не зателефонував 
– так стверджують лікарі. І в цей час 
персонал себе преміює.

Тепер СБУ та прокуратура перевіряє 
корупційні схеми, що діяли у закладі.

До речі, уже після звільнення Свя-
тослав Батовський, увірвався до Цен-
тру і влаштував скандал - відмовляв-
ся залишити кабінет, погрожував. Для 
урегулювання конфлікту викликали 
правоохоронців.

Гадяцький дитбудинок за роки своєї 
роботи здобув ідеальну репутацію
Павло Близнюк – волонтер із Киє-

ва, курує роботу тих, хто допомагає ди-
тячим будинкам та інтернатам Полтав-
ської області. Він 12 років займається 
волонтерством. Знає досконально май-
же всі дитячі будинки та інтернати, 
адже роками навідує з колегами вихо-
ванців таких закладів у Гадячі, Андрі-
ївці, Градизьку, Кременчуці, бував і в 
Центрі соціально-психологічної реабі-
літації дітей, що в Полтаві. І серед за-
кладів, що опікуються дітьми, він виді-
ляє саме Гадяцький дитячий будинок.

«Розумієте, діти там не зачинені за 
парканом. Там величезна, гарна тери-
торія, садок, купа майданчиків для ігор 
і розвитку, хлопчики та дівчатка ходять 
до звичайної школи і дитсадка. Улітку 
вони проводять канікули в дитячих та-
борах. Також вони виходять у місто у 
справах. Вихованці з Гадяча соціалізо-
вані, адже спілкуються з іншими діть-
ми, ходять у гості, тобто повноцінно 
контактують із світом поза межами ди-
тячого будинку. Якщо не сім’я – то Га-
дяцький дитячий будинок – це краща 
модель, яка існує, адже хлопці і дівчата 
там живуть, як у родинах.».

Волонтер зауважує, навіть неозброє-
ним оком видно, що про дітей у Гадячі 
дбають і люблять їх – тут немає дідів-
щини чи кримінальних випадків, ди-
ректор на своєму місці, вболіває за ді-
тей і заклад. 

У дитбудинку в Гадячі дітей у лікар-
ні, коли ті хворіють, провідують мед-

сестри, до садочка водять педагоги, із 
ними у будиночках живуть також пе-
дагоги, а наглядають за станом здоров’я 
медичні працівники. Педагог-органі-
затор дбає про дозвілля, а старші діти 
– шкільного віку – нерідко гордість 
місцевої школи, виступають за честь 
навчального закладу.

Депутатська комісія таки погодила 
проект рішення щодо реорганізації 
На засіданні робочої групи для ви-

вчення ситуації щодо реорганізації Ко-
мунального закладу «Центр соціаль-
но-психологічної реабілітації дітей», 9 
лютого депутати вирішили створити у 
Гадячі центральний офіс, а в Полтаві – 
філію закладу. Відповідний проект рі-
шення винесуть на голосування сесії 
23 лютого.

Відповідно до проекту рішення щодо 
реорганізації закладу у Гадячі знаходи-
тиметься центральний офіс Центру ре-
абілітації, а в Полтаві залишається його 
філія:

«Ми вносимо зміни до попереднього 
рішення про реорганізацію. Вони поля-
гають у наступному: залишаємо у Пол-
таві філію Центру, який буде розміще-
ний у Гадячі. Діти, які вилучатимуться 
з сімей, спочатку направлятимуться до 
Полтави. Тут проходитимуть медичне 
обстеження, отримуватимуть статус і 
далі їх перевозитимуть у Гадяч, де кра-
щі умови перебування. Частину тих ді-
тей, які зараз перебувають у Полтаві, 
переведемо у Гадяч. Залишимо до 20 
дітей, тим самим покращимо умови їх 
перебування», – розповів заступник 
голови Полтавської облради Олексій 
Чепурко.

Всього Центр соціально-психологіч-
ної реабілітації буде розрахований на 
60 дітей: 20 у Полтаві та 40 у Гадячі.

Перед винесенням на сесію це питан-
ня також розглядатимуть на засіданні 
комісій з питань бюджету та освіти. У 
свою чергу, члени робочої групи періо-
дично збиратимуться на засідання, щоб 
контролювати процес реорганізації.

«На даний момент проводимо відпо-
відні управлінські рішення, виданий 
наказ про організацію харчування. Фа-
хівці перевіряють норми харчування, 
особові справи, бо з’ясувалося, що до-
кументи абсолютні неукомплектовані. 
Проблем багато, є над чим працювати», 
– розповів Анатолій Деркаченко, ди-
ректор Гадяцького дитячого будинку.

Колишні вихованці Центру 
просяться у Гадяч
Поки чиновники не можуть виріши-

ти подальшу долю дитбудинку і Центру 
соціально-психологічної реабілітації ді-
тей, у мережі оприлюднили перепис-
ку із колишнім вихованцем закладів. 
Останній стверджує, що йому довело-
ся побувати і у Полтаві, і у Гадячі. І вра-
ження він має досить протилежні: 

«Я був і у колишньому «Любистку» і 
в Гадяцькому дитбудинку. То Гадяцький 
однозначно краще. Його навіть не мож-
на порівнювати із Полтавським цен-
тром. Я досі часто приїжджаю у Гадяч 
до своїх вихователів, а от про Любис-
ток навіть згадувати не хочу. Там тіль-
ки розповідають, що піклуються про ді-
тей. Насправді – все навпаки.»

Підготувала Оксана Кириченко. 
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ЛІКАРНЯ ОТРИМАЛА 
КОМП’ЮТЕРНИЙ ТОМОГРАФ

Відомо, що апарат доставили на територію КНП 
«Гадяцька МЦЛ» ввечері 12 лютого. Інформацію про 
це підтвердив виконуючий обов'язки голови Гадяць-
кої РДА Сергій Бондаренко. 

Нагадаємо, згідно наказ МОЗ України від 6.11.2020 
року, комп’ютерні томографи отримали опорні закла-
ди охорони здоров'я у госпітальних округах кожної 
області. Закуплені вони за кошти Державного бю-
джету України на 2020 рік за бюджетною програмою 
«Придбання обладнання для приймальних відділень 
опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних ок-
ругах за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби 
з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спри-
чиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідка-
ми». Опорний заклад КНП «Гадяцька МЦЛ» отри-
мало комп’ютерну систему Optima CT 540 (16 зрізів), 
вартістю 11 млн. 360 тис. гривень.

Довідково.
Комп'ютерна томографія (скорочено КТ) — метод 

рентгенівського сканування, при якому пучок рент-
генівського променя пошарово та поступово прохо-
дить через тонкий шар тканин людського тіла в різ-
них напрямках. З її допомогою можна визначити стан 
будь-якого органу людини, його розміри, положення, 
форму, стан поверхні, його функції та щільність і на-

віть будову системи кровообігу.
Сучасні КТ дають змогу одержати зображення дуже 

тонких шарів — від 0,5 до 10 мм. Зображення може 
бути площинним (2D) і об'ємним (3D), при цьому 
зображення можна збільшувати, зменшувати, повер-
тати, крутити, переглядати зверху та знизу.

Фото використане як ілюстрація.

ВІДКРИЛИ ВХІД 
У ПРИЙМАЛЬНЕ

Про це повідомила адміністрація КНП «Га-
дяцька МЦЛ»: 

«Просимо вибачення за незручності, але в нас 
знову зміни в організації входу до міської цен-
тральної лікарні. Вхід до приймального відділен-
ня переноситься на своє «рідне» місце. 

А вхід для пацієнтів лишається з боку вулиці 
Воровського.» 

Центральний хід у медзаклад обіцяють відкри-
ти до кінця лютого. 

СТАН 
ЗАХВОРЮВАНОСТІ 

НА ГРИП ТА ГРІ

Аналіз захворюваності за період з 8.02.2021 
року по 14.02.2021 року. 

У Полтавській області станом на 14.02.2021 (за 
6-й тиждень 2021 року) продовжується сезонний 
ріст захворюваності на гострі респіраторні інфек-
ції, показник не перевищує базовий рівень (епі-
демічний поріг).

За тиждень в області на гострі респіраторні ін-
фекції захворіло 4135 осіб, на 30%, більше по-
переднього тижня, показник захворюваності – 
299,8 на 100 тисяч населення, що на 41% нижче 
базового рівня (епідемічного порогу). Дітей за-
хворіло 2255, що складає 55% від усіх захворілих.

Найвищі показники захворюваності в містах 
Гадяч, Лубни і Полтавському районі.

Госпіталізовано 30 хворих, що складає 0,7% від 
кількості захворілих.

Щеплення проти грипу в області проводяться 
на 30 адміністративних територіях, не проведено 
жодного щеплення в Полтавському районі. Ще-
плено за тиждень 57, з початку сезону 7538 осіб.

У Гадяцькому районі за попередній тиждень на 
ГРІ захворіло 182 особи з них дітей 94 (51,6%).

Випадків грипу не зареєстровано.
Показник захворюваності на ГРІ серед насе-

лення району цього тижня 360,4 (на 100 тис. на-
селення) в т. ч. по м. Гадяч 492,5; по сільських на-
селених пунктах 249,9.

Щеплено проти грипу від початку епідсезону 
262 особи, в т. ч. по м. Гадяч щеплено 249 осіб, по 
сільських населених пунктах 13 осіб.

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

НА ПОЛТАВЩИНІ БУДЕ 53 ПУНКТИ ЩЕПЛЕННЯ ВІД COVID-19
Полтавський обласний центр громадського здо-

ров’я повідомив, що штаб вакцинокерованих інфек-
цій МОЗ затвердив оновлену Дорожню карту з впро-
вадження вакцини від гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARSCoV-2, 
і проведення масової вакцинації у відповідь на панде-
мію COVID-19 в Україні у 2021–2022 роках.

На території області створено 11 мобільних бригад 
для реалізації першого етапу, члени яких будуть про-
ходити навчання на рівні МОЗ. Проаналізовано на-
явність холодильного обладнання в області. За попе-
редніми даними, наявна кількість є достатньою для 

ефективного забезпечення холодильного ланцюга. 
Визначено перелік тимчасових стаціонарних пунктів 
щеплень у межах регіону для другого етапу – 53, які 
розміщені переважно на базах Центрів ПМСД, а та-
кож приватних медичних закладів. На регіональному 
рівні сформовано 3 районні склади та 1 регіональний.

Відповідати за отримання вакцини для профілак-
тики ковідної інфекції та здійснювати фармаконаг-
ляд на період кампанії з вакцинації у 2021-2022 ро-
ках буде КП «Полтавська обласна дитяча клінічна 
лікарня».

БЦЖ – одне з перших і обов›язкових щеплень, які 
мають отримувати немовлята. Тепер їх виписують із 
пологових будинків фактично незахищеними від хво-
роби. Все тому, що болгарська вакцина, яку останній 
раз завезли в Україну два роки тому, закінчилася, а 
нову не закупили.

У МОЗ повідомляють, що індійську вакцину, по-
винні були завезти у грудні 2020-го. Але через те, що 
виробник, нібито, не надав повний пакет документів, 
її не змогли сертифікувати. Але представник ЮНІ-
СЕФ в Україні Лотта Сільвандер інакше пояснює си-

туацію: «Був запит у листопаді 2020-го на 1,019 млн 
доз БЦЖ-вакцини. Ми чекаємо, поки Міністерство 
охорони здоров’я сертифікує і надасть дозвіл. Як тіль-
ки це станеться ми одразу ж надішлемо вам вакцину».

У пологовому відділенні Гадяцької МЦЛ запаси 
вакцини-БЦЖ також закінчилися. Відповідно, ма-
люків поки будуть виписувати без щеплення. Вак-
цинувати дітей батьки зможуть тоді, коли вакцина 
з›явиться у медзакладах. Всіх невакцинованих малю-
ків поставлять під нагляд і в разі надходження препа-
рату повідомлять батькам через педіатрів.

Відділення інтенсивної терапії відкриті для відвід-
увачів уже майже 5 років наказом МОЗ. 

Заклад охорони здоров’я має забезпечити право на 
допуск до пацієнта будь-якого віку - цілодобово та 
сім днів на тиждень. Один відвідувач може перебу-
вати біля ліжка пацієнта без часових обмежень. Од-
ночасно біля пацієнта може бути не більше, ніж дві 
особи. Винятки обговорюються з лікарем. Відвідува-
чем може бути будь-яка особа, незалежно від родин-
них стосунків. Проте відвідувати дитину у реанімації 
можна лише за наявності усної згоди одного з батьків 
або законних представників пацієнта-дитини.

Медичний персонал може попросити вийти з пала-
ти через необхідність провести певні маніпуляції з ва-
шою близькою людиною або ж із іншими пацієнтами. 

Вільний доступ до реанімації передбачає дотриман-
ня певних правил:

У жодному разі не слід йти до реанімаційного від-
ділення людям із симптомами застуди, у стані ал-
когольного чи наркотичного сп’яніння. Також забо-
ронено перешкоджати лікарям надавати медичну 
допомогу.

Якщо, ви дотримуєтесь правил, але вас не пуска-
ють до відділення інтенсивної терапії поясніть чер-
говому лікарю чи завідувачу відділенням, що він по-
рушує наказ Міністерства охорони здоров’я № 592 
від 15 червня 2016 року. Якщо вам категорично від-
мовляють, зверніться до головного лікаря з письмо-
вою заявою, зареєструвавши її у секретаря. Головний 
лікар має відреагувати на заяву протягом 24 годин з 
моменту її реєстрації за умови, що він перебуває на 
робочому місці. Якщо й головний лікар теж відмо-
вив, залиште скаргу на сайті НСЗУ, детально описав-
ши ситуацію, яка склалась та залишивши контактний 
телефон для зворотного зв’язку. Проконсультувати-
ся, як правильно подати скаргу можна за безоплат-
ним номером 16-77.

Продовжуємо вас інформувати 
про ситуацію із COVID-19.
На 16 лютого, у Полтавській області лаборатор-

но підтвердили 149 нових випадків захворюван-
ня на коронавірус. 

Згідно інформації директора КНП «Гадяцька 
МЦЛ» Олександра Шаповала, у стаціонарі ін-
фекційного госпіталю перебуває 38 пацієнтів (17 
із підтвердженим діагнозом і 25 із підозрою). На 
підтримці дихання кисневими генераторами 6 
хворих. Кількість летальних випадків за весь пе-
ріод карантину – 32.

У ПОЛОГОВОМУ ЗАКІНЧИЛАСЯ ВАКЦИНА БЦЖ

ПРАВИЛА ВІЛЬНОГО 
ДОСТУПУ ДО 
РЕАНІМАЦІЇ 

НОВИНИ 
КАРАНТИНУ

Сторінку підготувала Оксана Кириченко
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Взяти гроші у кредит дуже про-
сто, тим паче, в наш час існує безліч 
онлайн-банків в мережі, які готові на-
дати вам позику з мінімальним пакетом 
документів. Нажаль, беручи саме такий 
кредит, часто трапляється так, що гро-
мадяни не розрахувавши свої фінансові 
можливості, чи просто не бажаючи від-
давати гроші його не повертають. І коли 
збігають усі терміни сплати боргу, у дію 
вступають колектори.

Основним видом діяльності колек-
торських компаній, є повернення кре-
дитної заборгованості. І дуже часто 
трапляється так, що представники цих 
компаній використовують активний 
психологічний тиск, щоб залякати гро-
мадян. А іноді такий тиск переростає у 
погрози.

Хочеться зазначити, жертвами колек-
торського тиску стала чимала кількість 
людей, які навіть не мали прямого від-
ношення до кредиту. Зазвичай це рід-
ні, друзі, сусіди чи просто знайомі того, 
хто оформив і не повернув кредит. 

Нам стало цікаво, чи багато у нашо-
му місті тих, хто постраждав від тиску, 
чи можливо навіть дій колекторів. І ми 
отримали чимало інформації, пов’яза-
ної з незаконною діяльністю колектор-
ських фірм.

Історії місцевих:
Володимир: «Хочу вам розпові-

сти, яка ситуація трапилась зі мною. 
19.01.2021 на мій мобільний із стаціо-
нарного номера надійшов дзвінок і не-
відомі особи повідомили про те, що на 
мене було оформлено онлайн кредит 
16.12.2020, і в мене заборгованість, на 
що я відповів що ніякого кредиту я не 
оформляв і нічого про це не знаю, ну і 
звісно платити нічого не буду. Я напи-
сав заяву про шахрайські дії до нашого 
відділу поліції, бо колектори дзвонили 
мені дуже багато разів на день. Довело-
ся зенести їх  «чорний список». Згодом, 
на мою адресу прийшов лист від цієї 
компанії (до речі назва її була «Кешбе-
рі»). В листі мені повідомили, що я маю 
заборгованість і що мене занесли в спи-
сок боржників, але печатка і підпис на 
цьому листі були просто «відксерені». 
Після цього мені зателефонували з ки-
ївського номеру та почали розповіда-
ти, що і як зроблять зі мною та моїми 
рідними, після чого я поклав слухавку 
і більше не звертав уваги на цих хворих 
людей. А нещодавно мені прийшов дру-
гий лист, в якому сума заборгованості 
була вже більшою. Я звернувся до адво-
ката, і мені розповіли, що потрібно ро-
бити. Будьте обережні, бо звідки взяли 
інформацію про мої дані, номер телефо-
ну – не відомо. Адже мені ніхто не те-
лефонував стосовно оформлення цього 
кредиту і свої дані я нікому не надавав».

Ольга: «Чотири доби дзвонили мені 
й чоловікові безперервно - і вночі, і 
вдень. Довелось встановити функцію 
«не турбувати». Відповідати не має сен-
су, бо говорить робот голосом Левіта-
на, що у мене якийсь «борг». Але я не 
маю ніяких боргів - перевіряли навіть 
у бюро кредитних історій, на випадок, 
якщо хтось міг оформити на мене. За 
тим номером, куди перенаправляють 
передзвонить (компанія «Кредитпро-
мінвест»), говорять, що наші телефон-
ні номери ніде у них не зареєстровані. І 
хто до нас дзвонить - незрозуміло. На-
магалася записати номери, які телефо-
нують, але за 5 хвилин було пропуще-
них 70 і жоден номер не повторювався. 
На третій день прийшло смс повідом-

лення, що борг в якогось П. Заглади 
(ми його навіть не знаємо). І після цьо-
го дзвінків поки що не було».

Валя : «Нам дзвонили цілодобово, ав-
товідповідач з різних номерів, тому до-
велося змінити номер телефону...»

Також до редакції звернулася житель-
ка району (імені просила не вказувати) 
яка розповіла свою історію:

Через кредити, які оформляла її донь-
ка, колектори почали телефонувати су-
сідам і  знайомим з погрозами. У те-
лефонній розмові лунало навіть «не 
доживеш до ранку». 11 лютого на теле-
фон жінки надійшла смс від «Алекскре-
дит» з таким змістом «Згідно зі ст. 230 
ККУ пред’явлення трупа для впізнання 
здійснюється з дотриманням вимог, пе-
редбачених частинами першою та вось-
мою 228 цього кодексу». Жінка сприй-
няла це, як пряму погрозу.

Громадяни подають заяви до поліції з 
приводу незаконного тиску колекторів, 
але нажаль, ніякої реакції з боку право-
охоронних органів не має. От і остан-
ня наша героїня намагалася добитися 
справедливості та захистити себе від 
погроз, неодноразово зверталася до міс-
цевого відділу поліції із заявами. Пер-
шу написала ще 2 листопада 2020 року, 
а останню  23 січня 2021 року. Право-
охоронцям повідомила усі номери, з 
яких їй телефонували та погрожува-
ли, також надала інформацію стосовно 
банку у якому оформили кредит («Мі-
лоан»), але, нажаль, ніяких відповідей 
так і не отримала. У поліції їй  повідо-
мили, що робили запити до кіберполі-
ції, але жодних документів чи копій не 
надали та нічого не пояснили. А згідно 
закону «Про звернення громадян», у 
30-тиденний термін правоохоронці по-
винні  були надати офіційну відповідь 
стосовно звернення. 

Нажаль, це не перший випадок безді-
яльності нашої поліції стосовно подіб-
них справ. І чому правоохоронні органи 
так «кволо» реагують на подібні запити 
– хороше питання.

Та й влада тільки «годує» обіцянка-
ми стосовно закону, що має врегулюва-
ти роботу колекторів.

У січні 2021 року Верховна Рада при-
йняла у першому читанні законопро-
ект «Про захист боржників при врегу-
люванні простроченої заборгованості». 
Він встановлює правила роботи колек-
торів, вимоги щодо етичної поведінки 
з боржниками, санкції за можливі по-
рушення, нагляд за колекторською ді-
яльністю. І в разі порушень передба-
чена відповідальність колекторських 
фірм: від штрафів у розмірі від 3 до 6 
тис. неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян (на наразі це 51 тис. - 
102 тис. грн) та виключення з реєстру 
колекторських компаній до криміналь-
ної відповідальності.

Але це лише законопроект…

Трагічні наслідки колекторських дій
Ще 11 вересня 2020 року, в Києві, на 

майдані Незалежності пройшла незви-
чайна акція. Над площею пролетіли 
чорні кулі з «повішеними» манекена-
ми, що символізують представників 
різних професій. Медсестра, вчитель, 
працівник комунальної служби були 
прив›язані до куль з написом «Кредит». 
Організатор акції Владислав Савичев 
стверджував, що мета інсталяції - при-
вернути увагу до проблеми «швидких 
кредитів», які заганяють людину в фі-
нансову яму. Чому саме такий вид мала 
ця акція? Бо іноді дії колекторів при-

зводять до трагічних наслідків…
Нагадаємо, ще рік тому, у Полтав-

ській області, медсестра з Кременчука 
наклала на себе руки через проблеми з 
виплатою боргу. Її тіло знайшли в квар-
тирі однієї з багатоповерхівок міста, а 
поруч виявили передсмертну записку.

Як повідомили у місцевому відділку 
поліції, жінка ввела собі в вену смер-
тельну дозу медичного препарату. Офі-
ційно про зміст передсмертної записки 
не повідомляли, але колеги жінки роз-
повіли, що медсестра не змогла вчасно 
виплатити взятий кредит, а колектори 
перетворили її життя на пекло і вона 
звинувачувала їх у своїй смерті.

Інший випадок трапився у столиці. 
У жовтні минулого року, з вікна Наці-
онального університету біоресурсів і 
природокористування України вики-
нувся 44-річний Олексій Бешун. Фа-
тальний крок чоловік зробив з вікна 
9-го поверху. У польоті зачепився за си-
ловий кабель, що пригальмувало швид-
кість падіння, потім вдарився об при-
парковане авто під стінами гуртожитку. 
Чоловік залишився живим, але трива-
лий час знаходився у вкрай важкому 
стані. У кишені самогубця знайшли пе-
редсмертну записку, в якій йшлося про 
скрутну фінансову ситуацію родини. 
Як з’ясувалось, на нього тиснули ко-
лектори через борги по кредитам. Ко-
леги припускають, що можливо ніяких 
позик Олексій не брав, а став жертвою 
шахраїв.

І таких випадків насправді чимало…
Та колектори на цьому не зупиняють-

ся, і нещодавно у кіберполіції повідоми-
ли щодо викриття групи колекторів, які 
з-поміж іншого шантажували боржни-
ків порнографією: за допомогою фото-
редакторів додавали обличчя «жертв» 
на відверті знімки і погрожували ви-
класти в мережу. За словами правоохо-
ронців, учасниками злочинної схеми 
були понад 30 людей.

Фігуранти створили дві фінансові 
компанії з надання кредитів, до штату 
яких входили зокрема і колектори, які 
шантажували клієнтів-боржників.

Для повернення боргу зловмисники 
створювали порнографічний контент із 
зображенням не тільки позичальників, 
але і їхніх родичів та погрожували роз-
повсюдити такі матеріали.

Звісно були й погрози фізичною роз-
правою. За попередніми підрахунками 
правоохоронців, зловмисники здійсни-
ли понад 360 тисяч погроз громадянам 
з різних регіонів України.

Поліцейські провели 50 обшуків у 
квартирах, автівках і офісах фігурантів 
справи, вилучили телефони, комп›юте-
ри, сервери та «чорнові» записи.

Ці обшуки одночасно проходили по 
всій Україні: у Києві, а також в Київ-
ській, Харківській, Вінницькій та Сум-
ській областях.

Щодо підозрюваних відкриті кримі-
нальні справи за статтями про вимаган-
ня та виготовлення і збут порнографії. 

Їм загрожує до 20 років поз-
бавлення волі з конфіскацією 
майна.

Як грамотно, а головне 
правомірно дати відсіч 
колекторам, радить 
юрист Марина Лисич.

Основна функція колек-
торів – стягнення боргів із 
боржників. Ця функція може 
також визначатися як послу-
га, що надається колектором 
відповідним кредиторам. У та-

кому разі колектор виступає посеред-
ником між кредитором і боржником. 
Купуючи право вимоги до боржників 
у кредиторів, колектор фактично набу-
ває статусу нового кредитора, що дозво-
ляє йому вносити корективи в зобов’я-
зання сторін.

Діяльність колекторів не врегульова-
на жодним спеціальним законодавчим 
актом. Водночас вона прямо не заборо-
нена законом. 

Пам’ятайте! У будь-якому разі у 
боржника є право вимагати номер до-
говору, дату його оформлення, а також 
є право вимагати для ознайомлення за-
вірені копії цих документів.

Як припинити тиск з 
боку колекторів
Будь-який збір інформації про фізич-

ну особу без її згоди є незаконним. У 
разі порушення своїх прав така фізич-
на особа може звернутися зі скаргою на 
незаконні дії, пов’язані зі збором, збері-
ганням і обробкою його персональних 
даних до спеціально уповноваженого 
органу державної влади з питань захи-
сту персональних даних або до суду.

Нерідко дії представників колектор-
ських компаній виходять за рамки пра-
вового поля настільки, що містять в 
собі ознаки складу злочинів, передба-
чених Кримінальним кодексом Украї-
ни, а саме: порушення недоторканності 
приватного життя, вимагання, приму-
шування до виконання чи невиконання 
цивільно-правових зобов’язань.

Якщо фізична особа постраждала від 
таких дій з боку колекторів, їй потріб-
но звернутися із заявою про вчинен-
ня кримінального правопорушення до 
поліції.

Отже, законним цивілізованим ме-
тодом стягнення боргу є звернення до 
суду. 

Як поводитися, коли до вас 
прийшли колектори
Пам’ятайте: ваше право – не спілку-

ватися з колекторами. Тим більше, не 
варто розмовляти, якщо ці особи від-
мовляються називати себе. Катего-
рично не рекомендуємо відповідати 
на запитання щодо права власності на 
квартиру чи інше майно.

Якщо вимоги будуть настирливими 
(повторні візити, телефонні дзвінки, 
пресинг, погрози), слід звернутися до 
поліції із заявою про вчинення кримі-
нального правопорушення.

Та на справді, щоб не опинитися 
в такій ситуації, перш ніж оформити 
будь-який кредит – подумайте декіль-
ка разів, чи буде у вас змога віддати ці 
кошти. Адже колектори - це лише на-
слідок необдуманого та безвідповідаль-
ного вчинку, в результаті якого можуть 
постраждати ваші рідні чи знайомі.

Анжела Замотаєва

ЩОБ ЗАХИСТИТИСЯ ВІД КОЛЕКТОРІВ 
– РОЗРАХОВУЙТЕ ТІЛЬКИ НА СЕБЕ
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5 лютого 2021 року суддя 
Гадяцького районного суду 
розглянув матеріали, які 
надійшли від Гадяцького ВП про 
притягнення до адміністративної 
відповідальності громадянина 
України, не працюючого, 
за ст. 173-2 ч.1 КупАП.

Встановлений епізод
4 січня 2021 року о 20:00 хв. обвину-

вачений вчинив відносно своєї сестри 
за місцем своєї реєстрації, насильство 
фізичного характеру, а саме: дав ляпаса 
рукою в обличчя.

Обвинувачений в судове засідання не 
з`явився, причини своєї неявки суд не 
повідомив.

Вина обвинуваченого підтверджу-
ється протоколом про адміністра-
тивне правопорушення, пояснення-
ми та іншими матеріалами справи в їх 
сукупності.

Враховуючи викладене, вважається, 

що в діях обвинуваченого є склад пра-
вопорушення передбаченого ст. 173-2 
ч. 1 КУпАП вчинення домашнього на-
сильства .

Виходячи з матеріалів справи, тяж-
кості вчиненого правопорушення, від-
ношення до скоєного, обвинуваченого 
слід піддати стягненню у вигляді штра-
фу, так як саме таке адміністративне 

стягнення буде необхідним і справед-
ливим з метою запобігання вчинення 
правопорушень в подальшому.

Керуючись ст. ст. 40-1, 173-2 ч.1, 221, 
283, 284 КУпАП, суддя постановив ви-
знати винним обвинуваченого у вчи-
ненні правопорушення, передбаченого 
ст.173-2 ч.1 КпАП України та піддати 
адміністративному стягненню у вигля-
ді штрафу на користь держави в розмі-
рі 170 грн.

Стягти з обвинуваченого на користь 
держави судовий збір в сумі 454,00 грн.

П’ЯНИЙ НА МОТОЦИКЛІ

ДАВ ЛЯПАСА

10 лютого 2021 року суддя 
Гадяцького районного 
суду розглянув матеріали, 
які надійшли з поліції про 
притягнення до адміністративної 
відповідальності особи, що не 
працює, за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Встановлений епізод
14 січня 2021 року о 19:40, по вул. 

Сахнівська, у с. Великі Будища Мир-
городського району Полтавської облас-
ті, обвинувачений керував мотоциклом 
МТ-10 з явними ознаками алкогольно-
го сп`яніння (запах алкоголю з порож-
нини рота, нестійка хода, почервоніння 
обличчя). Від проходження, відповід-
но до встановленого порядку огляду на 
стан алкогольного сп`яніння відмовив-
ся у присутності двох свідків.

Обвинувачений провину у вчинен-
ні адміністративного правопорушення, 
передбаченого ч.1ст.130КУпАП визнав.

Вина також підтверджується прото-

колом про адміністративне правопо-
рушення і письмовими поясненнями 
свідків.

Згідно довідки обвинувачений отри-
мав посвідчення водія 21 травня 1989 
року.

Враховуючи викладене вважається, 
що в діях обвинуваченого є склад ад-

міністративного правопорушення, пе-
редбачений ч. 1 ст. 130 КУпАП, а саме 
відмова особи, яка керує транспортним 
засобом, від проходження відповідно до 
встановленого порядку огляду на стан 
алкогольного, наркотичного чи іншого 
сп`яніння, за що його необхідно підда-
ти до адміністративної відповідально-

сті у виді штрафу з позбавленням пра-
ва керування транспортними засобами.

Згідно ст. 40-1 КУпАП, у разі вине-
сення судом (суддею) постанови про 
накладення адміністративного стягнен-
ня, особою, на яку накладено таке стяг-
нення сплачується судовий збір, розмір 
і порядок сплати якого встановлюєть-
ся законом.

Керуючись ч. 1 ст. 130, статтями 283, 
284 КУпАП, суддя постановив обви-
нуваченого визнати винним у вчинен-
ні адміністративного правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП та 
піддати стягненню у виді штрафу на ко-
ристь держави в розмірі шестисот нео-
податковуваних мінімумів доходів гро-
мадян, в сумі 10200 грн з позбавленням 
права керування транспортними засо-
бами на строк 1 рік.

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

3 лютого 2021 року Гадяцький 
районний суд розглянув у 
відкритому судовому засіданні 
справу про адміністративне 
правопорушення відносно 
громадянина України, 
не працюючого, за 
ст.ст.130, 185 КУпАП
Встановлений епізод
23.11.2020 о 20:30, в с. Петрівка-Ро-

менська обвинувачений керував ав-
томобілем ВАЗ 2102 з ознаками ал-
когольного сп`яніння (різкий запах 
алкоголю з порожнини рота, почерво-
ніння обличчя) та відмовився від ог-
ляду на стан сп`яніння в присутності 
двох свідків.

Окрім того, в цей же день, о 20:45, об-
винувачений на вимогу законному роз-
порядженню поліцейського пред`яви-
ти документи та пройти огляд на стан 
сп`яніння відмовлявся, поліцейського 
хапав за формений одяг, висловлював-
ся нецензурною лайкою та погрожував 
фізичною розправою.

У судовому засіданні обвинувачений 
свою вину не визнав та пояснив, що ра-

зом із знайомим ремонтував на СТО 
свій автомобіль та потім, щоб переві-
рити його справність, вони поїхали до 
магазину. Під час руху були зупинені 
працівниками поліції. За кермом пере-
бував не він, а знайомий. Працівники 
поліції витягли його з пасажирського 
сидіння та неправомірно застосували 
силу, внаслідок чого він отримав тілес-
ні ушкодження. За формений одяг ні-
кого не хапав, від медичного огляду на 
стан сп`яніння відмовився тому, що не 
керував транспортним засобом.

Незважаючи на повне невизнання 
своєї вини обвинуваченим, його вина 
підтверджена:

-відеозаписами, які містяться на до-
даних до протоколу дисках;

-письмовими поясненнями свід-
ка (знайомого обвинуваченого, який 
зі слів обвинуваченого, був за кермом 
на той момент) від 23.11.2020, в яких 
він стверджує, що керував транспорт-
ним засобом не він, а обвинуквачений, 
який після зупинки транспортного за-
собу пересів на пасажирське сидіння;

-письмовими поясненнями фельдше-

ра, з яких вбачається, що в ході огляду 
обвинуваченого під час виїзду карети 
швидкої допомоги будь-яких тілес-
них ушкоджень у останнього не було 
виявлено;

-протоколом про адміністративне 
затримання;

-показаннями свідка поліцейського, 
який підтвердив обставини вчинення 
обвинуваченим адміністративних пра-
вопорушень. Показання свідка поліцей-
ського узгоджуються з відеозаписами з 
нагрудних камер поліцейського, тому 
приймаються судом в якості допусти-
мого доказу.

Суд критично оцінює показання 
свідка, (що обув разом з обвинуваче-
ниим у день затримання) в судому за-
сіданні про те, що саме він перебував 
за кермом автомобіля, оскільки вони 
спростовуються наявним в матеріалах 
справи відеозаписом, на якому він чіт-
ко повідомляє, що автомобілем не ке-
рував, а перебував на пасажирському 
сидінні, що узгоджується з його пер-
винними поясненнями та показання-
ми поліцейського.

Показання обвинуваченого щодо не-
законного застосування до нього сили 
та отримання тілесних ушкоджень не 
підтверджуються відеозаписом з на-
грудних камер поліцейських, оскільки в 
ході дослідження відеозапису встанов-
лено, що обвинувачений дійсно пово-
див себе агресивно відносно працівни-
ків поліції, не реагував на зауваження, 
погрожував та висловлювався нецен-
зурною лайкою.

Враховуючи вищенаведене, суд при-
йшов до висновку, що в діях обвинува-
ченого наявний склад адміністратив-
них правопорушень, передбачених ч.1 
ст.130 та ст. 185 КУпАП, тому до ньо-
го необхідно застосувати адміністра-
тивне стягнення з урахуванням вимог 
ст. 36 КУпАП.

Керуючись ст.ст.36, 130, 185, 283-285 
КУпАП суд постановив визнати об-
винуваченого винним за ч.1 ст.130 та 
ст.185 КУпАП та накласти адміністра-
тивне стягнення:

-за ч.1ст.130КУпАП увигляді штра-
фув розмірі 600 неоподатковуваних 
мінімумів доходівгромадян, що скла-
дає10200 грн з позбавленням права ке-
рування всіма видами транспортних за-
собів строком на 1 рік;

-за ст.185 КУпАП у вигляді штрафу в 
розмірі 10 неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян, що складає 170 
грн.

Стягти з обвинуваченого на користь 
держави 454 грн судового збору.

Сторінку підготувала Анжела Замотаєва 
за матеріалами відкритих даних Єдиного 

державного реєстру судових рішень.

ПОГРОЖУВАВ 
ПОЛІЦЕЙСЬКИМ
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6.00 Гiмн України.
6.05,3.10 Енеїда.
6.30 М/ф «Знахiдка».
6.40 М/ф «Казки про 
машини».
6.50 М/ф «Дострибни до 
хмаринки».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,0.15
,2.35,5.10 Новини.
7.05,8.05,9.05,12.00,1
3.10,18.20 Суспiльна 
студiя.
9.30,22.00 Т/с «Вiра». 
(16+).
11.05 Солодка дача.
11.25 Телепродаж.
15.10,21.35,0.55,5.45
Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спо-
гади.
16.30 Концерт. Тельнюк: 
Сестри.
17.25 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
18.55 Д/с «Суперчуття».
19.55 Д/с «Боротьба за 
виживання».
21.55,1.05,5.55 Спорт. 
Аспект.
23.40 Нашi грошi.
1.10 Т/с «Гранд готель». 
(12+).
4.10 Д/ф «Хто створив 
Змiєвi вали?»
5.05 Погода.

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30,3.45
«ТСН».
10.25,11.25,12.20,5.35
«Життя вiдомих людей».
13.15,14.15 «Сiмейнi 
мелодрами».
17.10 Т/с «Вiтер ко-
хання». (12+).
20.45,21.45 Т/с «З ким 
поведешся...» (16+).
22.45,2.40 Т/с «Кухня».
0.50 Мелодрама 
«Близько до серця». 
(12+).

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».
11.05 Т/с «Мене звуть 
Мелек 2». (12+).
12.25 Т/с «Олiвiя».
14.35,15.30 «Речдок».
16.30 «Речдок. Осо-
бливий випадок. Пiд 
чужим iм`ям».
18.00,19.00,3.10 «Сто-
сується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Осо-
биста справа». (16+).
23.50 Т/с «Пригадати 
молодiсть». (12+).
1.55 Х/ф «Циган».
4.55 «Телемагазин».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,1
4.00,15.00,16.00,17.00
,18.00,19.00,21.00,
00,1.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.25 Pro Вiйсько.
7.10,21.25 Актуально: 
Економiка. Полiтика. 
Соцiум.
7.15 Д/с «Крила вiйни».
8.10 Д/с «Найбiльш за-
вантажений у свiтi».
9.30 Машина часу.
10.10,5.10 Д/с «Бойовi 
кораблi».
11.10,16.10 Д/с «Бойовi 
машини».
12.30 Стоп Реванш.
13.10 Д/с «Повiтрянi 
воїни».
14.10 Д/с «Авiаката-
строфи: причини i на-
слiдки».
15.30 Час «Ч».
17.10,23.10 Д/с «Великi 
танковi битви».
18.10,22.00 Д/с «Таєм-
нича свiтова вiйна».
19.30,1.15 «Країна».
21.40 Час-Time.
0.10 Д/с «Щоденники 
другої свiтової вiйни».
3.10 Культ Ура!

4.10 Обережно, дiти!

4.15 Скарб нацiї.
4.25 Еврика!
4.30 Факти.
4.50 Т/с «Вiддiл 44». 
(16+).
5.35,20.20 Громадян-
ська оборона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 Бiльше нiж правда.
11.20,13.15 Х/ф «Два 
стволи». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
14.00,21.25 Т/с «Пес». 
(16+).
15.05,16.10,22.30 Т/с 
«Розтин покаже 2». (16+).
16.40 Х/ф «Глибоко-
водний горизонт». (12+).
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
23.40 Х/ф «Iнший свiт 5: 
Кровна помста». (16+).
1.20 Т/с «Контакт». (16+).
2.10 Секретний фронт.
2.55 Я зняв!

5.00 Т/с «Комiсар Рекс».
8.35 Битва екстрасенсiв. 
(16+).
13.25,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.50,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
19.10 Таємницi ДНК. 
(16+).
20.15,22.50 Т/с «Упере-
джене ставлення». (16+).
23.05 Т/с «Майор i 
магiя». (16+).
1.05 Т/с «Пелена». (12+).

6.00,7.30 Kids` Time.
6.05 М/с «Том i Джерi».
7.35,15.00 Орел i решка.
8.30 Т/с «Надприродне». 
(16+).
10.30 Х/ф «Красуня». 

(16+).
13.00 Любов на вижи-
вання. (16+).
17.00,19.00 Хто зверху? 
(12+).
21.10 Х/ф «Цiпонька». 
(16+).
23.30 Х/ф «Злови шах-
райку, якщо зможеш». 
(16+).
1.40 Т/с «Вiдчайдушнi 
домогосподарки». (16+).
2.30 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00,
23.00,2.20 Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.00 Т/с «Жiночий 
лiкар». (16+).
13.40,15.30 Агенти 
справедливостi. (12+).
17.00 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка 4». (12+).
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00 Т/с «В полонi у 
минулого», 11 i 12 с. 
(12+).
23.10 Т/с «Добрi 
намiри», 4 i 5 с. (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Добрi намiри», 
6 с. (12+).
3.10 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,
.00,17.00,18.00,19.45
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк, М. Шама-
новим та М. Матросовим.
9.10,10.10 «Прямий» 
трафiк» з К. Ашiон i П. 
Рольником.
11.10,12.10 «Деталi на 
«Прямому» з О. Близ-
нюком.
13.10 «Гаряча тема».
14.15 «По факту» з А. 
Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i В. Попович.
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 С. 
Орловською та М. Ве-
реснем.
22.00 «Прямий» контакт» 
з Т. Березовцем.

5.00 Х/ф «И это все о 
нем», 2 с. (16+).
6.50 Х/ф «Победители и 
грешники». (Гонконг). 
(16+).
9.00 Х/ф «Левша». (Гон-
конг - США). (18+).
11.25 Х/ф «Проклятие 
нефритового скорпиона». 
(США - Германия). (16+).
13.25 Х/ф «Погоня». 
(США). (16+).
15.10 Х/ф «Крысиные 
бега». (США - Канада). 
(16+).
17.55 Х/ф «Альфа дог». 
(Германия - США). (18+).
20.20 Х/ф «Иллюзио-
нист». (США - Чехия). 
(16+).
22.20 Х/ф «Медовый 
месяц Камиллы». (США 
- Великобритания). (16+).
0.05 Х/ф «Любит - не 
любит». (Франция). (16+).
2.15 Х/ф «Лабиринт 
Фавна». (Испания - Мек-
сика - США). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
8.50 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.50 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
11.30,23.00 Т/с «Грань». 
(16+).
13.10,22.00 «Орел i 
решка. Дива свiту».
14.10 «Орел i решка. 
Перезавантаження. Аме-
рика».
18.10 «Орел i решка. 
Морський сезон».
0.45 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+).

2.15 Т/с «Три сестри».
3.00 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30,8.20,0.40 Iдеї ре-
монту.
8.40 Дiм на заздрiсть 
усiм.
9.40 Майстри ремонту.
10.30,19.50 Удачний 
проект.
13.00,15.00,3.40 Ко-
риснi поради.
14.00 Моя кухня.
16.20 Правила життя.
17.10,19.00 Один за 100 
годин.
18.00 Квартирне пи-
тання.
20.30 Дачна вiдповiдь.
22.20 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.50 «Страх у твоєму 
домi».
7.55,16.50,2.40 «Випад-
ковий свiдок».
,16.30,19.00,2.10
«Свiдок».
9.00 Х/ф «До мене, 
Мухтар!»
10.40,19.30 Т/с «Ко-
ломбо». (16+).
12.50,21.30 Т/с «Слiпа 
зона». (16+).
14.40 «Свiдок. Агенти».
18.20 «Будьте здоровi».
23.10 Т/с «Пiдроздiл». 
(16+).
1.10 «Таємницi 
кримiнального свiту».
3.35 «Речовий доказ».
4.05 «Легенди бандит-
ської Одеси».
4.50 «Top Shop».

5.10 Х/ф «Она сбила 
летчика».
8.25,2.45 Х/ф «Выйти 
замуж за капитана».
10.00,19.00 Вести.
10.30 «Пятеро на од-
ного».
11.10 «Сто к одному».

11.55 Комедия «Улица 
полна неожиданностей».
13.05 Х/ф «Я подарю 
тебе рассвет».
16.55 Х/ф «Поддубный».
19.45 Вести. Местное 
время.
20.00 Х/ф «Экипаж».
22.15 Х/ф «Балканский 
рубеж».
0.55 Х/ф «Кандагар».

6.00,5.05 Гордiсть 
України.
7.00 Бандитський Київ.
9.05,1.45 Правда життя.
10.15,0.35 Речовий 
доказ.
11.25,14.20 Вижити в 
дикiй природi.
12.25,18.05 Елемент.
13.25 Прихована реаль-
нiсть.
15.20,19.55 Секретнi 
територiї.
16.15 Бойовi кораблi.
17.10,20.50 Шукачi не-
приємностей.
19.05 Вiйна всерединi 
нас.
21.45 Смертельна Ав-
стралiя.
22.40 Ганг.
23.40 Божевiльний свiт.
3.15 Бандитська Одеса.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,9.15,10.15,19.15
Одного разу пiд Пол-
тавою.
8.45,23.00 Сiмейка У.
9.45,1.00 Країна У.
10.45,0.30,1.30 Казки У 
Кiно.
11.15,18.15 Т/с «Батько 
рулить».
12.15,17.15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
13.15,16.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
15.15 СуперЖiнка.
21.15 М/ф «Кiт у чо-
ботях».
0.00 Одного разу в 
Одесi.
2.15 Рятiвники.
3.15 Щоденники Тем-

ного. (16+).
4.00 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.50,15.35 Х/ф «Кара-
тэ-пацан». (США). (12+).
9.05 Х/ф «Грязные танцы 
2: Гаванские ночи». 
(США). (16+).
10.30 Х/ф «Дорогой 
Джон». (США). (16+).
12.15 Х/ф «Осень в Нью-
Йорке». (США). (12+).
14.00 Х/ф «Волшебная 
страна». (Великобри-
тания - США). (12+).
17.55 Х/ф «Однокласс-
ники». (США). (16+).
19.30 Х/ф «Дюплекс». 
(США - Германия). (16+).
21.00 Х/ф «Шутки в сто-
рону 2: Миссия в 
Майами». (Франция). 
(18+).
22.50 Х/ф «Чего хотят 
женщины». (США). (16+).
0.50 Х/ф «Что скрывает 
ложь». (США). (16+).
2.20 Х/ф «Век Адалин». 
(США - Канада). (16+).
4.10 Х/ф «Тристан и 
Изольда». (США - Вели-
кобритания - Германия 
- Чехия). (12+).

6.00 Т/с «Удар у вiдпо-
вiдь 4». (16+).
8.00 Х/ф «Фан-
фан-тюльпан». (16+).
9.55 Х/ф «Сахара». (16+).
12.15 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,2.00 «Спецкор».
18.50,2.30 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Звонар 2». 
(16+).
20.25 Т/с «Ментiвськi 
вiйни. Харкiв 2». (16+).
22.20,0.10 Т/с «Кiстки 
10». (16+).
3.00 «Вiдеобiмба».
4.10 «Бандерлоги 2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

6.00 Гiмн України.
6.05,3.10 Енеїда.
6.30 М/ф «Паперовий 
змiй».
6.40 М/ф «Як їжачок 
шубку мiняв».
6.50 М/ф «Велика по-
дорож».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,0.05,
2.35,5.25 Новини.
7.05,8.05,9.05,12.00,13
.10,18.20 Суспiльна 
студiя.
9.30 Т/с «Вiра». (16+).
11.05,4.10 Солодка 
дача.
11.25 Телепродаж.
10,21.25,0.30,3.00,5.50
Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спо-
гади.
16.30 Концерт. Наталiя 
Валевська.
17.25,19.55 Д/с «Бо-
ротьба за виживання».
18.55 Д/с «Незвiданий 
океан».
21.35 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
0.40 #ВУкраїнi.
1.05 Т/с «Гранд готель». 
(12+).
4.25 Д/ф «Норильське 
повстання». (16+).

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14
.00,16.45,19.30,3.45
«ТСН».
10.25,11.25,12.20,5.35
«Життя вiдомих людей».
13.15,14.15 «Сiмейнi 
мелодрами».
17.10 Т/с «Вiтер ко-
хання». (12+).
20.45,21.45,22.45 Т/с 
«З ким поведешся...» 
(16+).
23.45,2.50 Т/с «Кухня».
0.45 «Голос країни 11».

3.55 «Легенди бандит-

ської Одеси».
4.55,5.00 «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».
10.10,18.00,19.00,3.30
«Стосується кожного».
12.25 Т/с «Олiвiя».
14.35 Х/ф «Я не знаю, як 
вона робить це». (16+).
16.10 «Чекай на мене. 
Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Осо-
биста справа». (16+).
23.50 Т/с «Пригадати 
молодiсть». (12+).
1.55 Х/ф «Циган».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.
00,11.00,12.00,14.00,1
5.00,16.00,17.00,18.00,
19.00,21.00,23.00,0.00,
1.00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.25 Вечiр з Янiною Соко-
ловою.
7.10,21.25 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Со-
цiум.
7.15 Д/с «Крила вiйни».
8.10 Д/с «Найбiльш за-
вантажений у свiтi».
9.30 Машина часу.
10.10,5.10 Д/с «Бойовi 
кораблi».
11.10,16.10 Д/с «Бойовi 
машини».
12.30 Pro Вiйсько.
13.00 Час. Пiдсумки 
тижня з А. Мiрошниченко.
14.10 Д/с «Авiаката-
строфи: причини i на-
слiдки».
15.30 Час «Ч».
17.10,23.10 Д/с «Великi 
танковi битви».
18.10,22.00 Д/с «Апо-
калiпсис».
19.30,1.15 «Кондратюк у 
понедiлок».
21.40 Час-Time.
0.10 Д/с «Щоденники 
другої свiтової вiйни».

3.10 Культ Ура!
4.10 Обережно, дiти!

4.50 Скарб нацiї.
5.00 Еврика!
5.05 Служба розшуку 
дiтей.
5.10 Громадянська обо-
рона.
6.00 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 Анти-зомбi.
12.15,13.15 Х/ф 
«Кобра». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
14.30,16.15 Х/ф «Рембо 
4». (16+).
16.50 Х/ф «Рембо 5: Ос-
тання кров». (16+).
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
20.20 Бiльше нiж правда.
21.25 Т/с «Пес». (16+).
22.45 Свобода слова.
0.10 Х/ф «Старим тут не 
мiсце». (16+).
2.25 Секретний фронт.
3.15 Я зняв!

5.00 Т/с «Комiсар Рекс».
8.35 Битва екстрасенсiв. 
(16+).
13.25,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.50,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
19.05 Детектор брехнi. 
(16+).
20.15,22.50 Т/с «Упере-
джене ставлення». (16+).
23.10 Т/с «Майор i 
магiя». (16+).
1.05 Т/с «Пелена». (12+).

6.00,7.30 Kids` Time.
6.05 М/с «Том i Джерi».
7.35,15.00 Орел i решка.
8.30 Т/с «Надприродне». 
11.00 Х/ф «Одноклас-
ники». (16+).

13.00 Х/ф «Одноклас-
ники 2». (16+).
17.00,19.00 Хто зверху? 
(12+).
21.00 Х/ф «50 перших 
поцiлункiв».
23.00 Х/ф «Простачка». 
(16+).
1.00 Х/ф «Джексi». (16+).
2.40 Служба розшуку 
дiтей.
2.45 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00,2
3.00,2.20 Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.00 Т/с «Жiночий 
лiкар». (16+).
13.40,15.30 Агенти 
справедливостi. (12+).
17.00 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка 4». (12+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «В полонi у 
минулого», 9 i 10 с. (12+).
23.10 Т/с «Добрi намiри», 
1 i 2 с. (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Добрi намiри», 
3 с. (12+).
3.10 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,14.00,1
6.00,17.00,18.00,19.45
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк, М. Шама-
новим та М. Матросовим.
9.10,10.10 «Прямий» 
трафiк» з К. Ашiон i П. 
Рольником.
11.10,12.10 «Деталi на 
«Прямому» з О. Близ-
нюком.
13.10 «Гаряча тема».
14.15 «По факту» з А. 
Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i В. Попович.
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 С. 
Орловською та М. Ве-
реснем.
22.00 «Прямий» контакт» 
з Т. Березовцем.

5.00 Х/ф «И это все о 
нем», 1 с. (16+).
6.50 Х/ф «Осторожно! 
Двери закрываются». 
(Великобритания - США). 
(16+).
9.00 Х/ф «Куда бы еще 
вторгнуться». (США). 
(16+).
11.25 Х/ф «Дорогой 
Джон». (США). (16+).
13.25 Х/ф «Туз». 
(Италия). (16+).
15.10 Х/ф «Благодетель». 
(США). (16+).
17.55 Х/ф «Левша». (Гон-
конг - США). (18+).
20.20 Х/ф «Проклятие 
нефритового скорпиона». 
(США - Германия). (16+).
22.20 Х/ф «Погоня». 
(США). (16+).
0.05 Х/ф «Победители и 
грешники». (Гонконг). 
2.15 Х/ф «Крысиные 
бега». (США - Канада).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.30 «Ух ти show».
8.40 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.30 Х/ф «Спокусник». 
(16+).
12.50 Х/ф «Спокусник 2». 
15.00,22.00 «Орел i 
решка. Дива свiту».
17.10 «Орел i решка. 
Перезавантаження. Аме-
рика».
19.10 «Орел i решка. 
Морський сезон».
23.00 Т/с «Грань». (16+).
0.45 Х/ф «Амундсен». 
(12+).
2.50 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30,8.20,0.40 Iдеї ре-
монту.
8.40 Дiм на заздрiсть 
усiм.
9.40 Майстри ремонту.
10.30,19.50 Удачний 
проект.
13.00,15.00,3.40 Ко-
риснi поради.
14.00 Гордон Рамзi готує 
вдома.
14.30 Моя кухня.
16.20 Правила життя.
17.10 Зiрковi долi.
18.00 Квартирне пи-
тання.
19.00 Один за 100 годин.
20.30 Дачна вiдповiдь.
22.20 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

4.45,4.50 «Top Shop».
5.45 Х/ф «Їм було дев`ят-
надцять...»
7.15,16.50,2.40 «Випад-
ковий свiдок».
7.55 Х/ф «Iнтердiвчинка». 
(16+).
10.50,19.30 Т/с «Ко-
ломбо». (16+).
12.30,16.30,19.00,2.10
«Свiдок».
12.50,21.30 Т/с «Слiпа 
зона». (16+).
14.35 «Таємницi свiту».
18.20 «Свiдок. Агенти».
23.10 Х/ф «Грiнго». (18+).
1.05 «Таємницi 
кримiнального свiту».
3.30 «Речовий доказ».
4.30 «Легенди бандит-
ської Одеси».

5.10 Х/ф «Идеальный 
мужчина».
8.15,2.45 Х/ф «Живет 
такой парень».
10.00,19.00 Вести.
10.30 «Пятеро на од-
ного».
11.10 «Сто к одному».
11.55 Х/ф «Новый муж».
15.10 Комедия «Укро-

щение свекрови».
17.10 «Петросян-шоу».
19.45 Вести. Местное 
время.
20.00 Х/ф «Новая жизнь 
Маши Соленовой».
23.35 Х/ф «Приличная 
семья сдаст комнату».

6.00 Бандитська Одеса.
8.40,1.45 Правда життя.
10.25,0.35 Речовий 
доказ.
11.35 Дика природа 
Японiї.
12.30 Зона будiвництва.
13.30 Мiсця сили.
14.20 Вижити в дикiй 
природi.
15.15,19.55 Секретнi 
територiї.
16.15 Бойовi кораблi.
17.10,20.50 Шукачi не-
приємностей.
18.05 Елемент.
19.05 Вiйна всерединi 
нас.
21.45 Смертельна Ав-
стралiя.
22.40 Галапагоси.
23.40 Божевiльний свiт.
2.50 Iлюзiї сучасностi.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,9.15,10.15,19.15
Одного разу пiд Пол-
тавою.
8.45,23.00 Сiмейка У.
9.45,0.00 Одного разу в 
Одесi.
10.45,0.30,1.30 Казки У 
Кiно.
11.15,18.15 Т/с «Батько 
рулить».
12.15,17.15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
13.15,16.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
15.15 СуперЖiнка.
21.15 М/ф «Панда 
Кунг-фу 2».
1.00 Країна У.
2.15 Рятiвники.
3.15 Щоденники Тем-
ного. (16+).
4.00 Вiталька.

5.50 Кориснi пiдказки.

7.00,15.10 Х/ф «Су-
мерки. Сага. Затмение». 
(США). (16+).
9.00 Х/ф «Грязные танцы 
2: Гаванские ночи». 
(США). (16+).
10.30 Х/ф «Девушка из 
Джерси». (США). (16+).
12.10 Х/ф «Уцелевшая». 
(США - Великобритания). 
13.40 Х/ф «Парк Юрского 
периода 3». (США). (16+).
17.10 Х/ф «Библиоте-
карь: В поисках Копья 
Судьбы». (США - Гер-
мания). (16+).
18.45 Х/ф «Кара-
тэ-пацан». (США). (12+).
21.00 Х/ф «Что скрывает 
ложь». (США). (16+).
22.25 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба». 
(Испания). (16+).
0.25 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба: Я тебя 
хочу». (Испания). (16+).
2.25 Х/ф «Госпожа Бо-
вари». (США - Германия 
- Бельгия). (16+).
4.20 Х/ф «Дивергент». 
(США). (12+).

6.00 Т/с «Звонар». (16+).
10.05 Х/ф «Шакал». 
(16+).
12.40 Х/ф «Ковбої проти 
прибульцiв». (16+).
14.55 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,2.05 «Спецкор».
18.50,2.35 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Звонар 2». 
(16+).
20.30 Т/с «Ментiвськi 
вiйни. Харкiв 2». (16+).
22.20 «Грошi».
23.35 «Дубинiзми».
0.15 Х/ф «Чужий проти 
Хижака». (18+).
3.05 «Вiдеобiмба».
4.10 «Бандерлоги 2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.
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6.00 Гiмн України.
6.05,2.35 Енеїда.
6.30 М/ф «Знайда».
6.40 М/ф «Казка про бiлу 
крижинку».
6.50 М/ф «Нiкудишко».
7.00,8.00,9.00,13.00,
,18.00,21.00,0.15,5.10
Новини.
7.05,8.05,9.05,12.00,13.
10,18.20 Суспiльна 
студiя.
9.30,22.00 Т/с «Вiра». 
(16+).
11.05 Солодка дача.
11.25 Телепродаж.
15.10,21.35,0.55,5.45
Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.30 Концерт. Mad 
Heads.
17.25 Нашi грошi.
18.55 Д/с «Суперчуття».
19.55 Д/с «Боротьба за 
виживання».
21.55,1.05,5.55 Спорт. 
Аспект.
23.40 #@)?$0 з Майклом 
Щуром. (16+).
1.10 Т/с «Гранд готель». 
(12+).
3.30 Х/ф «Лiсова пiсня».
5.05 Погода.

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30,3.45
«ТСН».
9.25,10.25,11.25,5.35
«Життя вiдомих людей».
12.20,14.15 «Одруження 
наослiп».
17.10 Т/с «Вiтер кохання». 
(12+).
20.45,21.45 Т/с «З ким 
поведешся...» (16+).
22.45,2.40 Т/с «Кухня».
0.50 Мелодрама «Близько 
до серця». (12+).

5.25,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
0,8.00,9.00,12.00,17.40

Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.05 Т/с «Мене звуть 
Мелек 2». (12+).
12.25 Т/с «Олiвiя».
14.30,15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок. Пiд 
чужим iм`ям».
18.00,19.00,3.15 «Стосу-
ється кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Осо-
биста справа». (16+).
23.55 Т/с «Пригадати 
молодiсть». (12+).
1.55 Х/ф «Циган».
4.55 «Телемагазин».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.
00,15.00,16.00,17.00,18
.00,19.00,21.00,
.00,1.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.25 Стоп Реванш.
7.10,21.25 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Со-
цiум.
7.15 Д/с «Крила вiйни».
8.10 Д/с «Найбiльш за-
вантажений у свiтi».
9.30 Машина часу.
10.10,5.10 Д/с «Бойовi 
кораблi».
11.10,16.10 Д/с «Бойовi 
машини».
12.30 Спостерiгач.
13.10 Д/с «Повiтрянi 
воїни».
14.10 Д/с «Авiаката-
строфи: причини i на-
слiдки».
15.30 Час «Ч».
17.10,23.10 Д/с «Великi 
танковi битви».
18.10,22.00 Д/с «Таєм-
нича свiтова вiйна».
19.30,1.15 «Велика полi-
тика».
21.40 Час-Time.
0.10 Д/с «Щоденники 
другої свiтової вiйни».
3.10 Культ Ура!

4.10 Обережно, дiти!

4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку 
дiтей.
4.30 Факти.
4.50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5.35,10.10 Громадянська 
оборона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
11.25,13.15 Х/ф «Стра-
шили». (16+).
12.45,15.45 Факти. День.
14.10,21.25 Т/с «Пес». 
(16+).
15.15,16.15,22.25 Т/с 
«Розтин покаже 2». (16+).
16.50 Х/ф «Вуличний 
боєць». (16+).
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
20.20,2.00 Секретний 
фронт.
23.30 Х/ф «Адреналiн». 
(18+).
1.00 Т/с «Контакт». (16+).
2.45 Я зняв!

5.05 Т/с «Комiсар Рекс».
8.35 Битва екстрасенсiв. 
(16+).
13.25,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.50,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
19.10 Один за всiх. (16+).
20.15,22.50 Т/с «Упере-
джене ставлення». (16+).
23.10 Т/с «Майор i магiя». 
(16+).
1.05 Т/с «Пелена». (12+).

6.00,7.30 Kids` Time.
6.05 М/с «Том i Джерi».
7.35,15.00 Орел i решка.
8.30 Т/с «Надприродне». 
(16+).
10.20 Х/ф «Охоронець».
13.00 Любов на вижи-

вання. (16+).
17.00,19.00 Хто зверху? 
(12+).
21.00 Х/ф «Великий 
Стен». (16+).
23.10 Х/ф «Опустити пе-
рископ».
1.00 Т/с «Вiдчайдушнi 
домогосподарки». (16+).
2.45 Служба розшуку 
дiтей.
2.50 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00,2
3.00,3.00 Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.00 Т/с «Жiночий лiкар». 
(16+).
13.40,15.30 Агенти спра-
ведливостi. (12+).
17.00 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка 4». (12+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «В полонi у ми-
нулого», 13 i 14 с. (12+).
23.10 Т/с «Добрi намiри», 
7 i 8 с. (12+).
1.40 Телемагазин.
2.10 Т/с «Добрi намiри», 9 
i 10 с. (12+).
3.10 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,14.00,1
6.00,17.00,18.00,19.45
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк, М. Шама-
новим та М. Матросовим.
9.10,10.10 «Прямий» 
трафiк» з К. Ашiон i П. 
Рольником.
11.10,12.10 «Деталi на 
«Прямому» з О. Близ-
нюком.
13.10 «Гаряча тема».
14.15 «По факту» з А. 
Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i В. Попович.
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 С. 
Орловською та М. Ве-
реснем.
22.00 «Середмiстя».

5.00 Х/ф «И это все о 
нем», 3 с. (16+).
6.50 Х/ф «Любит - не 
любит». (Франция). (16+).
9.00 Х/ф «Альфа дог». 
(Германия - США). (18+).
11.25 Х/ф «Иллюзио-
нист». (США - Чехия). 
(16+).
13.25 Х/ф «Медовый 
месяц Камиллы». (США 
- Великобритания). (16+).
15.10 Х/ф «Лабиринт 
Фавна». (Испания - Мек-
сика - США). (16+).
17.55 Х/ф «Одним 
меньше». (США). (16+).
20.20 Х/ф «На море». 
(16+).
22.20 Х/ф «Мгновения 
жизни». (США). (18+).
0.05 Х/ф «Пришельцы 3: 
Взятие Бастилии». 
(Франция - Бельгия - 
Чехия). (16+).
2.15 Х/ф «Виват, гардема-
рины!» (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.40 «Ух ти show».
8.50 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.50 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
11.30,23.00 Т/с «Грань». 
(16+).
13.10,22.00 «Орел i 
решка. Дива свiту».
14.10 «Орел i решка. Пе-
резавантаження. Аме-
рика».
18.10 «Орел i решка. Мор-
ський сезон».
0.45 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+).
2.15 Т/с «Три сестри».
3.00 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30,8.20,0.40 Iдеї ре-
монту.
8.40 Дiм на заздрiсть усiм.
9.40 Майстри ремонту.
10.30,19.50 Удачний 
проект.
13.00,15.00,3.40 Кориснi 
поради.
14.00 Моя кухня.
16.20 Правила життя.
17.10,19.00 Один за 100 
годин.
18.00 Квартирне питання.
20.30 Дачна вiдповiдь.
22.20 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.50 «Страх у твоєму 
домi».
7.55,16.50,2.50 «Випад-
ковий свiдок».
,12.30,16.30,19.00,2.20
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Постарайся 
залишитися живим».
10.30,19.30 Т/с «Ко-
ломбо». (16+).
12.50,21.30 Т/с «Слiпа 
зона». (16+).
14.35 «Легенди карного 
розшуку».
18.20 «Вартiсть життя».
23.10 Т/с «Пiдроздiл». 
(16+).
1.15 «Таємницi кримiналь-
ного свiту».
3.35 «Речовий доказ».
4.05 «Легенди бандит-
ської Одеси».
4.50 «Top Shop».

5.00 «Утро России».
9.00 «О самом главном».
00,13.00,16.00,19.00
Вести.
10.30,4.00 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым».
11.40,17.40 «60 минут».
13.30,20.05 Вести. 
Местное время.

13.55 Х/ф «45 секунд».
16.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
20.20 Т/с «Невеста ком-
дива».
22.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.15 Вести - Санкт-Петер-
бург.
1.30 «Больше, чем лю-
бовь». В. Этуш.
2.10 Новости культуры.
2.30 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00,5.00 Гордiсть 
України.
7.00 Бандитська Одеса.
9.05,1.45 Правда життя.
10.15,0.35 Речовий 
доказ.
11.25,14.15 Вижити в 
дикiй природi.
12.20,17.55 Елемент.
13.20 Прихована реаль-
нiсть.
15.10,19.55 Секретнi 
територiї.
16.05 Бойовi кораблi.
17.00,20.50 Шукачi не-
приємностей.
18.55 Богдан Ступка.
21.45 Смертельна Ав-
стралiя.
22.40 Ганг.
23.40 Божевiльний свiт.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,9.15,10.15,19.15
Одного разу пiд Полтавою.
8.45,23.00 Сiмейка У.
9.45,1.00 Країна У.
10.45,0.30,1.30 Казки У 
Кiно.
11.15,18.15 Т/с «Батько 
рулить».
12.15,17.15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
13.15,16.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
15.15 СуперЖiнка.
21.15 М/ф «Мегамозок».
0.00 Одного разу в Одесi.
2.15 Рятiвники.
3.15 Щоденники Темного. 
(16+).

4.00 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.20,14.20 Х/ф «Одно-
классники». (США). (16+).
8.00,16.00 Х/ф «Дю-
плекс». (США - Германия). 
(16+).
9.25 Х/ф «Грязные танцы». 
(США). (12+).
11.05 Х/ф «Грязные танцы 
2: Гаванские ночи». (США). 
(16+).
12.30 Х/ф «Сбежавшая 
невеста». (США). (16+).
17.30,5.10 Х/ф «Как ук-
расть небоскреб». (США). 
(12+).
19.10 Х/ф «Мамма mia!» 
(США - Великобритания - 
Германия). (16+).
21.00 Х/ф «Мирный 
воин». (США - Германия). 
(12+).
22.55 Х/ф «Малышка на 
миллион». (США). (16+).
1.05 Х/ф «Гостья». (США). 
(16+).
3.05 Х/ф «Дивергент, 
глава 3: За стеной». 
(США). (16+).

6.00,18.50,2.30
«ДжеДАI».
6.45 Т/с «Удар у вiдповiдь 
4». (16+).
8.40 Х/ф «Нiчнi яструби». 
(16+).
10.40 Х/ф «Король 
Артур».
13.00 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,2.00 «Спецкор».
19.25 Т/с «Звонар 2». 
(16+).
20.30 Т/с «Ментiвськi 
вiйни. Харкiв 2». (16+).
22.20,0.10 Т/с «Кiстки 
10». (16+).
3.00 «Вiдеобiмба».
4.10 «Бандерлоги 2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

ТБ ПРОГРАМА

6.00 Гiмн України.
6.05,3.40 Енеїда.
6.30 М/ф «Курча в клiти-
ночку».
6.40 М/ф «Козлик та його 
горе».
6.50 М/ф «Рукавичка».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,0.15,
2.35,5.10 Новини.
7.05,8.05,9.05,12.00,13
.10,18.20 Суспiльна 
студiя.
9.30,22.00 Т/с «Вiра». 
(16+).
11.05 Солодка дача.
11.25 Телепродаж.
15.10,21.35,0.55,5.45
Спорт.
15.20 Країна пiсень.
15.55 Пишемо iсторiю. 
Леся Українка.
16.10 Х/ф «Лiсова пiсня».
18.55 Д/с «Суперчуття».
19.55 Д/с «Боротьба за 
виживання».
21.55,1.05,5.55 Спорт. 
Аспект.
23.40 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
1.10 Т/с «Гранд готель». 
(12+).
3.10 Культовi українцi: 
позначенi гривнею. Леся 
Українка.
4.10 Д/ф «Одесити на 
Донбасi». (12+).
5.05 Погода.

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14
.00,16.45,19.30,3.45
«ТСН».
9.25,10.25,11.25,12.20,
3.00,5.35 «Життя 
вiдомих людей».
13.00,14.15 «Одруження 
наослiп».
17.10 Т/с «Вiтер ко-
хання». (12+).
20.45 Т/с «З ким пове-
дешся...» (16+).
21.45 «Право на владу».
0.45 Драма «Кiборги». 
(12+).

5.25,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
0,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.05 Т/с «Мене звуть 
Мелек 2». (12+).
12.25 Х/ф «Любов вiд всiх 
хвороб». (12+).
14.35,15.30 «Речдок».
16.30 «Речдок. Осо-
бливий випадок. Пiд 
чужим iм`ям».
18.00,19.00,3.15 «Сто-
сується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Осо-
биста справа». (16+).
23.50 Т/с «Пригадати 
молодiсть». (12+).
1.55 Х/ф «Циган».
5.00 «Телемагазин».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,1
4.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,21.00,
,1.00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.25 Спостерiгач.
7.10,21.25 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Со-
цiум.
7.15 Д/с «Крила вiйни».
8.10 Д/с «Найбiльш за-
вантажений у свiтi».
9.30 Машина часу.
10.10,5.10 Д/с «Бойовi 
кораблi».
11.10 Д/с «Бойовi ма-
шини».
12.30 Невигаданi iсторiї.
13.10 Д/с «Повiтрянi 
воїни».
14.10 Д/с «Авiаката-
строфи: причини i на-
слiдки».
15.30 Час «Ч».
16.20 Таємницi вiйни.
17.10,23.10 Д/с «Великi 
танковi битви».
18.10,22.00 Д/с «Таєм-
нича свiтова вiйна».
19.30,1.15 Ток-шоу Дi-

йовi особи.
21.40 Час-Time.
0.10 Д/с «Щоденники 
другої свiтової вiйни».
3.10 Культ Ура!
4.10 Обережно, дiти!

4.15 Скарб нацiї.
4.25 Еврика!
4.30 Факти.
4.50 Т/с «Вiддiл 44». 
5.35 Громадянська обо-
рона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10,2.10 Секретний 
фронт.
11.00,13.15 Х/ф «Дочка 
генерала». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.55,21.25 Т/с «Пес». 
15.00,16.15,22.30 Т/с 
«Розтин покаже 2». (16+).
16.25 Х/ф «РобоКоп». 
(16+).
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
20.20 Анти-зомбi.
23.40 Х/ф «Адреналiн 2: 
Висока напруга». (18+).
1.35 Т/с «Контакт». (16+).
2.55 Я зняв!

4.35 Т/с «Комiсар Рекс».
8.00,14.50 Битва екстра-
сенсiв. (16+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.50,18.05 Т/с «Слiд». 
19.05 Один за всiх. (16+).
20.15,22.50 Т/с «Упере-
джене ставлення». (16+).
23.10 Т/с «Майор i 
магiя». (16+).
1.05 Т/с «Пелена». (12+).

6.00,7.30 Kids` Time.
6.05 М/с «Том i Джерi».
7.35,15.00 Орел i решка.
8.30 Т/с «Надприродне». 
(16+).
11.00 Х/ф «Книга джун-
глiв».

13.00 Любов на вижи-
вання. (16+).
17.00,19.00 Хто зверху? 
(12+).
21.00 Х/ф «Бiлi цiпоньки». 
23.30 Х/ф «Костянтин». 
(18+).
1.50 Вар`яти. (12+).
2.35 Служба розшуку 
дiтей.
2.40 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
,8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.00 Т/с «Жiночий 
лiкар». (16+).
13.40,15.30 Агенти 
справедливостi. (12+).
17.00 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка 4». (12+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «В полонi у 
минулого». (12+).
23.10 По слiдах.
23.50 Т/с «Добрi намiри», 
11 i 12 с. (12+).
1.40 Телемагазин.
2.10 Т/с «Добрi намiри», 
13 i 14 с. (12+).
3.40 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,14.00,1
6.00,17.00,18.00,19.45
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк, М. Шама-
новим та М. Матросовим.
9.10,10.10 «Прямий» 
трафiк» з К. Ашiон i П. 
Рольником.
11.10,12.10 «Деталi на 
«Прямому» з О. Близ-
нюком.
13.10 «Гаряча тема».
14.15 «По факту» з А. 
Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i В. Попович.
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 С. 

Орловською та М. Ве-
реснем.
22.00 «Прямий» контакт» 
з Т. Березовцем.
22.55 «П`ята колонка» з 
Х. Чернегою.

5.00 Х/ф «И это все о 
нем», 4 с. (16+).
6.50 Х/ф «Пришельцы 3: 
Взятие Бастилии». 
(Франция - Бельгия - 
Чехия). (16+).
9.00 Х/ф «Одним 
меньше». (США). (16+).
11.25 Х/ф «На море». 
(16+).
13.25 Х/ф «Мгновения 
жизни». (США). (18+).
15.10 Х/ф «Виват, гарде-
марины!» (16+).
17.55 Х/ф «Тарас 
Бульба». (Россия - 
Украина - Польша). (16+).
20.20 Х/ф «Фальшивомо-
нетчики». (Австрия - Гер-
мания). (16+).
22.20 Х/ф «Няньки». 
(США). (16+).
0.05 Х/ф «Герой». (Гон-
конг - Китай). (16+).
2.15 Х/ф «Есения». (Мек-
сика). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
8.50 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.50 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
11.30,23.00 Т/с «Грань». 
(16+).
13.10,22.00 «Орел i 
решка. Дива свiту».
14.10 «Орел i решка. 
Перезавантаження. Аме-
рика».
18.10 «Орел i решка. 
Морський сезон».
0.45 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+).
2.15 Т/с «Три сестри».
3.00 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.

7.30,8.20,0.40 Iдеї ре-
монту.
8.40 Дiм на заздрiсть 
усiм.
9.40 Майстри ремонту.
10.30,19.50 Удачний 
проект.
13.00,15.00,3.40 Ко-
риснi поради.
14.00 Моя кухня.
16.20 Правила життя.
17.10,19.00 Один за 100 
годин.
18.00 Квартирне пи-
тання.
20.30 Дачна вiдповiдь.
22.20 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.50 «Страх у твоєму 
домi».
7.50,16.50,2.35 «Випад-
ковий свiдок».
,12.30,16.30,19.00,2.05
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Люди в океанi».
10.35,19.30 Т/с «Ко-
ломбо». (16+).
12.50,21.30 Т/с «Слiпа 
зона». (16+).
14.35 «Вартiсть життя».
18.20 «Правда життя».
23.10 Т/с «Пiдроздiл». 
(16+).
1.10 «Таємницi 
кримiнального свiту».
3.40 «Речовий доказ».
4.10 «Легенди бандит-
ської Одеси».
4.50 «Top Shop».

5.00 «Утро России».
9.00 «О самом главном».
,13.00,16.00,19.00
Вести.
10.30,4.00 «Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым».
11.40,17.40 «60 минут».
13.30,20.05 Вести. 
Местное время.
13.55 Х/ф «Мороз по 
коже».
16.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
20.20 Т/с «Невеста ком-

дива».
22.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.15 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
1.30 «Абсолютный слух».
2.10 Новости культуры.
2.30 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00,5.20 Гордiсть 
України.
7.00 Бандитський Київ.
9.25,1.45 Правда життя.
10.25,0.35 Речовий 
доказ.
11.35,14.25 Вижити в 
дикiй природi.
12.30 Елемент.
13.30 Прихована реаль-
нiсть.
15.20,19.55 Секретнi 
територiї.
16.15 Бойовi кораблi.
17.10,20.50 Шукачi не-
приємностей.
18.05 Неймовiрнi вина-
ходи.
19.05 Два Миронових.
21.45 Смертельна Ав-
стралiя.
22.40 Ганг.
23.40 Божевiльний свiт.
3.15 1377 спалених за-
живо.
4.00 Мерилiн Монро.
4.40 Володимир Басов. 
Бiгун на довгi дистанцiї.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,9.15,10.15,19.15
Одного разу пiд Пол-
тавою.
8.45,23.00 Сiмейка У.
9.45,1.00 Країна У.
10.45,0.30,1.30 Казки У 
Кiно.
11.15,18.15 Т/с «Батько 
рулить».
12.15,17.15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
13.15,16.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
15.15 СуперЖiнка.
21.15 М/ф «Вперед i 
вгору».
0.00 Одного разу в Одесi.
2.15 Рятiвники.

3.15 Щоденники Тем-
ного. (16+).
4.00 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.50,15.45 Х/ф «Мамма 
mia!» (США - Великобри-
тания - Германия). (16+).
8.40 Х/ф «Один день». 
(США - Великобритания). 
(12+).
10.25 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (Франция). 
(12+).
12.15 Х/ф «Примадонна». 
(Великобритания - 
Франция). (16+).
14.05 Х/ф «Как украсть 
небоскреб». (США). (12+).
17.35 Х/ф «Забытое». 
(США). (16+).
19.05 Х/ф «Вспомнить 
все». (США - Канада). 
(16+).
21.00 Х/ф «Никогда не 
сдавайся». (США). (16+).
22.50 Х/ф «Такси 3». 
(Франция). (16+).
0.15 Х/ф «Такси 4». 
(Франция). (12+).
1.40 Х/ф «Боги Египта». 
(США). (16+).
3.45 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет». 
(Франция - Китай - 
Бельгия - Германия - 
США). (16+).

6.00,18.50,2.35
«ДжеДАI».
6.35 Т/с «Удар у вiдповiдь 
4». (16+).
9.25 Х/ф «Перстень нiбе-
лунгiв».
13.00 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,2.05 «Спецкор».
19.25 Т/с «Звонар 2». 
(16+).
20.30 Т/с «Ментiвськi 
вiйни. Харкiв 2». (16+).
22.25,0.15 Т/с «Кiстки 
10». (16+).
3.05 «Вiдеобiмба».
4.10 «Бандерлоги 2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.
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6.00 Гiмн України.
6.05 Енеїда.
6.30 М/ф «День народ-
ження Юлiї».
6.40 М/ф «Чудасiя».
6.50 М/ф «Що на що 
схоже».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,0.15
,2.25,5.10 Новини.
7.05,8.05,9.05,12.00,1
3.10,18.20 Суспiльна 
студiя.
9.30,22.00 Т/с «Вiра». 
(16+).
11.05,2.10 Солодка 
дача.
11.25 Телепродаж.
15.10,21.35,0.55,5.45
Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спо-
гади.
16.30 Бiатлон. Головне.
17.25,4.40 Перша 
шпальта.
18.55 Д/с «Суперчуття».
19.55,23.40 Д/с «Дикi 
тварини».
21.55,1.05,5.55 Спорт. 
Аспект.
1.10 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
1.35 #ВУкраїнi.
3.00 «Зворотнiй вiдлiк».

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30,3.40
«ТСН».
0.25,11.25,12.20,6.05
«Життя вiдомих людей».
13.00,14.15,1.45
«Вечiрнiй квартал».
17.10 Т/с «Вiтер ко-
хання». (12+).
20.15 «Лiга смiху».
22.15 «Жiночий квартал».
23.30 Бойовик «Конго». 
(16+).
5.15 «Свiтське життя».

5.30,22.50 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».

8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.05 Т/с «Мене звуть 
Мелек 2». (12+).
12.25 Х/ф «Наречена, 
яка втекла». (16+).
14.40,15.30,0.30
«Речдок».
16.30 «Речдок. Осо-
бливий випадок. Пiд 
чужим iм`ям».
18.00,1.25 «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Шерлок». 
(16+).
3.00 «Чекай на мене. 
Україна».
4.05 «Україна вражає».
4.30 «Орел i решка. 
Шопiнг».
5.00 «Телемагазин».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,1
4.00,15.00,16.00,17.00
,18.00,19.00,21.00,
.00,1.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.25 Невигаданi iсторiї.
7.05,8.10,21.30 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.10 Д/с «Крила вiйни».
8.15 Форшмак.
8.45 Натхнення.
9.30 Машина часу.
10.10,5.10 Д/с «Бойовi 
кораблi».
11.10,16.10 Д/с «Бойовi 
машини».
12.30 На власнi очi.
13.10 Д/с «Повiтрянi 
воїни».
14.10 Д/с «Авiаката-
строфи: причини i на-
слiдки».
15.30 Срiбний вiк.
17.10,23.10 Д/с «Великi 
танковi битви».
18.10,22.00 Д/с «Таєм-
нича свiтова вiйна».

19.20,1.15 «Полiтклуб з 
Вiталiєм Портнiковим».
21.40 Час-Time.
0.10 Д/с «Щоденники 
другої свiтової вiйни».
3.10 Культ Ура!
4.10 Обережно, дiти!

4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку 
дiтей.
4.30,1.00 Факти.
4.50 Т/с «Вiддiл 44». 
(16+).
5.35 Громадянська обо-
рона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10,20.10 Ди-
зель-шоу. (12+).
11.20,1.30 Т/с «Вижити 
за будь-яку цiну».
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.20 Х/ф «Глибоко-
водний горизонт». (12+).
15.30,16.15 Х/ф «Полю-
вання на злодiїв». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
22.55 «На трьох 9». (16+).
0.00 «На трьох». (16+).
2.45 Я зняв!

5.35 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
13.20,14.50,18.05 Т/с 
«Слiпа». (12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
20.15,22.50 Т/с «Прода-
ється будинок iз со-
бакою».
1.05 Т/с «Пелена». (12+).

6.00,7.30 Kids` Time.
6.05 М/с «Том i Джерi».
7.35,12.00 Орел i решка.
8.30 Т/с «Надприродне». 
(16+).
17.00 Х/ф «Цiпонька». 

(16+).
19.00 Х/ф «Будинок Ве-
ликої Матусi».
21.00 Х/ф «Будинок Ве-
ликої Матусi 2». (12+).
23.00 Х/ф «Будинок Ве-
ликої Матусi 3: Який тато, 
такий син». (16+).
1.30 Вар`яти. (12+).
2.45 Служба розшуку 
дiтей.
2.50 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.55 Т/с «Корзина для 
щастя». (12+).
14.45 Т/с «Намалюй менi 
маму», 1 i 2 с. (12+).
15.30 Т/с «Намалюй менi 
маму». (12+).
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00 Свобода слова 
Савiка Шустера.
0.00 Т/с «Добрi намiри», 
15 i 16 с. (12+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Добрi намiри». 
(12+).
5.25 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,14.00
,16.00,17.00 «Ре-
портер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк, М. Шама-
новим та М. Матросовим.
9.10,10.10 «Прямий» 
трафiк» з К. Ашiон i П. 
Рольником.
11.10,12.10 «Деталi на 
«Прямому» з О. Близ-
нюком.
13.10 «Гаряча тема».
14.15 «По факту» з А. 
Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i В. Попович.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 

Леончук.
18.00 «Watchdogs».
18.30 «Влада хохотала».
19.00 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
22.00 «Мiнiстерство 
правди».

5.00 Х/ф «И это все о 
нем», 5 с. (16+).
6.50 Х/ф «Герой». (Гон-
конг - Китай). (16+).
9.00 Х/ф «Тарас Бульба». 
(Россия - Украина - 
Польша). (16+).
11.25 Х/ф «Фальшиво-
монетчики». (Австрия 
- Германия). (16+).
13.25 Х/ф «Няньки». 
(США). (16+).
15.10 Х/ф «Есения». 
(Мексика). (16+).
17.55 Х/ф «Легенда 17». 
(16+).
20.20 Х/ф «Классик». 
(16+).
22.20 Х/ф «Манолете». 
(Испания - Великобри-
тания - Франция - США - 
Германия). (16+).
0.05 Х/ф «Брат». (16+).
2.15 Х/ф «Брат 2». (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.30 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.20 М/ф «Нiко 2».
11.40,22.10 «Орел i 
решка. Дива свiту».
12.40 «Орел i решка. 
Морський сезон».
13.40 «Орел i решка. 
Перезавантаження. Аме-
рика».
17.50 Х/ф «Бандити».
20.00 Х/ф «Револьвер». 
(16+).
1.15 Х/ф «Машина». 
(16+).
2.50 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.

7.30,8.20,0.40 Iдеї ре-
монту.
8.40 Дiм на заздрiсть 
усiм.
9.40 Майстри ремонту.
10.30,19.50 Удачний 
проект.
13.00,15.00 Кориснi 
поради.
14.00 Моя кухня.
16.20 Правила життя.
17.10,19.00 Один за 100 
годин.
18.00 Квартирне пи-
тання.
20.30 Дачна вiдповiдь.
22.20 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
3.40 Зiрковi долi.
4.10 М/ф.

5.50 «Страх у твоєму 
домi».
7.55,16.50,2.45 «Випад-
ковий свiдок».
2.30,16.30,19.00,2.15
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Балада про 
солдата».
10.45,19.30 Т/с «Ко-
ломбо». (16+).
12.50,21.30 Т/с «Слiпа 
зона». (16+).
14.40 «Правда життя».
18.20 «Таємницi свiту».
23.10 Х/ф «Незаконне 
вторгнення». (16+).
1.10 «Таємницi 
кримiнального свiту».
3.35 «Речовий доказ».
4.05 «Легенди бандит-
ського Києва».
4.55 «Top Shop».

5.00 «Утро России».
9.00 «О самом главном».
,13.00,16.00,19.00
Вести.
10.30,4.00 «Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым».
11.40,17.40 «60 минут».
13.30,20.05 Вести. 
Местное время.

13.55 «Близкие люди».
16.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
20.20 Т/с «Невеста ком-
дива».
23.20 «Дом культуры и 
смеха. Скоро весна».
1.20 «2 Верник 2».
2.15 Х/ф «Плохой хо-
роший человек».

6.00 Гордiсть України.
7.00 Бандитська Одеса.
9.10,1.45 Правда життя.
10.20,0.35 Речовий 
доказ.
11.30 Вижити в дикiй 
природi.
12.30,15.20,19.55 Се-
кретнi територiї.
13.25 Прихована реаль-
нiсть.
14.20 Ганг.
16.15 Бойовi кораблi.
17.10,20.50 Шукачi не-
приємностей.
18.05 Неймовiрнi вина-
ходи.
19.05 Юрiй Нiкулiн.
21.45 Смертельна Ав-
стралiя.
22.40 Нiл.
23.40 Божевiльний свiт.
2.50 Телеформат.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,9.15,10.15,19.15
Одного разу пiд Пол-
тавою.
8.45,23.15 Сiмейка У.
9.45,1.15 Країна У.
10.45,0.45,2.00 Казки У 
Кiно.
11.15,18.15 Т/с «Батько 
рулить».
12.15,17.15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
13.15,16.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
15.15 СуперЖiнка.
21.15 М/ф «Фердинанд».
0.15 Одного разу в 
Одесi.
2.30 Рятiвники.
3.30 Теорiя зради.

4.15 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.00,15.05 Х/ф «Вспом-
нить все». (США - Ка-
нада). (16+).
7.55,13.40 Х/ф «За-
бытое». (США). (16+).
9.25,17.00,5.15 Х/ф 
«Мирный воин». (США 
- Германия). (12+).
11.25 Х/ф «Дивергент». 
(США). (12+).
19.00 Х/ф «Семь жи-
зней». (США). (16+).
21.00,1.55 Х/ф «Возвра-
щение в Голубую лагуну». 
(США). (16+).
22.45 Х/ф «Такси 4». 
(Франция). (12+).
0.10 Х/ф «Одержи-
мость». (США). (18+).
3.40 Х/ф «Грязные танцы 
2: Гаванские ночи». 
(США). (16+).

6.00,18.50,1.35
«ДжеДАI».
6.10 Т/с «Удар у вiдпо-
вiдь 4». (16+).
7.10 Х/ф «Голий пiс-
толет». (16+).
8.55 Х/ф «Голий пiстолет 
2 1/2. Запах страху». 
(16+).
10.25 Х/ф «Голий пiс-
толет 33 1/3. Остання 
образа». (16+).
12.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,1.00 «Спецкор».
19.25 Х/ф «Людина пре-
зидента». (16+).
21.20 Х/ф «Людина пре-
зидента 2». (16+).
23.10 Х/ф «Чужi проти 
Хижака 2». (18+).
2.10 «Вiдеобiмба».
4.30 «Цiлком та-
ємно-2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

6.00 Гiмн України.
6.05,2.25 Енеїда.
7.00,8.00,9.00,21.00,0
.55,3.30,5.35 Новини.
7.10 М/ф «Уроки 
тiтоньки Сови».
7.40 М/ф «Як козаки на 
весiллi гуляли».
8.05 Д/с «Суперчуття. 
Особливий загiн».
9.05 Вiдтiнки України.
9.40 Т/с «Снiгопад».
10.35 Х/ф «Мерлiн», 1 i 
2 с.
13.55 Д/с «Дикi тва-
рини».
14.25 Телепродаж.
15.00 UA:Фольк. Спо-
гади.
16.05 Бiатлон. Головне.
17.05 Полювання (При-
роднича iсторiя).
18.05 Х/ф «Поруч з 
Iсусом: Юда».
20.05,21.25 «Руський 
мiр. Дари Волхвiв. Спе-
цтуристи».
22.20 Д/ф «Крим, як це 
було». (16+).
1.15,2.20,3.50,5.30
Погода.
1.20,3.55 #ВУкраїнi.
4.25 Бюджетники.

7.00,6.00 «Життя 
вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
18.20 «Свiт навиворiт 
12. Пакистан».
19.30,4.10 «ТСН».
20.30 «Вечiрнiй 
квартал».
22.25 «Жiночий 
квартал».
23.20,0.20 «Свiтське 
життя».
1.20 «Iгри приколiв».

5.30 Х/ф «Iноземка».
6.50 Х/ф «Чорний 
тюльпан».
9.00 «Готуємо разом. 

Домашня кухня».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.00 Х/ф «З життя на-
чальника карного роз-
шуку».
13.00 Х/ф «В зонi осо-
бливої уваги».
14.50 Х/ф «Хiд у вiдпо-
вiдь».
16.30,20.30 Т/с «До-
бровольцi». (12+).
20.00 «Подробицi».
22.20 «Ювiлейний кон-
церт «Песняри. 50 
рокiв».
23.30 Х/ф «Хронiка 
«Пекла». (16+).
1.35 Х/ф «Сповiдь Дон 
Жуана». (16+).
3.10 «Навколо М».
4.35 «Україна вражає».

6.00,7.00,8.00,9.00,10
.00,11.00,12.00,15.00,
18.00,20.00,21.00,
,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 «Найбiльш 
завантажений у свiтi».
8.40 Натхнення.
9.10 Час «Ч».
10.10 Медекспертиза.
10.30 Майстри ремонту.
11.10 Гончаренко ру-
лить.
11.35 На власнi очi.
12.15 Х/ф.
15.15 Концерт.
17.10,23.10 Д/с «Ве-
ликi танковi битви».
18.15 Pro вiйсько.
18.30,0.35 Невигаданi 
iсторiї.
19.00,22.00 Д/с «Таєм-
нича свiтова вiйна».
20.10,2.10,5.10 Ран-
деву.
21.20 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
21.35,3.00 Вiкно до 

Америки.
0.10 Є сенс.
1.10 Д/с «Щоденники 
другої свiтової вiйни».
3.20 Культ Ура!
4.10 Обережно, дiти!

4.30 Скарб нацiї.
4.40 Еврика!
4.45 Факти.
5.10 Т/с «Копи на ро-
ботi». (16+).
7.00,8.05 «На трьох». 
(16+).
7.30 Т/с «Вижити за 
будь-яку цiну».
8.40,10.50,13.15 Т/с 
«Пес». (16+).
9.50,11.55,13.00,1.50
Т/с «Таємнi дверi». 
(12+).
12.45 Факти. День.
16.35 Х/ф «Два стволи». 
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Валерiан та 
мiсто тисячi планет». 
(12+).
21.50 Х/ф «Пiднесення 
Юпiтер». (16+).
0.20 Х/ф «Iнший свiт 5: 
Кровна помста». (16+).

6.10,10.50 Т/с «Упере-
джене ставлення». 
(16+).
7.55 Неймовiрна правда 
про зiрок.
17.00 Хата на тата. 
(12+).
19.00 МастерШеф. 
Професiонали. (12+).
22.50 Звана вечеря. 
(12+).

6.00,2.00 Вар`яти. 
8.40,10.00 Kids` Time.
8.45 М/ф «Феї: Таєм-
ниця пiратського ост-
рова».
10.05 Орел i решка.
12.00 У кого бiльше? 
(12+).
14.00 М/ф «Зоотро-

полiс».
16.10 Х/ф «Мумiя». 
(16+).
18.20 Х/ф «Пiрати Ка-
рибського моря: Про-
кляття «Чорної пер-
лини». (16+).
21.00 Х/ф «Пiрати Ка-
рибського моря: Скриня 
мерця». (16+).
0.10 Х/ф «Опустити 
перископ».
2.40 Зона ночi.

7.00,15.00,19.00 Сьо-
годнi.
7.25,3.00 Реальна мiс-
тика.
8.00 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка 4». (12+).
10.00 Т/с «На качелях 
долi».
14.30 Т/с «Гра в долю», 
1 с. (12+).
15.20 Т/с «Гра в долю». 
(12+).
20.00 Головна тема.
21.00 Шоу «Маска».
23.00 Т/с «Будинок на 
холодному ключi», 1-3 с. 
(16+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Будинок на 
холодному ключi». (16+).

9.00,13.15,14.10,15.1
0,16.10,21.30 «Ехо 
України» з М. Ганаполь-
ським.
10.00,11.00,12.00,13.
00,14.00,15.00,16.00
«Репортер». Новини.
10.15 «Cоцiальний 
статус» з Василем Бiр-
зулом.
11.15,12.15 «Акценти» 
з Н. Фiцич.
17.00 «Щасливе iн-
терв`ю».
18.00 «Анатомiя тижня».
20.30 «Вiйна за неза-
лежнiсть».
21.00 «Прямий доказ».
22.00 «The Week». Мiж-
народний огляд з Т. Бе-

резовцем та П. Залма-
євим.
23.00 «Вата шоу» з А. 
Полтавою.

5.00 Х/ф «И это все о 
нем», 6 с. (16+).
6.50 Х/ф «Брат». (16+).
9.00 Х/ф «Легенда Õ17». 
(16+).
11.25 Х/ф «Классик». 
(16+).
13.25 Х/ф «Манолете». 
(Испания - Великобри-
тания - Франция - США 
- Германия). (16+).
15.10 Х/ф «Брат 2». 
(16+).
17.55 Х/ф «Экипаж». 
(16+).
20.20 Х/ф «Небесный 
суд». (16+).
22.20 Х/ф «Законы при-
влекательности». (Вели-
кобритания - Ирландия). 
0.05 Х/ф «Сердце дра-
кона». (Гонконг - 
Япония). (16+).
2.15 Х/ф «Шанхайские 
рыцари». (США - Гон-
конг). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.30 «Ух ти show».
9.15 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.10 Х/ф «Бандити».
12.20 Х/ф «Револьвер». 
14.35 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
0.00 Х/ф «Експеримент 
«Офiс». (18+).
1.40 «Бiйцiвський клуб».
2.35 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 Рекордсмени Го-
лiвуда: Зворотнiй вiдлiк.
9.50 Кориснi поради.
11.40 Правила життя.
13.40 Один за 100 
годин.

15.20,0.10 Iдеї ре-
монту.
16.00 Королева декору.
18.50 Дачна вiдповiдь.
21.40 Удачний проект.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
3.40 Зiрковi долi.
4.10 М/ф.

5.55 Х/ф «Було у батька 
три сини».
8.30 Х/ф «Через Гобi та 
Хiнган».
11.40 Т/с «Досьє «Ма-
йорка». (16+).
15.25,3.10 «Випад-
ковий свiдок».
18.00 «Крутi 90-тi».
19.00,2.40 «Свiдок».
19.30 Х/ф «За сiрни-
ками».
21.25 Х/ф «Погоня».
23.10 Х/ф «Швидкiсть: 
Автобус 657». (16+).
1.00 «Хвороби-вбивцi».
3.30 «Речовий доказ».
3.55 «Правда життя».
4.20 «Легенди бандит-
ського Києва».
4.45 «Top Shop».

5.00 «Утро России. Суб-
бота».
8.00 Вести. Местное 
время.
8.15 Местное время. 
Суббота.
8.35 «Диалоги о жи-
вотных. Лоро Парк. Те-
нерифе».
9.15,4.50 «По секрету 
всему свету».
9.35 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест».
10.00 Вести.
10.15 «Пятеро на од-
ного».
10.55 «Сто к одному».
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!»
12.35 «Доктор Мяс-
ников».
13.25 Т/с «Акушерка. 

Новая жизнь».
17.05 «Привет, Андрей!»
19.00 Вести в субботу.
20.00 Х/ф «Вторая по-
пытка».
23.10 «Романтика ро-
манса».
0.00 Х/ф «Училка».
3.15 Х/ф «Обратный 
билет».

6.00 Випадковий свiдок.
7.15,0.55 Мiстична 
Україна.
8.05,19.00 У пошуках 
iстини.
10.05 Речовий доказ.
11.15,0.00 Секретнi 
територiї.
12.10 Вирiшальнi битви 
2 свiтової.
13.10 Неймовiрний 
космос.
16.10 Ганг.
18.10 Прихована реаль-
нiсть.
21.00 Прихованi коро-
лiвства.
1.45 Гордiсть України.
2.35 Скарб.ua.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
10.15 М/ф «Космiчна 
мiсiя».
12.00 Х/ф «Панi Мете-
лиця».
13.10 Х/ф «Найкращий 
друг».
15.10 М/ф «Ферди-
нанд».
17.15 М/ф «Мега-
мозок».
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою.
23.00 Країна У.
23.30 Одного разу в 
Одесi.
0.00 Сiмейка У.
0.30 Казки У Кiно.
1.00 Панянка-селянка.
3.05 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.15,15.55 Х/ф «Семь 

жизней». (США). (16+).
9.10 Х/ф «Забытое». 
(США). (16+).
10.40 Х/ф «Грязные 
танцы 2: Гаванские 
ночи». (США). (16+).
12.05 Х/ф «Сбежавшая 
невеста». (США). (16+).
14.00 Х/ф «Мирный 
воин». (США - Гер-
мания). (12+).
17.55 Х/ф «Двойная 
жизнь Чарли Сан-
Клауда». (США - Ка-
нада). (16+).
19.30 Х/ф «Анаконда». 
(США). (16+).
21.00 Х/ф «Четыре 
свадьбы и одни похо-
роны». (Великобри-
тания). (12+).
22.55 Х/ф «Одержи-
мость». (США). (18+).
0.40 Х/ф «Малышка на 
миллион». (США). (16+).
2.45 Х/ф «Госпожа Бо-
вари». (США - Германия 
- Бельгия). (16+).
4.40 Х/ф «Ромео и 
Джульетта». (Велико-
британия - Италия). 
(12+).

6.00 «Шаленi пере-
гони».
7.00,8.30 «ДжеДАI».
9.30 «Загублений свiт».
12.30 Х/ф «Робокоп».
14.20 Х/ф «Робокоп 2».
16.30 Х/ф «Робокоп 3».
18.30 Х/ф «Три iкси». 
(16+).
21.00 Х/ф «Три iкси 2: 
Новий рiвень». (16+).
22.55 Х/ф «Нiндзя». 
(18+).
0.40 Х/ф «Франкен-
штейн». (18+).
2.15 «Вiдеобiмба».
2.50 «Цiлком та-
ємно-2017».
4.30 «Бандерлоги 
2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

п'ятниця, 26 лютого

субота, 27 лютого
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6.00 Гiмн України.
6.05,2.30,5.00 Енеїда.
7.00,8.00,8.55,21.00,1
.35,3.30,5.35 Новини.
7.10 М/ф «Уроки 
тiтоньки Сови».
7.40 М/ф «Як козаки 
олiмпiйцями стали».
8.15,2.00,3.50,5.30
Погода.
8.20,17.05 Д/с «Дикi 
тварини».
9.00 Божественна 
Лiтургiя Православної 
Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Като-
лицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята 
Меса Римсько-Като-
лицької Церкви в 
Українi.
13.30,16.05 Бiатлон. 
Головне.
14.25 Телепродаж.
15.00 Країна пiсень.
18.15 Д/с «Незвiданий 
океан».
19.25 Д/с «Масштабнi 
iнженернi помилки».
20.20 Д/с «Боротьба за 
виживання».
21.25 #@)?$0 з Май-
клом Щуром. (16+).
22.00 Х/ф «Пiлiгрим», 1 i 
2 с. (16+).
2.05 #ВУкраїнi.
3.55 Д/ф «Клiтка для 
двох».

7.00 «Життя вiдомих 
людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.45 «Свiт навиворiт 12. 
Пакистан».
10.50,3.00 «Свiт нави-
ворiт».
17.00 Бойовик «Ко-
манда «А». (16+).
19.30,5.00 «ТСН-Тиж-
день».
21.00 «Голос країни 11».
23.20 «Свiтське життя».

0.20 Трилер «Ганнiбал». 
(18+).

5.20 Х/ф «Ключi вiд 
неба».
6.45 Х/ф «Людина з 
Рiо».
9.00 «Готуємо разом».
10.00,11.00,11.50
«Iнше життя».
12.40 Т/с «Речдок. Осо-
биста справа». (16+).
17.10 Т/с «Детектив 
Ренуар». (12+).
20.00 «Подробицi 
тижня».
22.00 Т/с «Шерлок». 
(16+).
23.55 Х/ф «Мiй хлопець 
- псих». (16+).
2.10 «Речдок».

6.00,7.00,8.00,9.00,10
.00,11.00,12.00,15.00,
17.00,20.00,21.00,
,2.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.10,7.10 Д/с «Крила 
вiйни».
7.50 Актуально: Еко-
номiка. Полiтика. Со-
цiум.
8.15 Невигаданi iсторiї.
8.35 Vоїн - це я!
8.45 Натхнення.
9.25 Хронiка тижня.
10.10 Д/с «Бойовi ко-
раблi».
11.10 Д/с «ТОП-10: 
таємницi i загадки».
12.25 Х/ф.
15.15 Концерт.
17.10,23.10 Д/с «Ве-
ликi танковi битви».
18.00,1.00,5.10 Час. 
Пiдсумки тижня з А. 
Мiрошниченко.
19.00,22.00 Д/с «Таєм-
нича свiтова вiйна».
20.10,2.15 Машина 
часу.
21.25 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
21.30 Вечiр з Янiною 
Соколовою.

0.10 Д/с «Щоденники 
другої свiтової вiйни».
1.55 Огляд преси.
3.15 Культ Ура!
4.10 Обережно, дiти!

5.25 Скарб нацiї.
5.35 Еврика!
5.40 Факти.
6.05 Бiльше нiж правда.
6.55 Не дай себе ошу-
кати!
7.50 Анти-зомбi.
8.50 Секретний фронт.
9.45 Громадянська обо-
рона.
10.45,13.00 Т/с 
«Розтин покаже 2». 
(16+).
12.45 Факти. День.
13.45 Х/ф «Пiднесення 
Юпiтер». (16+).
16.00 Х/ф «Валерiан та 
мiсто тисячi планет». 
(12+).
18.45 Факти тижня.
21.20 Х/ф «Я - легенда». 
(16+).
23.10 Х/ф «Адреналiн». 
(18+).
0.55 Х/ф «Адреналiн 2: 
Висока напруга». (18+).
2.30 Я зняв!

5.15 Х/ф «Три плюс 
два».
6.55 Х/ф «Не можу ска-
зати «прощавай».
8.45 МастерШеф. Про-
фесiонали. (12+).
12.25 Хата на тата. 
15.00 СуперМама.
19.00 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
20.00 Один за всiх. 
23.25 Таємницi ДНК. 
(16+).

6.00 М/ф.
7.00 У кого бiльше? 
(12+).
9.00,11.00 Kids` Time.
9.05 М/ф «Зоотро-
полiс».

11.05 Х/ф «Чарлi i шоко-
ладна фабрика».
13.20 Х/ф «Майбутнiй 
король».
15.30 Х/ф «Пiрати Ка-
рибського моря: Про-
кляття «Чорної пер-
лини». (16+).
18.30 Х/ф «Персi 
Джексон i викрадач бли-
скавок». (16+).
21.00 Х/ф «Персi 
Джексон i Море чудо-
виськ».
23.00 Х/ф «Вiнчестер. 
Будинок, який побуду-
вали примари». (16+).
1.00 Вар`яти. (12+).
2.50 Зона ночi.

5.50 Сьогоднi.
6.50 Реальна мiстика.
7.20 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка 4». (12+).
9.20 Т/с «В полонi у 
минулого». (12+).
17.00 Т/с «Непрекрасна 
ледi», 1 i 2 с. (12+).
19.00 Сьогоднi. Пiд-
сумки з Олегом Пан-
ютою.
21.00 Т/с «Непрекрасна 
ледi». (12+).
23.00 Т/с «Присягаюся 
любити тебе вiчно», 1-3 
с. (12+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Присягаюся 
любити тебе вiчно». 
(12+).
3.10 Гучна справа.
3.55 Агенти справедли-
востi. (12+).

9.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,17.00
«Репортер». Новини.
9.15 «Медексперт» з К. 
Трушик.
10.10,13.10,20.00
«Мiнiстерство правди».
10.30,22.00 «П`ята 
колонка» з Х. Чернегою.
11.15,12.15 «Акценти» 
з Н. Фiцич.

14.10 Концерт.
17.15 «Про особисте» з 
Н. Фiцич.
18.00 «Анатомiя тижня».
20.25 «Про вiйсько».
20.50 «Sound.чєк».
21.00 «Великi новини» з 
Т. Березовцем.
22.30 «Щасливий день 
з полiтиком».
23.00 «Вата шоу» з А. 
Полтавою.

5.00 Х/ф «Как Ивануш-
ка-дурачок за чудом 
ходил». (16+).
6.50 Х/ф «Сердце дра-
кона». (Гонконг - 
Япония). (16+).
9.00 Х/ф «Экипаж». 
11.25 Х/ф «Небесный 
суд». (16+).
13.25 Х/ф «Законы при-
влекательности». (Вели-
кобритания - Ирландия). 
(16+).
15.10 Х/ф «Шанхайские 
рыцари». (США - Гон-
конг). (16+).
17.55 Х/ф «Паркер». 
(США). (16+).
20.20 Х/ф «Неприкаса-
емые». (Франция). 
(16+).
22.20 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли». (Китай). 
(16+).
0.05 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли 2». (Китай). 
(16+).
2.15,3.25 Х/ф «Медве-
жатник». (Германия - 
США). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.35 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.30 М/ф «Пiдводна 
ера».
11.10 М/ф «Нiко 2».
12.30 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
0.00 Х/ф «Серена». 

(16+).
2.00 Т/с «Три сестри».
2.50 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 Квадратний метр.
9.20,0.10 Iдеї ремонту.
10.20 Правила життя.
12.20,3.40 Кориснi 
поради.
14.00 Королева декору.
16.50 Удачний проект.
20.30 Дачна вiдповiдь.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.15 Х/ф «Матрос 
Чижик».
6.45 «Будьте здоровi».
7.20 «Україна вражає».
8.50 Т/с «Досьє «Ма-
йорка». (16+).
12.20 Х/ф «За сiрни-
ками».
14.10 Х/ф «Сто грамiв» 
для хоробростi...»
15.35 Х/ф «Одруження 
Бальзамiнова».
17.15 Х/ф «Швидкiсть: 
Автобус 657». (16+).
19.00 Х/ф «Мiцний 
горiшок».
20.30 Х/ф «Акцiя».
22.10 Х/ф «Довiра». 
(16+).
0.05 Х/ф «Незаконне 
вторгнення». (16+).
2.15 «Речовий доказ».

5.15,0.30 Х/ф «Мама 
напрокат».
6.50,2.05 Х/ф «Куз-
нечик».
8.20 Местное время. 
Воскресенье.
8.55 «Моя любовь - 
Россия!»
9.15 «Устами мла-
денца».
9.55,3.40 «Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым».
10.40 «Сто к одному».

11.25 «Парад юмора».
13.25 Т/с «Акушерка. 
Новая жизнь».
17.20 Х/ф «Право по-
следней ночи».
19.00 Вести недели.
21.00 Москва. Кремль. 
Путин.
21.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым».

6.00 Випадковий свiдок.
7.15,0.55 Мiстична 
Україна.
8.05,19.00 У пошуках 
iстини.
10.05 Речовий доказ.
11.15,0.00 Секретнi 
територiї.
12.10 Вирiшальнi битви 
2 свiтової.
13.10 Прихованi коро-
лiвства.
16.10 Нiл.
18.10 Прихована реаль-
нiсть.
21.00 Неймовiрний 
космос.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
10.15 Х/ф «Столику, 
накрийся».
11.25 Х/ф «Румпель-
штiльцхен».
12.35 Х/ф «Нове 
вбрання короля».
13.45 М/ф «Панда 
Кунг-фу 2».
15.30 М/ф «Кiт у чо-
ботях».
17.15 М/ф «Вперед i 
вгору».
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою.
23.00 Країна У.
23.30 Одного разу в 
Одесi.
0.00 Сiмейка У.
0.30 Казки У Кiно.
1.00 Панянка-селянка.
2.15 Щоденники Тем-
ного. (16+).
3.10 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.40,14.20 Х/ф 
«Двойная жизнь Чарли 
Сан-Клауда». (США - Ка-
нада). (16+).
8.15,15.55 Х/ф «Ана-
конда». (США). (16+).
9.45 Х/ф «Грязные 
танцы 2: Гаванские 
ночи». (США). (16+).
11.05 Х/ф «Дюплекс». 
(США - Германия). (16+).
12.35,21.00,4.05 Х/ф 
«Дорогой Джон». (США). 
(16+).
17.25 Х/ф «История 
одного вампира». 
(США). (16+).
19.10 Х/ф «Все или 
ничего». (США). (16+).
22.45 Х/ф «Четыре 
свадьбы и одни похо-
роны». (Великобри-
тания). (12+).
0.40 Х/ф «Госпожа Бо-
вари». (США - Германия 
- Бельгия). (16+).
2.35 Х/ф «Что скрывает 
ложь». (США). (16+).

6.00 «Шаленi пере-
гони».
7.00 «ДжеДАI».
9.05,0.50 «Загублений 
свiт».
13.10 Х/ф «Брама во-
їнiв». (16+).
15.10 Х/ф «Легенди: 
Гробниця дракона». 
(16+).
17.00 Х/ф «Поза за-
коном». (16+).
19.00 Х/ф «Вiйна». 
(16+).
21.00 Х/ф «Смертельнi 
перегони». (16+).
23.00 Х/ф «Нiндзя 2». 
(18+).
1.50 «Вiдеобiмба».
4.00 «Найкраще».
4.10 «Бандерлоги 
2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

Кросворд

неділя, 28 лютого

По горизонталi:
1. Яга. 3. Iкс. 6. Асо. 9. Аул. 11. 
Парта. 13. Вождь. 15. Ор. 16. Ма. 
17. Вдих. 19. Лоно. 20. Ноу. 21. 
Луза. 24. Гель. 28. Го. 29. Фа. 31. 
Особа. 34. Кайра. 36. Лiд. 37. 
Кат. 38. Кай. 39. Бай.

По вертикалi:
1. Яса. 2. Город. 4. Кажан. 5. Суд. 
6. Апо. 7. Ла. 8. Св. 10. Льє. 12. 
Три. 14. Омо. 18. Хна. 19. Луг. 22. 
Угода. 23. Зоб. 25. Ефа. 26. 
Лайка. 27. Мол. 30. Мат. 32. Сiк. 
33. Ау. 34. Ка. 35. Рай.

Відповіді на кросворд з №5

По горизонталi:
1. Залишок пiсля згоряння.
5. Магометянська релiгiя.
7. Заст. директора школи.
9. Жалка комаха.
10. Штат в США.
11. Др. назва Риму.
12. Верхнiй шар повiтря.
14. Циркове амплуа.
17. Густина.
18. ...-Плата.
19. Рух повiтря в димарi.
21. Вiдбиток ноги.
23. Англ. екiпаж.
25. Йошкар-...
27. Наївна людина.
29. Квиток у метро.
30. В`ялена риба.
31. Знак царської влади.

По вертикалi:
1. Передача м`яча.
2. Морський рак.
3. Сушений виноград.
4. Грошова одиниця Латвiї.
6. Утроба жiнки.
8. Фатальна жiнка.
12. Одиничний вектор.
13. Космодем`янська.
15. Арабський титул.
16. Отруйний газ.
20. Печера.
22. Нещастя.
23. Японська абетка.
24. Сталева заготiвля.
26. Частина обличчя.
28. Рос. авто.
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7
м. Гадяч, вул. Енгельса, 26

макулатуру, поліетилен,
пластикові пляшки,

склобій, алюмінієву банку

КУПЛЮ

0666042031
0500182699
0679699120

Тел. 

КУПЛЮ
телят – 25�35 грн/кг
биків – 35�39 грн/кг
корів – 27�30 грн/кг

коней, свиней, кнурів
Дорого. Доріз. Цілодобово

Тел. 0990302837, 
0962684531

9 Тел.: Тел.: 09913203450991320345

Куплю 
корів (27-30 грн/кг), 
биків (30-35 грн/кг).
Цілодобово. Дорого

9

7

КУПЛЮ СВИНЕЙ 
ЖИВОЮ ВАГОЮ

Тел. 0663451052, 
0506644240

ДОРОГО

12

коней, 
биків, 
корів, 
свиней
Тел. 0991650345, 
0973316591 (Тимур)

КУПЛЮ
5

0991777789
 0661211858
 0997226777
0995333403ДО

РО
ГО

КУПЛЮ 
СВИНЕЙ 

БИКІВ
16

Куплю корів, 
биків, телиць, 

свиней, 
баранів, кіз
0502715944 
0984356165 Те

л.

Са
ш

а

7

ПОСТІЙНО
Вивіз живою вагою

Тел. 0663411681, 0969329526

КУПЛЮ КОРІВ, КУПЛЮ КОРІВ, 
БИКІВ, КОНЕЙБИКІВ, КОНЕЙ

Оголошення, реклама

БУДИНКИ
Продаж

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

 БУДИНОК, с. Хитці. 
Тел.0502824783.

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

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

 БУДИНОК, м. Гадяч, вул. 
Полтавська, 125А. Житлова 
площа 90 м. кв., перехід у л/
кухню. Ремонту не потребує. 
Нові меблі підігнані під будинок. 
Усі зручності, вода, туалет, 
ванна, підвал. Гарний двір, 
плитка, клумби. Великий гараж. 
Тел. 0664493322

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

 БУДИНОК, с. Книшівка, 54,4 
м. кв. Газ, з/д 27с. + сінокіс, с/г 
споруди, колодязь. Недорого. 
Можлива розстрочка. Розгляну 
всі варіанти.  Тел. 0957757334

 1/2 БУДИНКУ, р-н парку. 
Гарне і зручне місце. Є сарай, 
погріб, л/кухня, з/д. Ціна дого-
вірна.  Торг. Тел. 0500622596

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

 БУДИНОК, с. Книшівка, газ, 
колодязь, 48 м кв., 3 кімнати, 
кухня, с/г споруди, л/кухня, сад, 
з/д 16с. Усе приватизоване. 
Терміново. Можливий обмін на 
авто не дешевше 2 тис. у.о. Тел. 
0979298691

 БУДИНОК, цегляний, с. 
Тепле, вул. Садова. Газ, вода, 
зручності в будинку. Усі госп. 
споруди, асфальтований двір. 

Сад. З/д. Поруч траса облас-
ного значення (500м). Ціна 4 
тис. у.о. Тел. 0666455761.

 БУДИНОК, р-н Сар-
ського. Затишний провулок. 
З білої цегли, всі зручності. 
З/п 90,4 м.кв. Гараж, л/кухня, 
погріб (один дах). Торг. Тел. 
0501984812. 

 БУДИНОК, центр міста, в 
тихому провулку. З/п 103,8 м. 
кв., газ, вода, господарські спо-
руди, гараж, з/д 12 соток. Тел. 
0502237428.

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

 БУДИНОК, р-н Сар-
ського. Затишний провулок. 
З білої цегли, всі зручності. 
З/п 90,2 м.кв. Гараж, л/кухня, 
погріб (один дах). Торг. Тел. 
0501984812. 

 БУДИНОК, з/п 120 м. кв., 
гараж, погріб, господарські спо-
руди, з/д 9 соток, л/кухня. Тер-
міново! Тел. 0994119445

 БУДИНОК, вул. Павлова, 
24. З/д 5,8 соток, приватизо-
вана. З/п 60 м. кв. Усі зручності 
в будинку. Газ, вода, погріб, 
сарай. Тел. 0956324779.

 БУДИНОК, всі зручності, газ, 
вода, каналізація. З/п 64 м.кв., 
господарські споруди, з/д 18 
соток. Тел. 0663532374. 

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

 БУДИНОК, 1993 р.в., 105 
м. кв., із білої цегли, газифіко-
ваний, зі зручностями. Гараж, 
підвал, погріб під будинком. 
З/д 12с. приватизована. Обмін 
на дві квартири або одну з доп-
латою. Тел. 0668791450. 

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

 САДИБА, с. Максимівка, без 
зручностей, внизу ставок. Тел. 
0993501972. 

КВАРТИРИ
Продаж

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

 1-КІМН. кв., вул. Полтав-
ська, 88А, 1/5 поверх. Тел. 
0665100081

 1-КІМН. кв., вул. Гагаріна, 84. 
Тел. 0506538119

 1-КІМН. кв., р-н Заяр, 2/2 
поверх, або обміняю на будинок 
чи 2-кімн.кв. з моєю доплатою. 
Розгляну всі варіанти. Тел. 
0994837657

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

 3-КІМН. кв., 2/2 поверх, 
з/п 62 м. кв. Індивідуальне 
опалення. Р-н Вовча. Тел. 
0969840969 

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

 3-КІМН. кв., 3/5 поверх, інди-
відуальне опалення, сучасне 
планування. Тел. 0500385403

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

 2-КІМН. кв.,  р-н Сарський, 
5-й поверх. Тепла, з новими 
склопакетами. Тел. 0957591552 
(Наталія).

 КВАРТИРА, р-н Болгар-
ського містечка. Індивідуальне 
опалення, з/д 0,2 сотки. Тел. 
0956262141. 

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

 2-КІМН. кв., вул. Полтавська, 
100, з/п 54 м. кв., 3 поверх, нові 
склопакети. Терміново. Тел. 
0958250884. (Наталія)

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

 2-КІМН. кв., р-н старі Чере-
мушки. Ремонт, бойлер, скло-
пакети, з/п 47 м. кв. Ціна 
договірна. Тел. 0953860069, 
0977615936.

 1-КІМН. кв., в центрі міста, 
2-й поверх. Ціна договірна. Тел. 
0666743999

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

 З/Д 10 соток, р-н авто-
станції, приватизована. Кому-
нікації поруч. Тел. 0667535655. 
(11)

 З/Д 10 соток, р-н ново-
будов, вул. Степова, 10. Л/
кухня, погріб. Приватизована. 
Ціна договірна. Тел. 0950615720

 З/Д 10 соток, приватизо-

вана, є гараж, фундамент, кому-
нікації поряд, пров. Лохвицький, 
6, р-н автостанції. Тел. 
0953444703, 0509178530. 

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

 МАГАЗИН с. Ціпки. Ціна 50 
тис. грн. Тел. 0502147687 

 МАГАЗИН с. Ручки. Тел. 
0953172693

ЗДАМ

 БУДИНОК, подобово, на три-
валий термін або бригаді у від-
рядженні, Інтернет, кондиці-
онер. Можливість надання від-
повідних документів. Тел. 
0508783429. (22) 

 КВАРТИРА, подобово, на 
тривалий термін або бригаді у 
відрядженні, Інтернет, конди-
ціонер. Можливість надання 
відповідних документів. Тел. 
0508783429. (22)

 1-КІМН. кв., подобово, з 
усіма зручностями (гаряча вода, 
вмебльована, TV, Wi-Fi), р-н 
Черемушки. Тел. 0990321777

 БЕТОНОМІШАЛКА. Тел. 
0505976790

 ПРИМІЩЕННЯ, р-н заліз-
ничного вокзалу. Під склад, цех. 
Тел. 0662297556

 ЧАСТИНА БАЗИ, р-н заліз-
ничного вокзалу. Під стоянку 
автомобілів. Тел. 0662297556

 НАДАМ ЖИТЛО подобово 
або на тривалий термін. Тел. 
0990465215

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

 2-КІМН. кв., в центрі міста, 
р-н В. Круга. Індивідуальне опа-
лення. Косметичний ремонт. На 
тривалий термін порядній сім’ї. 
Тел. 0506090587, 0984445475

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

 1-КІМН. кв., на тривалий 
термін, по вул. Шевченка. Тел. 
0953511922

 3-КІМН. кв., вмебльована, 
покращеного планування в 
центрі міста, пл. Миру, 12. Кухня 
17 м. кв., коридор 12 м. кв., 5 
поверх. Ціна 5000 грн.(з кому-
нальними). Тел. 0951721325 (до 
12:00 год. та після 19:00 год.) 
(Андрій)

 БУДИНОК, центр міста, 

подобово, або бригаді у від-
рядженні. У дворі гараж та 
місце для стоянки авто. Тел. 
0990321774

 ЗНІМУ

 КВАРТИРУ АБО ЧАСТИНУ 
БУДИНКУ. Жінка з дитиною 
віком 5 років. За ціною 1500 грн. 
+ комунальні. Порядність та сво-
єчасну оплату гарантую. Тел. 
0990321887

 1-, 2-КІМН. кв. або будинок
за розумну ціну (1300 – 1500 
грн. + комунальні). На три-
валий термін. Своєчасну оплату 
та порядність гарантую. Тел. 
0502358408

ГАРАЖІ
Продаж

 ГАРАЖ з погребом, р-н Сар-
ського перехрестя, вул. Полтав-
ська, 56. Тел. 0979401922

 ГАРАЖ добротний, р-н 
складів ЦО. Тел. 0500385403

АВТО
Продаж

 MITSUBISHI Pajero Sport, 
2014 р.в., 2,5 дизель. Один 
власник. Ціна договірна. 
Чорний колір. Відмінний 
стан. Ціна договірна. Тел. 
0954058479

 AUDI A4 B6, 2,5 дизель. 
Хороший стан. Всі питання по 
телефону. Тел. 0681457460

 ВАЗ-2107, 1985 р.в. 
Ремонту не потребує. Фаркоп. 
Ціна 29 тис. грн. Торг. Тел. 
0992632079

 FORD Connect, 2004 р.в., 
1,8 дизель. Вантажний. Білий 
колір. Гарний стан. Ціна 4500 
у.о. Торг. Тел. 0506984207

 ВАЗ-21099, 2008 р.в., 
1.6 газ/бензин, гарний стан, 
чорний колір, нова гума. Тел. 
0500635571

 ЛУАЗ «Волинь», 1987 р.в., 
двигун ВАЗ-2101, після повного 
капремонту, рейка рульова. 
Все працює, + багато з/ч, нових 
та б/в. Тел. 0500223103.

 CITROEN Berlingo, 2010 
р.в., 1,4 інжектор, червоний 
колір, пасажир, пробіг 188 тис. 
км. Тел. 0501429251. 

 КАМАЗ-55102, самоскид. 
Тел. 0982262503. 

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

 СІВАЛКА зернова, 6,5 м., 
повністю укомплектована. Тел. 
0953258688

 Т-40 + плуг, культиватор, 
причеп 1-осний. Всі питання по 
телефону. Тел. 0685908965

 МІНІ-ТРАКТОР само-
робний. Двигун СМЗ, нова 
поршнева 12 к.с. Міст УАЗ, КПП 
«Волга», 3 підвищені, 4 пони-
жені. Є навісна гідравліка. 

Економічний. Стартер. Нова 
АКБ. Причеп. Терміново. Тел. 
0990501559, 0995107022  

 КУЛЬТИВАТОР 2м.,  до 
Т-25, Т-40. Китайський, підси-
лений варіант. Стан нового. Тел. 
0509700672. 

 ЮМЗ-6. Т-40АМ. Грей-
ферний навантажувач ПЄ-08. 
Причіп 2-ПТС-4, 1-осний 
причеп. Гідро-кран 1т. Тел. 
0982262503

МОТО
Продаж

 МОПЕД «Дельта», гарний 
стан. Тел. 0502715885

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

 АВТО-МОТО РОЗБІР: куплю 
автомобілі, мотоцикли, мопеди 
та ін. техніку на запчастини. 
Тел. 0974018984, 0508406689, 
0501332250

 ГУМА зимова 195/70 R-14, 2 
шт. Ідеальний стан, один сезон 
експлуатації. Тел. 0502396000

 ГУМА зимова, б/в, 155/65 
R-13 – 2 шт., 175/65 R-13 – 2 шт., 
з дисками. Тел. 0509700672. 

 ГУМА зимова Nokian 185/65 
R-14, б/в, 2 шт., один сезон. 
Стан нової. Ціна договірна. Тел. 
0506934883. 

 БАЛОН пропановий з муль-
тиклапаном, до ГБО, 40л., фірма 
«Lovato». Тел. 0509700672.

 УАЗ, ВОЛГА: КПП, розкатка, 
головка блока, стартер, гене-
ратор, колінвал, вкладиші. Б/в. 
Тел. 0664309003.  

 ГАЗ-2410 (Волга), з/ч: 
задній та передній мости, 
скло лобове, заднє та інше. 
«Кенгурятник» до УАЗ.  Тел. 
0667011653, 0975799474. 

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

 ДОШКА, брус, штахет, 
шалівка. Дрова: сосна, береза. 
Доставка. Тел. 0509080626

 ПИЛОМАТЕРАЛИ: брус, 
дошка, шалівка, штахет. 
Доставка. Тел. 0979808831

 ЩЕБІНЬ, пісок, 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, гран-
відсів та інше. Доставка. Тел. 
0501881470

 ПІСОК, цегла, цемент, з/б 
кільця колодязьні, з/б плити 
перекриття, б/в. Блоки фун-
даментні ФБС. Газоблок. 
Щебінь різних фракцій, 
щебінь для ландшафтного 
дизайну,  гранвідсів, камінь 
бутовий. Керамзіт. Доставка. 
Тел. 0953514363. (15)

 ПАРКЕТ дубовий, 1 пачка – 
20шт., 0,33 м.кв., 400 грн./м.кв. 
Тел. 0502049434

КУПЛЮ СВИНЕЙ

6Тел.: 0669676637

Цілодобово

7

Тел.Тел. 0950086550  0950086550 
09947574550994757455

Куплю СВИНЕЙ

16

Олена 0955192500

ВІДДАМО В 
ДОБРІ РУКИ
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Платники єдиного податку (далі – 
ЄП) І групи звільняються від спла-
ти єдиного внеску на загальнообов’яз-
кове державне соціальне страхування 
(далі – ЄВ) «за себе» за період з 1 
грудня 2020 року по 31 травня 2021 
(шість календарних місяців). Це пе-
редбачено шляхом введення до розді-
лу VIII Закону №2464 нового пунк-
ту 9-10.1.

Таким чином, ФОП І групи за IV 
квартал 2020 року сплачують ЄВ 
лише у розмірі 2200 гривень (5000 грн. 
х 22% х 2 місяці). 

За I квартал 2021 відповідно, ЄВ 
сплачувати буде не потрібно, а за II 
квартал 2021 року – лише за один мі-
сяць 1320 гривень (6000 грн. х 22%).

Одночасно повідомляємо, що не 
зважаючи на відсутність сплаченого 
внеску, такі періоди включаються до 
страхового стажу для розрахунку пен-
сій та вважається, що страхові суми 
було сплачено у розмірі мінімально-
го страхового внеску, визначеного за-
конодавством для кожного з таких 
періодів.

Для того, щоб скористатися звіль-

ненням від сплати ЄВ заяву подава-
ти не потрібно, однак варто не забути 
вказати про нього у річному звіті з ЄВ. 

Тобто, якщо ФОП вирішив скори-
статися пільгою і не сплачувати ЄВ, 
то в річному Звіті з ЄВ за 2020 рік та 
2021 рік він не відображає суми ЄВ за 
зазначені вище півроку, як нарахова-
ні до сплати.

Крім цього повідомляємо, що ФОП 
І групи, звільнені від сплати внеску, 
на добровільній основі за власним ба-
жанням можуть прийняти рішення 
про нарахування, обчислення та спла-
ту єдиного внеску за вказані періоди в 
розмірах та порядку, визначених Зако-
ном №2464. 

У такому разі інформація про спла-
чені суми зазначається у річному звіті 
про нарахування єдиного внеску.

Якщо ФОП І групи не бажає кори-
стуватися цією пільгою, то він і спла-
чуватиме ЄВ у звичайній сумі та у 
звичайні строки, а в річній звітності 
відобразить такі суми ЄВ до сплати. 

Більше інформації:https://www.
facebook.com/TaxUkraine https://www.
facebook.com/tax.poltava/

ПЕРЕВАГИ ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ 
В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ

ЩО НЕОБХІДНО ЗНАТИ ПРО СТАЖ У 2021 РОЦІ
Як рахувати
Із кожним роком зростають вимоги 

до стажу, необхідного для виходу на 
пенсію, адже Україна пішла шляхом, 
коли не вік, а наявність достатнього 
трудового стажу є визначальним фак-
тором для отримання державної соці-
альної гарантії.

Для того, щоб 2021-го стати пенсіо-
нером у 60 років, потрібно мати щонай-
менше 28 років страхового стажу. Окрім 
того, цього року зможуть піти на пен-
сію 63-річні українці зі стажем від 18-
ти до 28 років, а також 65-річні, які ма-
ють стаж від 15-ти до 18 років. 

Надалі необхідна тривалість стажу 
зростатиме на один рік, поки 2028-го 
не досягне 35-ти років.

Якщо людина у нинішньому році до-
сягне пенсійного віку 60 років, але не 
матиме необхідного страхового стажу 

тривалістю 28 років, то пенсію їй при-
значать по досягненню 63-х років. При 
цьому законодавчі вимоги до стажу бу-
дуть такі: від 21-го року до 31-го.

У тому випадку, коли і в 63 роки за-
значеного стажу (від 21 до 31 років) у 
чоловіка чи жінки не набереться, пенсія 
буде призначена у 65 років, але за умо-
ви наявності страхового стажу не мен-
ше, ніж 15 років.

Як перевірити
Щоб виключити ймовірність помилок 

і недостовірних даних про страховий 
стаж та розмір заробітної плати, з якої 
сплачено страхові внески, слід постійно 
контролювати інформацію про сплату 
роботодавцем внесків та їх розмір. Че-
рез несплату єдиного внеску працівни-
ки втрачають страховий стаж та мож-
ливість отримувати зароблену пенсію.

Перевіряти дані про страховий стаж 
та розмір заробітної плати, з якої спла-
чено страхові внески, можна дистанцій-
но, через вебпортал Пенсійного фонду 
України (https://portal.pfu.gov.ua).

Як докупити
Якщо виявилося, що необхідного ста-

жу для виходу на пенсію не вистачає, іс-
нують такі варіанти виходу із ситуації:

- перший - влаштуватися працювати 
офіційно до того часу, коли настане пра-
во на пенсійну виплату;

-другий - докупити стаж.
Проте варто знати, - якщо купувати 

стаж у 60 років, тобто тоді, коли наста-
не встановлений державою пенсійний 
вік, то вартість кожного місяця раху-
ватимуть за такою формулою: дві міні-
мальні зарплати, помножені на 22 %. Із 
січня 2021 - го це – 2640 грн.

Інша ситуація, якщо майбутньому 
пенсіонеру, наприклад, 55, на даний час 
він не працює, пенсійний вік - попереду, 
а п’ять років стажу не вистачає. У тако-
му випадку можна укласти договір про 
добровільну участь у системі загально-
обов’язкового державного соціально-
го страхування й самостійно сплачува-
ти внесок до Пенсійного фонду. Розмір 
такого внеску становитиме 22 % від мі-
німальної зарплати. Із січня 2021 - го — 
це 1320 грн.

Якщо виявилося, що заробленого ста-
жу для оформлення пенсії не вистачає і 
купити його немає можливості, то лю-
дина може спробувати оформити соці-
альну виплату в органах соціального за-
хисту населення.

Головне управління Пенсійного фонду України 
в Полтавській області. 

В умовах карантинних заходів, визна-
чених Постановою Кабінету Міністрів 
України від 22 липня 2020 року №641 
«Про встановлення карантину та запро-
вадження посилених протиепідемічних 
заходів на території із значним поши-
ренням гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, подання податкової звітно-
сті в електронному вигляді має багато 
переваг для платників податків. Зокре-
ма платники податків отримують: еко-
номію робочого часу, а також власних 
коштів на придбання бланків звітних 
документів (немає необхідності відві-
дувати податкову інспекцію, купувати 
бланки звітності).  Звітність, надісла-
на до податкового органу електронною 
поштою через мережу Інтернет із засто-
суванням посилених сертифікатів клю-
чів електронного цифрового підпису, не 
потребує дублювання на паперових но-
сіях, а також їх зберігання;

-уникнення витрачання часу у чергах 
до податкового інспектора при подан-
ні звітності, оскільки достатньо її лише 
сформувати в електронному вигляді за 
допомогою спеціальних програм та пе-
редати через мережу Інтернет до подат-
кового органу;

-гарантію автоматичної перевірки 
підготовлених документів на наявність 
арифметичних помилок та описок;

-суттєве скорочення термінів прове-

дення перевірки щодо правомірності за-
явлених до відшкодування сум ПДВ та 
забезпечення своєчасного їх відшкоду-
вання платнику податку;

-оперативне оновлення форматів по-
дання документів в електронному ви-
гляді по телекомунікаційним каналам 
зв'язку (у разі зміни форм податкових 
декларацій, інших документів, які є під-
ставою для нарахування і сплати подат-
ків, або при введенні нових форм декла-
рацій платник податків автоматично 
отримує можливість оновлення вер-
сій форматів); інформацію щодо стану 
розрахунків стосовно сплати податків 
та заборгованості перед бюджетом (по-
датковий орган щомісячно висилає пові-
домлення про наявну заборгованість пе-
ред бюджетом); підтвердження доставки 
звітності (податковий орган надає кви-
танцію про отримання податкової де-
кларації каналами телекомунікаційного 
зв'язку); конфіденційність інформації;

-оперативність обробки отриманої ін-
формації у податковому органі.

Шановні платники податків!
Надання консультаційної та практич-

ної допомоги платникам податків сто-
совно подачі звітності в електронному 
вигляді ви можете отримати в Гадяць-
кій ДПІ ГУ ДПС у Полтавській облас-
ті за адресою м. Гадяч, вул. Лохвицька, 
30Б, тел. 2-19-16.

ЗАКОН № 1072: Спрямований на 
соціальну підтримку у 2020-2021 ро-
ках застрахованих осіб та надання до-
помоги суб’єктам господарювання 
(юридичним особам, фізичним осо-
бам - підприємцям) на період здійс-
нення обмежувальних протиепідеміч-
них заходів, запроваджених з метою 
запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2

Так, закон № 1072 збільшив міні-
мальний поріг суми податкового бор-
гу, до якої не застосовуються заходи 
стягнення.

Законом збільшено суму податково-
го боргу, відносно якої застосовують-
ся заходи стягнення з 60 неоподатко-
вуваних мінімумів доходів громадян 
(із 1020 гривень) до 180 неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян (на 
сьогодні 3060 гривень). До зазначеної 

суми податкового боргу територіаль-
ні органи ДПС не будуть направляти 
боржнику податкові вимоги та застосо-
вувати заходи стягнення. Також майно 
боржників не буде передаватися в по-
даткову заставу у разі, якщо загальна 
сума податкового боргу не перевищу-
ватиме 3060 гривень.

Також цей документ доповнив під-
розділ 10 розділу XX «Перехідні поло-
ження» Кодексу новими пунктами, че-
рез які законодавець передбачив одразу 
декілька механізмів врегулювання по-
даткового боргу, залежно від його суми 
та категорії платників податків - борж-
ників, зокрема, списання податкового 
боргу, загальна сума якого за усіма по-
датками і зборами не перевищує 3 060 
гривень у будь-якого платника подат-
ків, крім платників, що перебувають у 
процедурах банкрутства, та платників, 
що мають податковий борг з митних 
платежів (пункт 2 (прим. 4) підрозділу 

10 розділу ХХ Кодексу.)
Списанню підлягає податковий борг 

(у тому числі штрафні санкції і пеня) 
платника податків, сукупний розмір 
якого за усіма податками і зборами не 
перевищує 3 060 грн (включно), що об-
ліковувався станом на 1 листопада 2020 
року та залишився несплаченим/ непо-
гашеним станом на дату списання тако-
го боргу.

Не підлягає списанню податковий 
борг з податків та зборів, які відповід-
но до податкового, митного та іншого 
законодавства справляються у зв’язку 
із ввезенням (пересиланням) товарів 
на митну територію України або тери-
торію вільної митної зони або вивезен-
ням (пересиланням) товарів з митної 
території України або території вільної 
митної зони, а також податковий борг 
осіб, на яких поширюються судові про-
цедури, визначені Кодексом України з 
процедур банкрутства. Заборгованість 

зі сплати єдиного соціального внеску не 
підпадає під зазначене списання.

Заява на списання податкового боргу 
не подається, оскільки списання здійс-
нюється контролюючим органом одно-
разово та одночасно усім платникам по-
датків, сукупна сума податкового боргу 
яких станом на 1 листопада 2020 року 
не перевищувала 3 060 гривень (включ-
но) та залишилась непогашеною на 
дату такого списання.

Інформацію про списання податково-
го боргу платник податків може отри-
мати в приватній частині Електронно-
го кабінету (в доступній для перегляду 
платнику податків інформації про стан 
розрахунків з податків та зборів буде 
відображена сума списання із посилан-
ням на Закон № 1072).

Головне управління  
ДПС у Полтавській області

ПЛАТНИКИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ 
І ГРУПИ ТИМЧАСОВО ЗВІЛЬНЕНІ 
ВІД СПЛАТИ ЄДИНОГО ВНЕСКУ НА 
ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ 
СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

СПИСАННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ
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Вітання

ВІТАЄМО ВІТАЄМО 
молодих маммолодих мам

У дистанційному форматі відбувся ІІІ (обласний) 
етап Міжнародного мовно-літературного конкурсу 
учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка.

ПЕРЕМОЖЦЯМИ СТАЛИ: 
учениця 7 класу Римарівського ЗЗСО 
Дар’я Грибінник – ІІ місце;
учениця 7 класу Гадяцького ліцею-
інтернату Анна Колєснікова – ІІІ місце; 

учениця 8 класу Гадяцького ліцею-
інтернату Поліна Келембет– І місце;
учениця 8 класу Краснолуцького 
ЗЗСО Аліна Харченко– ІІІ місце;
учениця 9 класу Гадяцького ліцею № 
1 Анастасія Устименко– І місце.

Із сайту міської ради.

Указом Президента України від 15 грудня 2020 року, 
за материнську самовідданість, зразкове виховання ді-
тей, забезпечення умов для всебічного розвитку при-
своєно почесне звання та вручено нагрудні знаки та 
посвідчення двом гадячанкам – ІРИНІ ІВАЩЕНКО 
та НАТАЛІЇ ШАЛАБАЄВІЙ, які виховують по п’я-
теро дітей. Вітаємо!

«БМ» 

11.02. Софія Бобилєва (с. В.Будища) дівч., 
1240 39 см

12.02. Олена Берестовська (с.Погарщина) хл., 
3750 54 см

13.02. Світлана Бондар (м.Гадяч) дівч., 3550 54 см
16.02. Тетяна Соломаха (с.Сари) дівч., 3190 53 см

«МАТИ-ГЕРОЇНЯ» 

ПЕРЕМОЖЦІ 
МІЖНАРОДНОГО МОВНО-

ЛІТЕРАТУРНОГО КОНКУРСУ 
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І СТІНИ ДОПОМАГАЮТЬ: 
ГАДЯЧАНКА ПОДІЛИЛАСЬ ДОСВІДОМ 

ДОМАШНІХ ПОЛОГІВ
Комфорт, спокійна, звич-

на атмосфера, ніякого зайво-
го втручання, стимулювання і 
пришвидшення, а також хам-
ства з боку медперсоналу – 
так українські мами поясню-
ють своє рішення народжувати 
вдома. Хоча є в домашніх по-
логах і чимало ризиків: навіть, 
якщо вагітність минала спокій-
но, ніхто не може гарантувати, 
що ускладнень не виникне під 
час пологів і тоді відсутність лі-
каря чи обладнання може обер-
нутися трагедією. 

Гадячанка Олена Світлицька 
(Мисюра), декілька днів тому 
народила донечку Марійку вдо-
ма. Як це було і чому вона обра-
ла саме такий спосіб появи на 
світ свого другого немовляти 
читайте далі. 

Мріяла про це ще до 
першої вагітності
Старшу донечку Віру, Олена 

народжувала у пологовому бу-
динку - все пройшло добре, без 
ускладнень чи неприємностей. 
Зізнається, що дуже пощасти-
ло із лікаркою, яка мала схожі 
погляди на пологи, як і вона. 
Тобто, Олена не із тих, хто зва-
жився народжувати вдома че-
рез невдалий досвід – каже, що 
про домашні пологи мріяла ще 
до першої вагітності:

«Пологи це абсолютно при-
родній процес, але, нажаль, ми, 
жінки, про це забули. В основ-
ному в ЗМІ розповідають тіль-
ки про нещасні випадки внас-
лідок домашніх пологів. Але, 
насправді, щасливих випадків 
набагато більше, тільки про них 
менше говорять. Раніше жінки 
народжували вдома і це було 
нормальним процесом. Всі до-
віряли своєму тілу і все склада-
лося добре. 

Я, повертаючись до своєї жі-
ночої, справжньої, природи, хо-
тіла максимально прожити цей 
процес. Хоча зараз у Києві є 
дуже багато пологових, які ор-
ганізовують «домашні» поло-
ги, але я вважаю, що це хоро-
ший варіант для жінок, які все 
ж таки вагаються. Та для мене варіант 
народити вдома був найкращим. Це мої 
другі пологи і я була впевнена у своїх 
силах, тому зробила такий вибір.

Але хочу зауважити, що кожна жінка 
сама повинна вирішувати, де їй безпеч-
ніше народжувати. Я ні у якому разі не 
пропагую пологи вдома. Це мій особи-
стий вибір, мені було так комфортно.»  

Найбільше хвилювався дідусь
Серйозних побоювань за себе чи за 

немовля Олена не мала – вона грун-
товно готувалась, детально вивчала 
процес пологів, своє тіло, прислуха-
лася до себе, читала спеціальні публі-
кації. От за кого справді хвилювала-
ся, так це за батьків. Про те, що пологи 
відбуватимуться вдома, вони дізнали-
ся випадково: 

«Я звісно, їх м’яко підготовлювала до 
того, що це відбудеться не так, як зви-
кли усі - показувала їм різні відео, по-

яснювала, що це безпечно і гарно. 
Мама, здогадалася сама і, знаючи мій 

характер, прийняла цей вибір, а тато 
дуже хвилювався навіть після пологів. 
Поки не побачив мене і дитинку, думав, 
що зі мною щось не так.»

Чоловік Микола завжди підтримує 
всі мої «не стандартні» ідеї. Ці пологи 
не стали виключенням – він був при-
сутній як на перших, так і на других 
пологах. Допомагав, а ще, паралельно, 
фільмував процес. 

У жіночій консультації відмовляли
Практикуючі акушери-гінеколо-

ги стверджують, що далеко не завжди 
можна спрогнозувати, що із породіллею 
чи дитиною в процесі пологів щось піде 
не так. Тому, звісно, щоб уникнути мож-
ливих ризиків, найчастіше вони відмов-
ляють майбутніх мам від пологів вдома.

Так було і з Оленою. Але вона не під-
далася на умовляння і навіть заляку-
вання. Вважає, що лікарі просто спеку-

люють емоціями, а лякають для того, 
щоб люди без вагань користувалися їх-
німи послугами. 

Хто така доула?
Така професія, яка дійсно існує. Доу-

ла - це людина, яка в першу чергу має 
психологічно підтримувати породіллю. 
В ідеалі – налагодити близькі стосун-
ки ще до пологів. Така підтримка може 
бути важливою для жінки. Як показу-
ють дослідження, з доулою жінки дійс-
но отримують більше задоволення від 
пологів та потребують менше медич-
них втручань. До речі, існують профіль-
ні організації, які офіційно проводять 
навчання доул і видають сертифікати 
про закінчення курсів. 

Свою доулу Олена знайшла через 
соціальні мережі, тому щойно розпо-
віла своїй онлайн-аудиторії, що пла-
нує народити вдома, їй порадили кіль-
ка варіантів: 

«Мій вибір пав на Аню, маму сімох 

дітей. Перших двох вона народ-
жувала із акушеркою, а решту 
– вдома сама. Для мене це було 
найголовнішим аргументом. Ок-
рім того у неї є медична освіта і 
великий досвід роботи акушер-
кою в пологовому будинку (до 30 
років). 

Так, як згідно законів Украї-
ни медпрацівники не мають пра-
ва приймати пологи поза медза-
кладом, Анна була присутньою 
на моїх пологах просто як фізич-
на особа. 

Всю відповідальність за пологи 
я взяла на себе. Адже була підго-
товлена і впевнена у своїх силах.»  

Немовля народилося у воді
Підготовка до пологів вдома, із 

слів Олени, була легкою – спи-
сок, який дають у пологовому, 
набагато більший, ніж насправді 
потрібно для цього процесу. Ку-
пили тільки необхідне для мами 
і малюка. 

Сам процес пологів відбував-
ся близько 5 годин разом зі пе-
реймами. У кімнаті підготували 
спеціальне місце – ввімкнули му-
зику, м’яке світло, гірлянди, запа-
лили свічки. Народжувати у воді 
Олена не планувала, але відчула, 
що так зможе полегшити біль під 
час перейм, тому попросила на-
брати ванну: 

«Зрозуміла, що звідти вихо-
дити вже не хочу. Там справді 
було набагато легше переноси-
ти біль. І, нарешті, наша Марій-
ка народилася. Пуповину пере-
різав чоловік.

Усе минуло без проблем. Ім’я 
для немовляти обрала старша до-
нечка Віра - Марійка почуваєть-
ся добре.»

Як «узаконити» немовля? 
Процес не дуже простий – по-

трібно зібрати купу медичних до-
відок, які підтвердять факт вагіт-
ності та пологів. Оформлення 
починається із приїзду додому 
до породіллі педіатра і гінеколо-
га. Вони оглядають маму і немов-
ля, також перевіряють наявність 
плаценти. 

«Ці маніпуляції потрібні для 
того, щоб переконатися, що дитинка 
наша і ми її ні в кого не вкрали. 

Оформлення документів повністю 
взяв на себе чоловік. Ми впорались - 
процес отримання свідоцтва про народ-
ження майже завершений.» 

«Жінки повинні вчитися 
довіряти своєму тілу»
Так вважає Олена Світлицька:  
«Кожна майбутня мама повинна ро-

зуміти, що в першу чергу саме вона несе 
відповідальність за народження своєї 
дитини. Не лікарі, не хтось інший. Тому 
потрібно більш відповідально ставити-
ся до народження нового життя, вивча-
ти цей процес, свою природу, розуміти, 
як це буде відбуватися і що тебе чекає. 
Це дуже важливо – не боятися і відкри-
тися своїй жіночій природі. Тільки тоді 
все буде добре.»

Підготувала Оксана Кириченко
Фото О. Світлицької
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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.

ОДЯГ, ВЗУТТЯ
Продаж

 ЧОБОТИ (дутики), р. 38 і р. 
40. Нові, неношені. Дешево. 
Тел. 0509940918. 

 КУРТКА шкіряна, чорного 
кольору, р. 54-56. Ботинки 
жовтого кольору, замшеві, р. 
42. Усе у відмінному стані. Тел. 
0963226313

РІЗНЕ
Продаж

 ОВОЧЕДРОБІЛКА елек-
трична. Тел. 0501977731. 

 БУРЯК кормовий. Тел. 
0509779570. 

 МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА: 
селітра, карбамід, нітро-
амофос. Доставка. Тел. 
0661607354

 БУРЯК кормовий. Куку-
рудза. Тел. 0669568122

 ШВЕЙНА МАШИНКА, 
каструлі, казани, каністри, 
бідончики, ночви, ліжка, авто-
матика, корито, діжки, антена, 
водяні насоси, телевізор, ящик 
для сміття, баддя, ел. сокови-
жималка, блендер, гардероб, 
пилосос, м’ясорубка, тумба під 
ТВ, ящики. Тел. 0989542346. 

 ГУМА різних розмірів до 
легкових авто. Морозильна 
камера, холодильник, газова 
плита з електродуховкою, 
пральна машина автомат. 
Диски колісні до іномарок. Тел. 
0953094117, 0505667025

 СІНО в тюках. Тел. 
0979796234

 ДРОВА пиляні, обрізки 
з пилорами. Тирса. Тел. 
0979796234

 ЕКСТРУДЕР ЗЕРНОВОЙ от 
вала отбора мощности (ВОМ) 
трактора. ЭКЗ-130 (б/у). Про-
изводительность 100 - 130 кг./
час. Цена договорная. Тел. 
0962064398, 0666936136

 ЕЛЕКТРОСЕПАРАТОР цен-
тробіжний, молочний «Мотор 
Січ СЦМ-80», б/в. Ціна дого-
вірна. Тел.0983598952, 
0996308688

 БУРЯК кормовий. Ціна дого-
вірна. Тел. 0502545516

 КАРТОПЛЯ домашня. 
Смачних сортів. Велика та 
посадкова. Тел. 0509364772

 БУРЯК кормовий. Картопля 
велика. Тел. 0970417558

 СІНО лугове, тюковане. Тел. 
0664881209, 0681460786

 ПРИЧІП до легкового авто. 
Тел. 0957800937, 0631943128, 
0678357766

 МОРКВА велика. Ціна дого-
вірна. Тел. 0505622976

 СІНО лугове, тюковане. З 
доставкою. Тел. 0995139836

 БУРЯК кормовий. Картопля 
дрібна. Тел. 0956134103

 ПОСУДОМИЙНА МАШИНА
Hotpoint Аriston, ціна 6000 грн. 
Рушники на весілля, нові, ціна 
2000 грн./шт. Тел. 0501760068

 ДОЇЛЬНИЙ АПАРАТ
«Бурьонка», масляний. Тел. 
0970515633, 0505681283

 ДРОВА рубані, твердих 
порід. Доставка. Тел. 
0992764266, 0977132400

 БАТАРЕЇ для опалення, 
чавунні. Двигун до човна 
«Honda BF-5», новий. Тел. 
0502715885. 

 БАЛОН кисневий, 1 шт. 
Балон вуглекислотний, 1 шт. 
Тел. 0509700672. 

 ЛЮСТРА б/в, недорого. Тел. 
0669164793. 

 ГАВ’ЯЗЬ для лікувальних 
цілей. Тел. 0509915010. 

 БУРЖУЙКА переносна, 
груба варочна, оздоблена 
металом. Камін. Кравчучка. 
Тел. 0663346179.

 КРАН водонагрівач 
«Delimano», новий. Газова 
колонка «Junkers», в-к Гер-
манія, в гарному стані, без 

ремонту. Бойлер 10л. в-к Бол-
гарія, майже новий. Тел. 
0950018644.

 ЕЛЕКТРОДВИГУН 2,2 кВт. 
Двигун-редуктор 1,6 кВт. Труба 
сталева, довжина 1м., діаметр 
50см., товщина 100мм. Тел. 
0665895177

 СТІНКА МЕБЛЕВА, гарний 
стан. Плита газова, 4-кам-
форна. Диван в гарному стані. 
Тел. 0662671861. 

 КИЛИМ, р. 3х4м. Тел. 
0999810805.

 ПШЕНИЦЯ, кукурудза, 
ячмінь, просо. Можлива 
доставка. Тел. 0999082287, 
0978772607

 МЕБЛІ різні, полички. 
Банки. Сіно. Каністри. 
Пилосос. Багажник М-412. 
Телевізор. Ботинки чоловічі, 
р.42, зимові. Все для фото. 
Тел. 0955711574. 

 СТІНКА 3,5м. Гардероб, 
ліжко, тумба, бочка для ПММ, 
батареї, кравчучка велика, 
магнітофон, музичний центр, 
раковина, стіл, трельяж. Тел. 
0660573151. 

 КВІТИ кімнатні: алое, 
каланхое, лілії, грошове 
дерево, різдвяник та інші. 
Недорого. Тел. 0952074022. 

 РУШНИЦЯ ТОЗ-34 (Р) у від-
мінному стані. Штучного вико-
нання. Тел. 0506515999. 

ТВАРИНИ

 ПОРОСЯТА маленькі. 
Великий вибір. Тел. 
0666235938, 0955320523

 НУТРІЇ. Самки та самці. Різ-
ного віку та ваги. Живою вагою 
або тушками. Тел. 0501974298

 ВІДДАМ в добрі руки
кошенят. Вік 4 міс. Тел. 
0502118739. 

 ЦАП, вік 10 місяців. Тел. 
0956134103

 СОБАЧКА білого кольору, 
для охорони садиби. Дворняга, 

злий. Подробиці по телефону. 
Тел. 0506184275.  

 КОРОВА молода, тільна, 
чорно-ряба. С. Лютенька. Тел. 
0509626337.

 ВІДДАМ в добрі руки три-
мастну кішечку та чорного 
котика. Тел. 0667549418. 

 КІЗОЧКА молода. Тел. 
0666100366.    

 ПОРОСЯТА в’єтнамські. 
Тел. 0956874600, 0987869472

КУПЛЮ

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

 ЗЕМЕЛЬНІ ПАЇ. Тел. 
0505976790

 ВАШЕ АВТО в будь-якому 
стані: гниле, розбите, розу-
комплектоване. Для себе. 
Дорого. Тел. 0662230886, 
0984603220. (16)

 КУКУРУДЗУ, соняшник, сою 
та пшеницю. Самовивіз. Тел. 
0661607354

 ГАРАЖ, в р-н вул. Шевченка. 
Тел. 0509608070

 КІЗ -10 грн./кг. ЦАПІВ – 12 
грн./кг живої ваги. Електронні 
ваги. Тел. 0990128098 (Олег)

 АВТО в будь-якому стані. 
Тел. 0668309648, 0985629180

 СТІЙКИ плуга листові, б/в.  
Трубу профільну (квадрат) 
100х100, стінка 6мм., б/в. Тел. 
0997783885 

 ДВІ БОРОНИ зубкові до 
культиватора. Великі або 
середні. Тел. 0502187310

 АВТОЗАПЧАСТИНИ: ЗІЛ, 
ГАЗ, УАЗ. Тел. 0955162957, 
0988417205

 МОСКВИЧ-2141 від влас-
ника. Тел. 0660073589

 ЗАЗ-965 (горбатий), з доку-
ментами. Тел. 0502049434. 

 ГОЛЬФИ еластичні. Розмір 
5-6. Тел. 0509940918. 

 КОРОВУ на утримання. Тел. 
0683978084

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, кана-
лізація. Встановлення лічиль-

ників, бойлерів, насосних 
станцій. Вода, опалення. 
Ремонт. Тел. 0662743611. 
(Олексій). (15)

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

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

 КОМПЛЕКСНИЙ РЕМОНТ 
ЖИТЛА. Тел. 0957977984

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

 ПРИВЕЗУ ЖОМ, кислий. 
Тел. 0990141820, 0674566499

 АВТОПЕРЕВЕЗЕННЯ
ЗІЛ-самоскид та КамАЗ. Тел. 
0990141820, 0674566499 

 СПИЛЮВАННЯ ДЕРЕВ та 
підрізання будь-якої склад-
ності. Тел. 0988654900, 
0505609195

 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
до 7 т. ЗІЛ - 130 самоскид 
(цегла б/в, щебінь, пісок, плити 
ПКЖ, гранвідсів та інші будма-
теріали). Тел. 0501881470

 МОНТАЖ ТА РЕМОНТ вну-
трішньої електропроводки. 
Тел. 0667462853

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

 ПОСЛУГИ ЛОГОПЕДА, 
корекційного психолога, 
дефектолога. Тел. 0668202818

 СПИЛЯЄМО ДЕРЕВА будь-
якої складності: над прово-
дами, будинками, в будь-якому 
місці Вашого двору. Пообрі-
заємо гілки. Обрізка саду. 
Тел. 0666448782, 0686628020 
(Сергій)

 ПРОФЕСІЙНИЙ РЕМОНТ
квартир, будинків. Всі види 
внутрішніх робіт. Ремонт під-
логи, стін, стель, вікон, дверей 
та інше. Натяжні стелі. Якісний 
матеріал. Тел. 0954979003

 ВІДРИХТУЮ, ПОВАРЮ, 
підкрашу авто. Ремонт мото, 

скутерів. Тел. 0958368544  

 ВСІ ВИДИ РОБІТ: утеплення 
фасадів, встановлення вікон, 
дверей. Стіни, стеля, підлога, 
плитка. Швидко. Якісно. Тел. 
0507290562, 0685436949

 ВСІ ВНУТРІШНІ РОБОТИ. 
Шпаклівка, гіпсокартон, 
плитка, ламінат, клейка 
шпалер, встановлення уні-
тазів, ванн. Фарбування стін і 
стель. Недорого. Телефонуйте, 
про ціну домовимось. Тел. 
0992384298

РОБОТА

 Потрібні МУЛЯРИ в м. Київ. 
Житлом забезпечуємо. Тел. 
0502859499

 Потрібні ЗАВІДУВАЧ 
ТОКОМ, ТРАКТОРИСТ, 
МЕХАНІК. Тел. 0667281493

 Салон «Перламутр» 
запрошує на постійну 
роботу ПЕРУКАРЯ з 
досвідом роботи. Тел. 
0996163378

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

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

 ТОВ НВП «Нафтогазсервіс» 
на постійну роботу потрібен 
ІНЖЕНЕР-БУДІВЕЛЬНИК із 
знанням програмного комп-
лексу АВК або СТС. Адреса: м. 
Гадяч, вул. Енгельса, 37. Тел. 
0503045566 

 ТОВ «АГРО-КРАЙ» запрошує 
на постійну роботу ТРАКТО-
РИСТІВ-МАШИНІСТІВ С/Г 
ВИРОБНИЦТВА. Надається 
безкоштовне житло і харчу-
вання. Офіційне працевлаш-
тування. Стабільна заробітна 
плата (оклад + нарахування 
за виконані роботи в полі). 
Звертатися за адресою: м. 
Гадяч, вул. Лохвицька, 29. Тел. 
0672471461

 ТОВ «АГРО-КРАЙ» запрошує 
на постійну роботу ВОДІЯ 
АВТОТРАНСПОРТНИХ 
ЗАСОБІВ (кат. «С»). Офі-
ційне працевлаштування. 
Звертатися за адресою: м. 
Гадяч, вул. Лохвицька, 29. Тел. 
0672471461

 ПОСТІЙНО ЗАКУПО-
ВУЄМО кіз, баранів, овець, 

цапів, ВРХ. Тел. 0507525449, 
0663397271. (№8)
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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 (27-30 грн/кг) Корів (27-30 грн/кг) 
биків (30-35 грн/кг)биків (30-35 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

0502541132
0501458166

КУПЛЮ СВИНЕЙ 

0502541132
0501458166

КУПЛЮ СВИНЕЙ 

Тел.

Вимушений 
доріз

Цілодобово

Закуповуємо корів, биків, телиць

Тел. 0509578126, 
0973332309

Корів, биків, 
телиць, коней.

Виїзд на 
вимушений доріз.

ЦІЛОДОБОВО.

Тел. 0509535695, 0970012774

ЗАКУПОВУЄМО ДОРОГО
Корів, биків, 

телиць, коней.
Виїзд на 

вимушений доріз.
ЦІЛОДОБОВО.

Тел. 0993252087, 0683443918

ЗАКУПОВУЄМО ДОРОГО

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

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ 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 

Продам БРОЙЛЕРА
ДОМАШНЬОГО ВИРОЩУВАННЯ

Тушкою або живою вагою

Тел. 0995662427 (Віталій)

МОЖЛИВА ДОСТАВКА 
за місцем проживання.

с. Вельбівка

Те
л. 05

09
38

21
77

, 
06

73
68

72
37

 (Ю
ра

)

Продам індиків, 
бройлерів, мулардів, 

качок

Тел. 0999169992, 0677298056 (Славик)

Доріз. Термінові виклики
Самовивіз
Цілодобово

ЗАКУПОВУЄМО
КОРІВ, БИКІВ

Тел. 0957281225

Доріз. Виїзд у будь 
який час доби

КУПЛЮ ВРХ, 
КІЗ, БАРАНІВ, 

КОНЕЙ
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Оголошення, реклама

Погода
Четвер, 18 лютого 
Невелика хмарність
мін. -15°, макс. -11°

П’ятниця, 19 лютого
Невелика хмарність
мін. -20°, макс. -14°

Субота, 20 лютого
Хмарно з 
проясненнями, сніг
мін. -19°, макс. -7°

Неділя, 21 лютого
Хмарно з проясненнями
мін. -8°, макс. -5°

Понеділок, 22 лютого
Хмарно
мін. 0°, макс. +4°

Вівторок, 23 лютого
Хмарно 
мін. -6°, макс. +1°

Середа, 24 лютого
Хмарно з проясненнями 
мін. -18°, макс. -12°

Марка пального Вартість, грн  

А-92 25,78

А-95 26,86

ДП 25,59

ГАЗ 15,03

Марка пального Вартість, грн  

Ціни на пальне (Полтава), 
станом на 16.02.2021 р.

Курс валют (Полтава) 
станом на 16.02.2021 р.

Купівля Продаж НБУ

USD 27,72 27.96 27.9671

EUR 33,46 33.91 33,9227

10 RUB 3,35 3,89 3,8146

7

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

25.02.2021

0505765309
0979794814

НАТЯЖНІ
СТЕЛІ
Тел.

6

комплексний 
ремонт житла

монтаж дахів

12Тел.0958276908

ПОСЛУГИ 
АСЕНІЗАТОРА
ЗІЛ-130 ОБ’ЄМ 

6 м куб.

ПО МІСТУ 
ТА РАЙОНУ

5

(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. 
12

Вартість від 150 грн.
Заявки за тел.

0958276908. 7

УТЕПЛЕННЯ СТІН 
ВЗИМКУ

горищ, підлоги за 
допомогою видувного 

обладнання. Утеплювачі: 
перліт, еко-вата, теплі 

штукатурки та ін. 
Мокрий фасад. 

Обстеження тепловізором. 
Тел. 0954795522, 

0964795522
tepladomivka.sumy.ua

7

8

 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

Ціна 4,20 грн /кг 
з доставкою. 

Тел. 0689189253, 
0500548849

МАКУХА 
СОНЯШНИКОВА 
ЗАПАШНА

6

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
ВІКНА, ДВЕРІ, 

БАЛКОНИ

Тел. 0952229992, 0987452220, 0994174060

СУПУТНИКОВЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Встановлення, 
налаштування, 

обслуговування,  
гарантія

Низькі Низькі 
ціни, ціни, 
постійно постійно 
діючі діючі 
знижкизнижки

КУПЛЮ 
ЗЕМЕЛЬНІ ПАЇ 
Тел. 0505976790

ПРОДАМ НАСІННЯ СОНЯШНИКА
Mirasol (Іспанія), КУКУРУДЗИ

Mais Dnipro та PSC. Можлива доставка
Форма оплати – будь-яка. Склад у м. Липова Долина. 

Тел. 0965156001, 0666936622 8
16

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ DAF-зерновоз.

МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА ОПТ / РОЗДРІБ
АМІАЧНА СЕЛІТРА

СЕЛІТРА АМІАЧНА ВАПНЯКОВА
НІТРОАМОФОСКА 16:16:16 б ез сірки, КАРБАМІД

Діамофоска 9:25:25

КУПЛЮ з/д с/г призначення

МІНІ ЕКСКАВАТОР
Надаємо послуги 
по земельних роботах 
Ширина ковша 40 см.

Тел. 0988222289, 0631113444 7

ТЕЛЕФОН 
редакції: 

0508011885 
3-34-67

Реклама:
1 стор. сторінка в кольорі, стандартний блок 

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

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

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

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

НЕКРОЛОГИ – 100 грн (1 блок без фото) 
Оголошення

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

Комерційне ЗДАМ (4р.) – 150 грн.
Робота (4р.) – 100 грн (одна вакансія)

Послуги (4р.) – 150 грн (75 – 2 виходи)
Бюро знахідок (4р.) – 100 грн.

Знайомство (4р.) – 50 грн.
Виділення жирним шрифтом – 20 грн.

Виділення в рамці – 30 грн.
Подяка (фіз. особам, організаціям, 

підприємствам, партіям) – 2 грн/см кв.
Продаж друкованої площі – 3 грн/см кв.

Оплата здійснюється у вигідній для клієнта формі.

ПРАЙС-ЛИСТ

Тел. (05354) 3-34-67, 
0508011885
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Початок боротьби 
Вранці, 18 лютого, демонстранти піш-

ли до ВР, де депутати мали розглянути 
зміни до Конституції України. Однак 
канцелярія парламенту відмовлялася 
реєструвати цей документ, що викли-
кало обурення серед мітингувальни-
ків і призвело до сутичок з силовика-
ми. Протягом того дня, в ході зіткнень, 
протестуючі були відтіснені до Майда-
ну і понад 20 людей було вбито.

19 лютого демонстранти утримували 
позиції на Майдані, тоді як силовики 
почали підготовку до так званої «анти-
терористичної операції». Проти демон-
странтів були застосовані 3 водомети. 
Близько 22 години загорівся Будинок 
профспілок, де в той час розташовував-
ся штаб євромайданівців та перебува-
ли поранені. За офіційними даними в 
наслідок пожежі загинули дві людини, 
41 врятовано. Пожежу змогли загаси-
ти тільки 20 лютого вранці. Тим часом 
переговори лідерів опозиції з тодішнім 
президентом Віктором Януковичем 
знову не дали результатів.

20 лютого протестувальники пере-
йшли в контрнаступ, і, незважаючи на 
значні втрати, змогли зайняти Україн-
ський Дім, Жовтневий палац і відтіс-
нити силовиків до урядового кварталу. 
Разом з тим, на дахах будівель навко-
ло Майдану розташувалися снайпе-

ри, які відкрили прицільний вогонь по 
майданівцях.

Революція Гідності завершилася пе-
ремогою, але ціна перемоги стала за-
надто високою 

Героями Небесної Сотні стали люди, 
різні за віком, статтю, освітою, з різних 
куточків України та навіть з-за кордо-
ну. Серед них були успішні підприємці 
й пенсіонери. Найстаршому – Іванові 
Наконечному – виповнилося 82 роки, 
наймолодшому – Назарію Войтовичу 
– лише 17. 

Сумний список Небесної Сотні від-
крився 22 січня 2014 року, коли від 
вогнепальних поранень під час сути-
чок у центрі столиці загинули активі-
сти Майдану Сергій Нігоян та Михай-
ло Жизневський. Із 18 по 21 лютого на 
Майдані загинуло – 84 герої, після 21 
лютого – ще 18.

Звання Герой України посмертно 
присвоєно105 українцям. Білорус - Ми-
хайло Жизневський, грузини  – Зураб 
Хурція і Давид Кіпіані, посмертно на-
городжені орденами Героїв Небесної 
Сотні.

Мусимо пам’ятати 
Тож саме 20 лютого ми вшановуємо 

пам’ять тих, завдяки кому було зміне-
но перебіг історії нашої держави, тих, 
хто ціною власного життя захищав іде-

али демократії, відстоював права та 
свободи людини, європейське майбут-
нє України.

Герої Небесної Сотні – уособлення 
людської, громадянської та національ-
ної відваги й самовідданості. Гідність, 
свобода, відвага, єдність, честь – стали 
одними з головних об’єднуючих ціннос-

тей Революції Гідності.
Не забутьте згадати і вшанувати Ге-

роїв Небесної Сотні, які сім років тому 
пожертвували найціннішим заради нас 
з вами. 

Герої не вмирають!

«БМ»

Революція Гідності залишила глибокий, болючий і 
незабутній слід в історії нашої держави.

Але втрата синів та дочок України – це найтрагічніший 
факт цієї боротьби за справедливість
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ОВЕН (21.03 - 20.04).
На цьому тижнi вам до-
ведеться доводити ото-
чуючим, на що ви здатнi. 
Iнакше не вийде вiдстояти 

свої iнтереси. У понедiлок не варто нi 
поспiшати, нi намагатися займатися 
кiлькома справами одночасно. Енер-
гiя вам буде потрiбно пiзнiше, поки 
краще почекати. Вiдповiдний момент 
для здiйснення задуманого настане 
у другiй половинi тижня. У четвер 
тримайте рот на замку, є небезпека 
виказати чужу таємницю.

ТЕЛЕЦЬ (21.04 - 21.05).
На цьому тижнi вам про-
сто необхiдно проявити 
активнiсть, що дозволить 
реалiзувати вашi плани та 

iдеї. Але не варто думати тiльки гло-
бально, не забувайте розбиратися з 
поточними проблемами. Звернiться 
за порадою до колег, це знiме нер-
вознiсть i роздратування в колективi. 
Цей маневр дозволить змiцнити ваш 
авторитет. П`ятниця вдала для по-
їздок, вiдряджень i початку далеких 
подорожей. У суботу друзi вам допо-
можуть у вирiшеннi проблем.

БЛИЗНЮКИ 
(22.05 - 21.06).
Будь-яка ваша iнiцiатива 
на цьому тижнi буде за-
требувана, вашi iдеї при-

несуть прибуток, причому не тiльки 
вам. Гарний час для втiлення в життя 
творчих планiв, в особистiй сферi 
можливi вельми крутi, але приємнi 
повороти. Те, що здавалося немож-
ливим, саме прийде вам в руки. 
Буде багато спiлкування, побачень, 
романтики i позитиву.

РАК (22.06 - 23.07).
Постарайтеся своє вмiн-
ня йти до мети поєдну-
вати з спостережливiстю 
i  гнучкiстю. Початок 

будь-якого важливого пiдприємства 
краще перенести на середу, справи, 
розпочатi в цей день, швидко прине-
суть прибуток. У четвер цiлком мож-
на прислухатися до порад оточую-
чих, вони обiцяють бути здоровими. 
У п`ятницю ви зможете проявити 
себе, заслужите повагу колег i на-
чальства.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
На цьому тижнi вiрогiднi 
деякi труднощi в справах. 
Вам буде необхiдно дове-

сти свою професiйну компетентнiсть 
як в великих питаннях, так i в дрiбни-
цях, i, якщо вам це вдасться, то ваш 
авторитет значно зросте. Бажано 
менше сумнiватися в собi i приймати 
всi рiшення самостiйно, не прислу-
хаючись до уявних доброзичливцям. 

ДIВА (24.08 - 23.09).
На цьому тижнi багато до-
ведеться починати спо-
чатку, з чистого аркуша. 
Може бути, це i непога-

но. Але краще розраховувати тiльки 
на свої сили i можливостi. Вiвторок i 
середа пов`язанi з важливими про-
фесiйними рiшеннями. Робота, по-
будована за iндивiдуальним планом, 
буде успiшною, i принесе вiдчутнi 
плоди. Проявiть посидючiсть i ста-
рання. Дрiбницi можуть в подальшо-
му зiграти значну роль.

ТЕРЕЗИ (24.09 - 23.10).
Терезам на цьому тиж-
нi доведеться попiтнiти. 

Чим би ви не займалися, ця дiяль-
нiсть вимагає величезної напруги i 
самовiддачi. Зате i прибуток прине-
се солiдну. У середу i четвер нама-
гайтеся робити кар`єру не на шкоду 
особистому життi. У вихiднi не варто 
вiдмовлятися вiд походу в гостi, от-
римавши запрошення i прийнявши 
його, ви проведете час не тiльки ве-
село, але i з користю.

СКОРПIОН 
(24.10 - 22.11).
На цьому тижнi ви змо-
жете впливати на людей, 
залучати нових клiєнтiв, 

спонсорiв i дiлових партнерiв. Iнiцiа-
тива, виявлена в середу, обiцяє при-
нести солiдний прибуток. Ваш авто-
ритет зросте. Роботи буде багато, 
але не забувайте про особисте жит-
тя, адже любов вас надихає i радує. 
Настають приємнi змiни в соцiально-
му статусi.

СТРIЛЕЦЬ 
(23.11 - 21.12).
Перш нiж дiяти, продумай-
те, якими будуть перед-

бачуванi результати. Пам`ятайте, 
що будь-яке будiвництво вимагає 
послiдовностi i терпiння, навiть пiд як 
завгодно скромне будова слiд пiд-
вести надiйний фундамент. У вiвто-
рок вам пiд силу знайти оптимальне 
рiшення, завдяки якому ви можете 
добре заробити. У четвер краще не 
затiвати нових справ i не чекати не-
гайних результатiв в тих, що вже роз-
почато. З четверга по недiлю пиль-
нуйте просiвати i критично оцiнювати 
будь-яку iнформацiю, як дiлову, так i 
особистого плану.

КОЗЕРIГ 
(22.12 - 20.01).
Постарайтеся позбавити 
себе вiд зайвих контактiв. 
Пiд час обговорення про-

блем будь-якого ступеня складностi 
слiд говорити виключно коротко. 
В серединi тижня, можливо, дове-
деться боротися з нудьгою, просто 
подумайте про що-небудь хороше 
i вiдразу вiдчуєте полiпшення на-
строю. У п`ятницю, перш нiж що-не-
будь робити, заручитися пiдтримкою 
близьких вам людей, вони в змозi 
вам допомогти. 

ВОДОЛIЙ 
(21.01 - 19.02).
Наступний тиждень може 
виявитися для вас досить 

сприятливою, i навiть мiнiмальнi зу-
силля здатнi будуть принести iстот-
нi результати. Але вам доведеться 
здiйснювати неординарнi вчинки, 
будьте готовi, що не всi їх вiзьмуть 
адекватно. Взаєморозумiння з ото-
чуючими взагалi може виявитися 
досить проблематичним, та й пере-
кручена iнформацiя або її недолiк 
загрожує ускладнити ситуацiю.

РИБИ (20.02 - 20.03).
На цьому тижнi краще 
стильного одягу i мо-
дельної зачiски вас при-
красять такi якостi як 

дипломатичнiсть i терпiння. Ваше 
бажання бачити свiт у своїх нiг зро-
зумiло, але доведеться все ж трохи 
вгамувати свої апетити. Цiлком до-
статньо i того, що оточуючi вас люди 
цiнують i поважають вас. У суботу бу-
дуть сприятливi покупки, в тому числi 
великi придбання для дому та сiм`ї.

 е

Астрологічний гороскоп
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У вільну хвилинку

історії з життя

КАЗКА ПРО МАМУ
Зоська пекла, варила, прибирала - чекала 

гостей. Ярина з чоловіком і дітьми мають при-
їхати. Колись вона по-доброму заздрила, коли 
в сусідів на гостину збиралася велика роди-
на. Бо відколи померли батьки Зоська сама 
святкувала...

...Заміж Зоська не вийшла. Була мовчазною, 
міцною і найвищою з-поміж сільських дівчат. 
Тому прозвали «вежа». Простакувату Зоську 
хлопці оминали. Так і залишилася без пари. 
Роботи Зоська не боялася. І в колгоспі працю-
вала, і господарці лад давала. Допомоги не очі-
кувала. Родичі, хоч і були, проте неохоче при-
знавалися навіть тоді, коли батько з матір’ю 
були живі. А потім наче й зовсім забули про 
Зоську. Іншу частину родини життя розкида-
ло по світах. Когось у сибіри, когось – в емі-
грацію. І про тих, і про інших говорили в хаті 
майже пошепки. Зрідка приходили листи з-за 
кордону. Їх перечитували по декілька разів і 
ховали в стару дерев’яну шкатулку.

...Яринка не раз ночувала в сусідів, коли п’я-
ний батько здіймав у хаті бучу. І дільничний, 
і голова сільради проводили відповідні бесіди, 
совістили, погрожували «закрити на п’ятнад-
цять діб». Вистачало ненадовго. Без пляшки 
Володька жити не міг. Як Марина витримува-
ла паскудний чоловіків характер і побої - ніхто 
не знав. Донька також на собі відчула тяжку 
батькову руку. Коли Яринка була в першому 
класі, мама завагітніла. Дівчинка хотіла бра-
тика. Гадала, коли він виросте, захищатиме її 
з мамою від батька. Та дитини Марина не ви-
носила. І сама зі світу пішла. Володька казав, 
що впала з драбини, начебто зле стало, сильно 
вдарилася. Мало хто в це не вірив. Селом пі-
шов поголос. Володьку сторонилися, Яринку 
- шкодували. Після смерті дружини Володька 
деякий час не пив багато. А потім знову поча-
лося. Яринка, як і раніше, втікала від батька. 
Часто ходила на мамину могилу. Розповіда-
ла свої жалі й плакала. Там і застала її Зоська 
- також нерідко навідувалась на батьківські 
могили.

- Не боїшся сама на цвинтарі бути? - запи-
тала Яринку.

- Ні.
- Вечоріє. Тобі додому пора.
Дівчинка схилила голову й тихо заплакала.
- Ти їла що-небудь?
- В школі обідала.
- Голодна, значить. Ходімо.
Зоська пригощала Яринку вареною картоп-

лею з кислим молоком. Вишпортала з шухля-
ди кілька цукерок.

- На здачу дали. Я й забула про них. Бери, 
Ярино.

Коли майже стемніло, провела Яринку додо-
му. Володька вже спав.

- Якщо того... батько нап’ється, прибігай до 
мене.

Яринка не раз робила уроки в Зосьчиній 
хаті. Володька дізнався, куди тікає донька. 
Прийшов до Зоськи на розбірки. Але та, наче 
важка артилерія, посунула на чолов’ягу. Якось 
дівчинка залишилася в Зоськи ночувати. До 
Володьки прийшли «друзі». Пиячили довго. 
Зоська нагодувала Яринку, постелила. Але ді-
вчатко сон не брав. Зоська тихенько прочини-
ла двері й побачила, що Яринка сидить на ліж-
ку й дивиться у вікно.

- Ти чому не спиш? До школи вранці вста-
вати треба.

- У вас так добре. Розкажіть мені щось.
- Та я... нічого такого не знаю.
- Розкажіть казку про маму.
- Ну, ти вже велика. Хто в другому класі ді-

тям казки розказує?
Казок Зоська не знала. Хіба що про козу-де-

резу чи солом’яного бичка. І то толком не 
пам’ятала. А казку про маму... Щось придума-
ла б, але ж не знає, як то бути мамою. Пригада-
ла своє дитинство, свою маму...

- Жила-була мама. У неї завжди було бага-
то роботи. І тільки в свято мала трохи вільно-
го часу. Мама любила свята. Особливо вели-
кі. Тоді хата пахла свіжим хлібом. Коли мама 
ставила хліб у піч - хрестила його, а коли ви-
тягувала - усміхалася. Мама рідко усміхалася. 

Але до хліба - завжди...
...Володьки не стало через кілька років піс-

ля смерті дружини. Взимку не дійшов п’яний 
додому. Замерз. Яринка зовсім осиротіла. Ні-
хто з родини дівчинку до себе не взяв. У сіль-
ській раді вирішили відправити до інтернату. 
Зоська останніми словами поносила покійно-
го Володьку, не боячись гріха. Вона звикла до 
Яринки. У неділю Зоська зібралася до міста. 
Поклала в сумку яблука, спекла паляничок. 
У місті купить цукерок. Навідається до Ярин-
ки. Дівчинка зустріла Зоську, наче рідну душу. 
Розповіла, що до інших дітей приїжджають ро-
дичі, а до неї ніхто. Зоська аж сльозу пустила.

- Не переживай, я запитаю твою вчитель-
ку, чи можна тебе на канікули забирати. Якщо 
треба, розписку напишу.

В селі було невтямки: з якого дива Зоська за 
Яринку печеться. Та люди поговорили й пе-
рестали. А невдовзі з’явилася набагато цікаві-
ша тема. Родичка, яка жила за океаном, запо-
віла Зосьці своє добро. Благо, часи змінилися, 
і жінці не пропонували відмовитися від спад-
щини. Зоська розгубилася. Не очікувала тако-
го дарунка. І не знала, що з тими грішми роби-
ти. Почувши таку новину, свояки, які роками 
цуралися Зоськи, один за одним зачастили на 
її обійстя. Почали цікавитися, як живе, чи по-
трібно щось допомогти. Зоська їх відразу роз-
кусила. Візитам не раділа. В гості не запрошу-
вала. А троюрідний брат безцеремонно заявив, 
мовляв, оскільки Зоська самотня, то повинна 
допомогти його дітям.

- Я маю кому допомагати! - відрубала.
- Доньці того пияка? Хто вона тобі? Та вона 

тебе використає і...  
Розлючена Зоська показала родичеві на 

хвіртку.
...Ярина закінчувала школу. В атестаті май-

же все «відмінно».
- Куди вступати будеш? - запитала Зоська.
- Нікуди. Роботу шукатиму.
- Наробитися ще встигнеш. Вчитися тобі тре-

ба. Я допоможу. Треба ж на щось ті гроші даро-
вані пускати.

Ярина віднікувалася. Зоська наполягала. 
Ярина вступила в інститут. На історичний фа-
культет. Зоська раділа, наче то її рідна дитина 
«вченою буде». Зоська Ярині допомагала, хоча 
до грошей ставилася ощадливо. І Ярину того 
вчила. Вирішила: все, що має, Ярині заповість. 
Після закінчення інституту Ярина залишила-
ся працювати у великому місті. У вихідні ча-
сто навідувалася до Зоськи. А якось приїхала 
зі своїм нареченим.

- Михайле, я хочу познайомити тебе зі своєю 
мамою... названою мамою.

Зоська, почувши таке, від несподіванки при-
сіла на лавку…

...Сумувати на пенсії Зосьці ніколи. Госпо-
дарку треба обходити. Ярина з чоловіком ча-
сто у вихідні приїжджали. Михайлові бать-
ки навідувались. А коли народилася Зорянка, 
ще більше клопотів стало. Коли мала трошки 
підросла, Ярина деколи її в Зоськи залишала.

У неділю Зоська брала дівчатко до церкви.
- Ти ба, як гонорово несе себе «вежа», - пере-

шіптувалися молодиці.
- Чужим добро віддала, а родині - дулю...
- А родина її бачила, поки спадщини не 

було?..
Зорянка щось щебетала, стрибала, сміялася.
- Бабусю, бабусю, розкажи казку. Але не про 

козу-дерезу, - просила. 
Зоська усміхнулася. Взяла дівчатко за руку.
- Добре, добре, пізніше розкажу казку про 

маму. А зараз будь тихо. Бозя чемних діток 
любить...

Ольга Чорна
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І. Мироненко у Фейсбук Гадяч школа №3

ЗДО 
«ВЕСНЯНКА» 
СТРІТЕННЯ  

Софія Черняк, вихованка  гуртка «Образотворче 
мистецтво» (керівник І. Ковалівська) з 
відзначенням грамотою обласної виставки-
конкурсу з ДУМ «Знай і люби свій край».

Із мережі

Т. Козуб.

МІЖНАРОДНИЙ 
ДЕНЬ 
ДАРУВАННЯ 
КНИГ 

ТИЖДЕНЬ ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

ДО ДНЯ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА  
У Пирятинщинському ЗЗСО 
відбулося свято. Організувала 
та провела захід вчитель 
початкових класів Ю. Кльокта. 

С. Шутько у Фейсбук

ЗДО «Ясочка» с. Красна Лука.
Під девізом: « Із вогнем 
будемо ми обережні, бо 
вивчаємо правила пожежні!» 

 О. Кулеба у Фейсбук



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.0992819997, 095790116

ДОБОВИЙ ТА ПІДРОЩЕНИЙ 
МОЛОДНЯК БУДЬ-ЯКОЇ 

ДОМАШНЬОЇ ПТИЦІ 
від кращих 

виробників країни
с. Гречанівка

Тел. 0667406746, 0974011788 Олексій

МОЛОДНЯК БУДЬ-ЯКОЇ 
ДОМАШНЬОЇ ПТИЦІ 

МОЛОДНЯК БУДЬ-ЯКОЇ 
ДОМАШНЬОЇ ПТИЦІ 


