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Хто і чому гальмує в Україні 
відкриття легального ринку зброї
Парламент впритул наблизився до 

легалізації вогнепалів для цивільного 
населення. Відповідний законопроект 
від правлячої партії вже внесено до по-
рядку денного.

Україна залишається єдиною євро-
пейською державою, де законодавчо не 
врегульовано обіг зброї у населення. 
Лише певні категорії громадян, напри-
клад помічники депутатів і журналіс-
ти, можуть отримати дозвіл на трав-
матичну зброю. Всі решта – виключно 
на довгоствольну мисливську, для са-
мооборони її застосовувати практично 
неможливо.

За даними Міністерства внутріш-
ніх справ, легально у населення є вже 
близько 1,2 млн «стволів», але відсут-
ність єдиного закону створює плута-
нину при його використанні. Війна на 
Донбасі і зростання злочинності тіль-
ки погіршили ситуацію – добути смер-
тоносний пристрій будь-якого калі-
бру для зловмисників стало набагато 
простіше. Для законослухняних гро-
мадян ситуація в кращий бік так і не 
змінилася.

Питання легалізації вогнепальної 
зброї активізувалося зі зміною влади 
в 2019 році. Президент і голова ВР пу-
блічно так і не підтримали цей процес, 
але вже в перші дні роботи в новому 
парламенті з›явився проект закону про 
обіг зброї. Його автором був депутат від 
«Слуги народу» Ігор Фріс. До голосу-
вання справа не дійшла, документ не 
пропустив профільний комітет.

Через рік Фріс і ще 42 депутата від 
«слуг» підготували новий законопро-
ект. У нього куди більше шансів от-
римати достатню підтримку в сесій-
ній залі. Не в останню чергу завдяки 
відкритій підтримці Міністерства вну-
трішніх справ. Але окремі його норми, з 
побоюванням зацікавлених сторін, мо-
жуть підірвати довіру до всієї реформи.

Затяжне протистояння
Голова «Української асоціації влас-

ників зброї» (УАВЗ) Георгій Учайкін 
стверджує, що перший проект депута-
та Фріса в 2019 році був підготовлений 
експертами асоціації, що нібито катего-
рично не сподобалося МВС.

Закон тоді так і не прийняли. Сто-
рони домовилися об›єднати зусил-
ля і працювати над компромісним ва-
ріантом. Так з›явилася спільна робоча 
група.

«Конструктив цієї роботи зник бу-
квально після першого засідання», 
– резюмує Учайкін. За його словами, 
експертів УАВЗ фактично усунули від 
прийняття рішень, а їхні думки та за-
уваження повністю проігнорували. 
У підсумку робоча група у листопаді 
2020 року на чолі з тим же Фрісом за-
реєструвала в Раді новий законопроект 
про зброю під номером №4335. Учайкін 
вважає, що цей документ розроблено в 
інтересах МВС, а не власників зброї.

Сам Фріс не входить в профільний 
комітет і раніше працював нотаріу-
сом в Івано-Франківську. Але каже, що 
збройна тема для нього «сімейна» і він 
в ній цілком компетентний. Звинува-
чення в роботі в інтересах відомства 
Арсена Авакова нардеп відкидає. А ще 
додає, що його батько консультує комі-
тет Верховної ради з питань правоохо-
ронної діяльності.

У будь-якому випадку, і новий варі-
ант законопроекту про зброю не вдало-
ся швидко провести через парламент. 
Після заходу в Раду ветеран війни на 
Донбасі Андрій Шараськін ( «Голос») 
зареєстрував альтернативний документ 

№4335-1. Він визнає, що цей проект за-
кону повністю підготовлений «Україн-
ською асоціацією власників зброї».

У підсумку обидва законопроекти 
були включені в порядок денний за-
сідання Ради на початок лютого. Але, 
істотні протиріччя, озвучені авторами 
цих документів, швидше за все не доз-
волять прийняти жоден з них.

Диявол у деталях
Чим же кардинально відрізняють-

ся два законопроекти на одну і ту ж 
тему? На перший погляд багато поло-
жень у документах схожі. Так, зброя 
для легалізації групується за вида-
ми: автоматична, травматична, бойо-
ва короткоствольна та довгоствольна 
(мисливська).

Для отримання права на володіння 
кожним видом зброї, крім автоматич-
ної, для фізосіб з’явиться віковий ценз 
і необхідність проходження медкомі-
сії, а іноді і спеціальних курсів. Також 
у претендента не повинно бути адміні-
стративних стягнень і проблем з право-
охоронними органами.

«Законопроекти відрізняються тіль-
ки однією тезою – наш забороняє до 
певного часу, до розробки окремого за-
кону, приховане носіння зброї. У всьо-
му іншому законопроекти фактично од-
накові», – пояснив виданню Фріс.

У Міністерстві внутрішніх справ під-
тверджують, що саме цей момент кри-
тично важливий для силовиків. На да-
ний момент неможливо допустити 
перебування озброєних цивільних на 
вулицях, переконаний начальник де-
партаменту комунікацій МВС Артем 
Шевченко: «Зброя потрібна для само-
захисту, так. Але для самозахисту міс-
ця проживання людини».

Пістолети, за його словами, можна 
буде використовувати тільки для захи-
сту помешкання. 

Автор альтернативного законопроек-
ту Шараськін називає це твердження 
абсурдним. «Це означає тільки одне, що 
злочинці можуть відчувати себе спокій-
но – спротиву їм на вулицях ніхто вчи-
няти не буде».

Учайкін наводить статистику право-
охоронних органів, згідно з якою лише 
1,24% вбивств за останні шість років 
здійснювалися з допомогою вогнепаль-
ної зброї. Він стверджує, що цивільні зі 
зброєю на вулицях не тільки не дода-
дуть небезпеки для суспільства, але і 
дозволять зменшити кількість злочинів.

Роль для МВС
Законопроект від «Слуги народу» пе-

редає Міністерству внутрішніх справ 
фактично всі повноваження по контр-
олю і видачі дозволів на зброю. Зараз 
цим займаються спеціальні підрозді-
ли поліції. Сам реєстр власників та-
кож буде у МВС. В альтернативному 
законопроекті його пропонують відда-
ти Мін›юсту. Шараськін стверджує, що 
силовики часто підтасовують дані в ре-
єстрах або безпідставно обмежують до 
них доступ.

У той же час Фріс говорить, що Мі-
ністерство юстиції офіційно заявило 

депутатам, що не хоче вклинюватися 
в цей процес і не має можливості ве-
сти « реєстр зброї». А ось МВС охоче 
погодилося.

«Ніхто крім МВС в цивільному су-
спільстві не має справи зі зброєю. Ні-
хто крім МВС не має справи з вогне-
пальними пораненнями і випадками 
застосування зброї. Кому ще вести цей 
реєстр, як не нам? Мін›юст? Там є хоч 
один експерт, який відрізняє один вид 
зброї від іншого?», – говорить Артем 
Шевченко.

Крім реєстру власників «стволів», 
МВС за задумом депутатів від «СН « 
отримає цілий спектр повноважень. 
Серед них видача та анулювання доз-
волів на зброю, перевірка умов її збе-
рігання, формування кулегільзотеки, 
ліцензування охоронних і збройових 
фірм і інше.

Георгій Учайкін впевнений, що зако-
нопроект Фріса ще й фактично лобіює 
придбання громадянами травматич-
них пістолетів, які виробляє підприєм-
ство «Форт» (ним володіє МВС). Умо-
ви для отримання права на таку зброю 
прописані максимально м›які – вік не 
менше 21 року, меддовідка і відсутність 
судимостей.

В альтернативному документі «трав-
мати» навпаки пропонують фактично 
зрівняти з бойовою зброєю. Потенцій-
ним власникам запропонують пройти 
навчальні курси. Більш того, отримати 
право на таку зброю громадянин зможе 
з 25 років, якщо вже до цього не менше 
п’яти років володів дозволом на, примі-
ром, мисливську рушницю.

Таким чином, на думку Учайкина, 
складні умови отримання «травмата» 
відлякають більшість бажаючих. Зате 
інші будуть ставитися до отримання 
і використання бойової зброї більш 
відповідально.

«Ніяких корупційних ризиків в цьо-
му немає. Це абсолютно логічний і нор-
мальний механізм, в більшості країн 
світу саме органи правопорядку цим 
займаються, а також ведуть відповідні 
реєстри», – захищає свій законопроект 
депутат Ігор Фріс.

Він підкреслює, що закон потрібен в 
першу чергу для того, щоб поставити на 
облік близько 1,3 млн одиниць коротко-
ствольної нарізної зброї, яка нелегаль-
но зберігається на руках у населення. 
Депутат заперечує, що його документ 
писався «під чуйним керівництвом» 
МВС. У самому міністерстві не запере-
чують, що доклали до нього руку.

У найближчій перспективі питання 
легального обігу зброї в Україні, воче-
видь, все ж таки зрушить з мертвої точ-
ки. Усі зацікавлені особи, незважаючи 
на гострі суперечності, визнають, що 
далі залишати цю сферу без регуляції 
не має сенсу. Але цілком очікувано, що 
за вплив на цей процес, а згодом і на 

збройовий ринок розвернеться справ-
жня боротьба.

Яку зброю та кому 
дозволено мати ? 
Засоби самооборони в Україні дозво-

лені ще 23 роки тому наказом МВС від 
21 серпня 1998 року № 662.

З дозволу поліції українці з 18 років 
можуть володіти:

газовим пістолетом, револьвером і па-
тронами до них, зарядженими речови-
нами сльозогінної та дратівної дії;

  холодною зброєю: багнетом, сти-
летом, ножем, кинджалом, арбалетом, 
нунчаками, кастетом і тощо, а також 
іншим предметом, який призначений 
для ураження живої цілі за допомогою 
сили м’язів людини або ж механічної 
дії пристрою;

 вихолощеною зброєю – пристрої, 
виготовлені шляхом спеціального при-
стосування конструкції стрілецької 
вогнепальної зброї до стрільби лише 
холостими патронами, з яких немож-
ливо зробити постріл снарядом, що має 
достатню вражаючу здатність;

  пневматичною зброєю калібром по-
над 4,5 міліметри і швидкістю польоту 
кулі понад 100 метрів за секунду;

З 21 року можна оформити дозвіл на 
вогнепальну гладкоствольну мислив-
ську зброю, а з 25 років – вогнепальну 
мисливську нарізну (мисливські кара-
біни, гвинтівки, комбіновану зброю з 
нарізними стволами).

Оскільки в Україні скасували наго-
родну зброю, яку раніше дарували бага-
тьом цивільним, зокрема, журналістам, 
тепер її можуть мати тільки співробіт-
ники поліції та військові.

За інформацією МВС України, в 
Україні понад 1,3 млн одиниць легаль-
ної вогнепальної зброї.

Скільки в Україні нелегальної зброї
Одним з основних аргументів прибіч-

ників ухвалення закону про зброю є той 
факт, що в Україні багато нелегальної 
зброї, яку можна законодавчо вилучити 
чи узаконити. Найбільша кількість не-
легальної зброї потрапила на територію 
країни під час бойових дій на Донбасі у 
2014-2015 роках.

Насправді точна кількість нелегаль-
ної зброї нікому невідома. Ніхто не зі-
знається, що має незаконну зброю. За 
різними даними соцопитувань, гро-
мадських організацій, приблизни-
ми підрахунками силовиків ця цифра 
коливається в межах від 400 тис. до 5 
мільйонів одиниць.

Та й з легалізованою зброєю в Украї-
ні не все так просто. Досі немає єдино-
го реєстру власників зброї та розумін-
ня, на якій підставі вони нею володіють.

«БМ» за матеріалами із відкритих джерел

СТІЙ, АБО МАМА БУДЕ СТРІЛЯТИ

Згідно офіційної 
інформації у громадах, які 
знаходяться на території 
колишнього Гадяцького 
району, зареєстровано:  
близько 1350 одиниць 
гладкоствольної зброї, 
близько 150 одиниць 
нарізної і до 100 одиниць 
травматичної зброї.   
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ПОКИ ЛЕЖАВ У 
ТРУНІ, ЗАЛІЗЛИ 
ГРАБІЖНИКИ

Житель села Сергіївка Анатолій Іляшевич:
«Пишуть вам із села Сергіївка. Можливо вас заціка-

вить така інформація. Нещодавно помер Іван Король. 
Прийшов до нього соцпрацівник, а він лежить серед 
хати паралізований, інсульт чи інфаркт. Викликали 
швидку, але нічого їм не вдалося з ним зробити – по-
мер. Його у труні залишили в хаті на ніч, щоб на дру-
гий день поховати, прожив чоловік 83 роки.

Вночі грабіжники залізли в будинок, килими зі стін 
позривали, подушки навіть пороздирали – шукали 
гроші. На другий день викликали поліцію. На тому 
все й закінчилося. Це куток Лозівка у Сергіївці.

У цей час, також у Сергіївці, куток Барзаково, жив 
дід і раніше також помер, його син і невістка живуть 
у Гадячі. Так там також вибили двері, повиривали 
замки. Можливо ви допоможете розібратися у цій 
справі.» 

Голова Сергіївської сільради Ігор Лідовий підтвер-
див цю інформацію. Каже, у будинку дійсно був по-
гром, видно, що щось шукали. Але чи було пограбу-
вання не відомо. Поліцію на місце викликали. 

Дільничний офіцер громади Валентин Михайлов 
повідомив, що працівники групи оперативного реа-
гування поліції виїздили на виклик, подію зареєстру-
вали, проводиться перевірка. 

ПОТРЕБУЄ 
ДОПОМОГИ

У хірургічному відділенні КНП «Гадяцька МЦЛ» із 
чисельними термічними опіками тіла перебуває Гали-
на Мокляк (1953 р. н.). 

Лікування потребує значних коштів. Небайдужих 
просимо допомогти.

Номер карти, виданої на ім’я Г.С. Мокляк 4149 4993 
4640 2231.

ЯК ОТРИМАТИ 
ПОСИЛКУ? 

Марія, с. Рашівка: 
«Допоможіть, бо не можемо розібратися, яку адре-

су повідомляти, для отримання посилки. Живу у Ра-
шівці, це Лютенська територіальна громада. Це треба 
вказувати? А який район писати? Ми ж тепер до Ми-
ргородського віднесені…»

Відповідаємо – головне, правильно вказати індекс. 
Також вказуєте прізвище та ім’я отримувача, назву на-
селеного пункту, вулицю та область. 

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.

ЧИЙ ТРОТУАР?
Валентина, м. Гадяч:
«Виходила із міського автобуса на Великому Крузі, 

ледь не потрапила під колеса – уся зупинка завалена 

кучугурами із суцільного льоду. На ногах не можли-
во встояти! Дякую людям, які побачили, що я борса-
юсь і витягли з-під автобуса.

У нас взагалі хтось зупинки розчищає?» 
Чиї повноваження поширюються на територію ав-

тобусної зупинки ми запитали у директора МКП «Ко-
мунсервіс» Миколи Ємця. Він повідомив, що згідно 
Правил благоустрою та утримання території міста Га-
дяч (затверджені рішенням 5-ї сесії Гадяцької місь-
кої ради від 24.10.2006 року), «утримання прилеглих 
та закріплених територій приватних, орендованих та 
таких, що перебувають у користуванні, покладається 
на власників. Межі прибирання, встановлюються від 
меж закріплених територій організацій, підприємств 
та установ міста до прибордюрної частини вулиць та 
доріг. Межею прилеглої території до кіосків визнача-
ється ділянка в радіусі 20 м від кута споруди.» 

Із слів М. Ємця, інспектор з благоустрою міста уже 
повідомлений про невиконання обов’язків вказаним 
підприємцем. 

Гадяччина в подіях

На територіях мисливських господарств області за-
вершують зимовий облік диких тварин. 

Зазвичай перераховують саме протягом люто-
го, одразу після закінчення сезону полювання. Кон-
трольний облік проводиться для того, щоб оцінити та 
спланувати діяльність господарств, визначити дина-
міку чисельності тварин, норми відстрілу на наступ-
ний мисливський сезон, вирішити, чи необхідно част-
ково або повністю заборонити полювання на певний 
вид дичини. 

Провідний мисливствознавець ДП «Гадяцький 
лісгосп» Володимир Кизь повідомив, що обліки мис-
ливських тварин на території мисливських угідь 
«Пан Мисливець», «Факел», ТОВ «Хантерс», «Го-
ризонт» проводилися із 1 по 8 лютого. У результаті 
нарахували: 

11 лосів, 157 оленів, 523 козулі, 83 кабани, 2045 за-
йців, 421 білку, 78 ондатр, 253 бобри, 82 лисиці, 21 
єнотовидну собаку, 81 борсука, 44 видри, 147 куниць, 
49 горностаїв, 52 байбаки, 263 сірих куріпки. 

Вважається, що практично всі перераховані твари-
ни – це маточне поголів’я. Відповідно, восени очіку-
ють приріст.  

Основні методи обліку, які використовують у нас 
- це фото-пастки, які встановлені на відгодівельних 
майданчиках. Так можна чітко побачити скільки і 
яких тварин «прийшло» та в якому вони стані. Та-
кож рахували по слідах. Ще використовували метод 
систематичних спостережень єгерської служби – орі-
єнтовно вони знають, де які тварини проживають. А 
таких тварин, як видри чи ондатри, наприклад, раху-
ють по норах.

На Гадяччині потроху відновлюється популяція ди-
кого кабана (раніше їх нараховували близько півти-
сячі голів, але у зв’язку із поширенням АЧС практич-

но усі особини були знищені). На стабільному рівні 
залишається кількість оленів і козуль. У той же час, 
чисельність лосів зменшується. Проте значно збіль-
шилась кількість білок – років 10 тому було пробле-
матично побачити білку навіть у лісі, а тепер вони 
зустрічаються і в місті. Решта видів залишається на 
стабільному рівні.

До речі, чисельність лисиць щороку регулюють самі 
лісівники – це робиться для того, щоб уникнути роз-
повсюдження сказу. Проте, цього року кількість ли-
сиць катастрофічно впала – ще до початку полюван-
ня знаходили чимало загиблих особин.

Підрахунком на Гадяччині займається близько 50 
осіб – від 8 до 12 чоловік по кожному господарству. 
Як правило це бригадири первинних колективів, дос-
відчені мисливці, єгері і мисливствознавець.  

Оксана Кириченко.
Фото використане як ілюстрація

Рішення про це оприлюднили на сайті 
Миргородської районної ради: 
«За значний  внесок у військово-патріотичне вихо-

вання молоді Миргородщини особистим прикладом 
мужності та героїзму при виконанні бойових опера-
цій під час проведення антитерористичної операції га 
Сході України, активну громадську позицію та досяг-
нення у розвитку самоврядування району, керуючись 
статтею 55 Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» депутат Миргородської районної 
ради восьмого кликання Володимир Донос нагоро-
джений Почесною відзнакою «За вагомий внесок у 
розвиток району».

Відповідне розпорядження 19 лютого 2021 року 
підписане головою районної ради Наталією Гиркою.

«БМ»

Минулого тижня відбулося засідання профільних 
комісій Полтавської обласної ради. Серед інших пи-
тань, заслухали звіт директора Гадяцького геріатрич-
ного будинку-інтернату Анатолія Артеменка. Після 
обговорень комісія вирішила погодити продовження 
трудового контракту строком на п’ять років.

«БМ»

ГАДЯЧАНИНА 
НАГОРОДИЛИ 
ПОЧЕСНОЮ ВІДЗНАКОЮ

ПРОДОВЖИЛИ 
КОНТРАКТ 

ПОРАХУВАЛИ ДИКИХ ТВАРИН 

ГОЛОС НАРОДУ



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info
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Минулого тижня
в Гадячі
зареєстровано
5 немовлят

12 осіб
пішли
з життя

4 пари
одружилися

жодна пара не
розлучилася

18.02.2021 р. 16:15, м. Гадяч, вул. Котляревського, 
сталася пожежа у житловому будинку. Вогнем зни-
щено перекриття на площі 1 м кв, покрівлю на площі 
2 м кв, внутрішнє облицювання кімнати на площі 1 
м кв, пошкоджено внутрішнє облицювання кімнати 
на площі 2 м кв. Будинок врятовано. Причина поже-
жі встановлюється. Пожежа ліквідована одним від-
діленням 6 ДПРЧ. 

ГУ ДСНС України у Полтавській області

Служба безпеки України на Полтавщині задоку-
ментувала багатомільйонну оборудку під час заку-
півлі за бюджетні кошти медичного обладнання.

У ході досудового слідства встановлено, що Депар-
тамент охорони здоров’я Полтавської облдержадмі-
ністрації уклав договір з комерційною структурою. 
Згідно з умовами угоди бізнесмен мав постави-
ти медичне обладнання, зокрема, для діагностики 
кардіозахворювань.

Оперативники спецслужби встановили, що комер-
сант незаконно встановив націнку до вартості про-
дукції всупереч державному регулюванню цін, яке 
діяло на той час. До компетенції посадовців Депар-
таменту охорони здоров’я не входила перевірка до-
тримання цих норм законодавства.

За висновками експертизи, зловмисник незаконно 
отримав з бюджету щонайменше понад 3,5 млн грн.

Наразі комерсанту повідомлено про підозру у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або 
заволодіння ним шляхом зловживання службовим 
становищем) Кримінального кодексу України.

Викриття оборудки проводилось Головним управ-
лінням контррозвідувального захисту інтересів дер-
жави у сфері економічної безпеки СБ України спіль-
но зі слідчими Солом’янського управління поліції 
Головного Управління Національної поліції в м. Ки-
єві під процесуальним керівництвом Київської міс-
цевої прокуратури № 4.

Примітка:
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа 

вважається невинуватою у вчиненні злочину і не 
може бути піддана кримінальному покаранню, доки 
її вину не буде доведено в законному порядку і вста-
новлено обвинувальним вироком суду.

Прес-служба УСБУ в Полтавській області

ПРИВЛАСНЕННЯ 
МІЛЬЙОНІВ 

БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

пожежа

На території, яку обслуговує відділення поліція №1 
Миргородського РВП (м.Гадяч), у  період з 16 по 23 
лютого 2021 року, до чергової частини надійшло 114 
заяв та повідомлень, із них 11 повідомлень відомості 
яких внесено до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань за ознаками кримінального правопорушен-
ня передбаченого Кримінальним кодексом України. 
А саме, з числа зареєстрованих: 1 кримінальне про-
вадження за ст.185 КК України (Крадіжка); 3 кри-
мінальних провадження за ст.190 КК України (ша-
храйство); 3 кримінальних провадження за ст.125 
КК України (умисне легке тілесне ушкодження); 1 
кримінальне провадження за ст.357 КК України (ви-
крадення, привласнення, вимагання  документів, 
штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шах-
райства чи зловживання службовим становищем або 
їх пошкодження).

18 лютого до чергової частини звернувся 35-річний 
жителя одного з сіл району. З його слів, в мережі Ін-
тернет «ОЛХ» він знайшов оголошення про продаж 
автомобіля. Після спілкування з продавцем, потерпі-
лий перерахував понад 6000 грн. на банківську карт-
ку, номер якої надав йому незнайомець. В результа-
ті транспортний засіб він не отримав і гроші йому не 
повернули. За даними фактами відомості внесено до 
ЄРДР за ч.1 ст.190 КК України (Шахрайство).

В подібній ситуації опинилася і 50-річна місцева 
жителька, яка мала намір отримати додатковий до-
хід. В ході спілкування із заявницею було встановле-
но, що на початку лютого вона отримала повідомлен-
ня з пропозицією заробітку в Інтернеті. Перейшовши 
за посиланням заповнила анкету, після чого їй поча-
ли телефонувати невідомі з різних телефонних но-
мерів та надавати консультацію про умови заробітку. 
Згодом співрозмовник в телефонному режимі пові-
домив, що вже є зароблених 3000 доларів США, але, 
щоб їх отримати необхідно внести певну суму, заяв-
ниця хоч і  засумнівалася, однак здійснила переказ 
коштів зі своєї кредитної картки. Загальна сума зав-
даних збитків становить понад 60000 грн. По дано-
му факту відомості внесено до ЄРДР за ч.1 ст.190 КК 
України (Шахрайство).

19 лютого до чергової частини звернулась житель-
ка одного із сіл району іповідомила, що на початку мі-
сяця до неї зателефонувала невідома особа, яка пред-
ставилась працівником служби безпеки України та 
шахрайським шляхом заволоділа грошовими кошта-
ми понад 8 тис. грн. Інформація про подію внесена в 
Єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками ч. 
1 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрай-
ство). Триває слідство.

Крім того, відділенням поліції №1 Миргородсько-
го РВП також проводились заходи щодо протидії ад-
міністративних правопорушень в публічних місцях. 
В ході проведених заходів було складено протоколів:

3 за ч.2 ст.44-3 КУпАП (Перебування в громадських 

будинках, громадському транспорті під час дії каран-
тину без захисних масок);

1 за ст.152 КУпАП (порушення державних стан-
дартів, норм і правил у сфері благоустрою населе-
них пунктів, правил благоустрою території населе-
них пунктів);

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

6 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); 

14 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);

10 за ст.175-1 КУпАП (куріння тютюнових виробів 
у заборонених місцях);

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

1 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 в ході виконання службових 
обов’язків щодо нагляду за дотриманням правил до-
рожнього руху було виявлено 58 порушень:

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

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

6 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); 

11 за ст.127 КУпАП (порушення ПДР пішоходами);
3 за ст.130 КУпАП (к ерування ТЗ особами, які пе-

ребувають у стані алкогольного, наркотичного чи ін-
шого сп›яніння).

За вказаний період часу на автошляхах району за-
фіксовано 2 випадки дорожньо-транспортних при-
год, у яких лише ТЗ зазнали механічних ушкоджень, 
а шкоди життю та здоров›ю учасникам дорожнього 
руху завдано не було, складено  протоколи за ст.124 
КУпАП (Порушення ПДР, що спричинило пошко-
дження транспортних засобів).  

Всього протягом минулого тижня відділенням по-
ліції №1 Миргородського РВП було складено 101 ад-
міністративний матеріал.

Петро Токар, начальник відділення поліції №1 
Миргородського РВП.

Олеся Король, сержант поліції, інспектор САП Миргородського 
РВП ГУНП в Полтавській  області. 

До правоохоронців Кременчука надійшло повідом-
лення, що в одній з багатоповерхівок чути бійку та лу-
нають постріли. На місце події негайно прибула слід-
чо-оперативна група.

Попередньою причиною конфліктної ситуації ста-
ло зауваження від місцевого 36-річного чоловіка про 
припинення розпиття алкогольних напоїв в під’їз-
ді групі чоловіків. Це спровокувало подальший кон-
флікт. Чоловік, який робив зауваження, взяв у себе 
вдома рушницю та зробив один постріл в підлогу. Під 
процесуальним керівництвом Кременчуцької місце-
вої прокуратури на місці події проведено невідкладні 
слідчі дії. Поліцейськими вилучено гільзу від мислив-
ської рушниці 12 калібру, а за місцем мешкання чоло-
віка - декілька мисливських рушниць. Речові докази 
направлено на експертне дослідження. Всі учасники 
інциденту встановлені та дають показання слідчим.

За даним фактом слідчі розслідують кримінальне 
провадження за статтею 129 «Погроза вбивством» 

Кримінального кодексу України. Санкція статті пе-
редбачає арешт на строк до шести місяців або обме-
ження волі на строк до двох років.

Чоловіку повідомлено про підозру. Триває досудо-
ве розслідування. 

Пресслужба обласної поліції.
Фото використане як ілюстрація

Інформація про незаконне заволодіння його авто-
мобілем «ГАЗ 3309» у селі Сенча, Лохвицької тери-
торіальної громади до поліції надійшла від водія 19 
лютого, близько 18 години. Чоловік повідомив, що 
затримав правопорушника, який здійснив незакон-
не заволодіння його транспортним засобом і проїхав 
на ньому близько 15 метрів.

На місце події прибула слідчо-оперативна група 
місцевого відділу поліції. Поліцейські встановили, 
що за кермом вантажівки знаходився 29-річний міс-
цевий мешканець. Наразі вирішується питання про 
оголошення йому підозри та обрання запобіжно-
го заходу.

За фактом незаконного заволодіння транспорт-
ним засобом відкрито кримінальне провадження за 
частиною 1 ст. 289 Кримінального кодексу України. 
Триває досудове розслідування. У разі доведення 
вини у суді, чоловіку загрожує покарання від трьох 
до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

ВИКРАВ АСЕНІЗАЦІЙНУ 
МАШИНУ

СТАН ПРАВОПОРЯДКУ 

РУШНИЦЕЮ ВИГАНЯВ ПИЯКІВ ІЗ ПІД’ЇЗДУ
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Гадяцький районний суд 8 лютого 
2021 року розглядав цивільну 
справу за позовом до ТОВ «УКР 
КРЕДИТ ФІНАНС» про визнання 
недійсним кредитного договору, 
як такого, що укладений з 
істотними порушеннями. 

Позивач мотивувала вимоги тим, що 
кредит їй надано за допомогою інфор-
маційно-телекомунікаційної системи. 
Вона вважає укладений кредитний до-
говір таким, що порушує Закони Украї-
ни, оскільки фактично працівники ТОВ 
не ознайомили її з умовами кредиту-
вання та ризиками, так як вона ніде про 
це не ставила свій підпис. Також, вона 
не погоджується з розміром нарахова-
них їй відсотків та розміром пені. По-
силаючись на те, що такі умови кре-
дитного договору є несправедливими, 
суперечать вимогам закону та порушу-
ють її права, позивач просила визнати 
недійсним кредитний договір укладе-
ний між нею та ТОВ. 

Відповідач заперечує позов в повно-
му обсязі з наступних підстав. Ствер-
джує, що надання коштів у позику, в 
тому числі на умовах фінансового кре-
диту, є фінансовою послугою, якщо така 
послуга надана на підставі кредитного 
договору або іншого договору, який має 
всі ознаки кредитного договору. 

Кредитний договір між сторонами 
укладений в порядку передбаченому 
Законом України «Про електронну ко-
мерцію» та відповідно до Правил на-
дання грошових коштів у кредит, які 
діяли на момент укладення договору 
та є його невід`ємною частиною, забез-
печує дотримання відповідачем вимо-
ги щодо письмової форми для даного 
виду договору.

Договір укладений з використан-
ням інформаційно-телекомунікаційної 

системи - Веб-сайту відповідача, який 
є сукупністю інформаційних та теле-
комунікаційних систем відповідача, в 
рамках якої реалізуються технології об-
робки інформації з використанням тех-
нічних і програмних засобів і які у про-
цесі обробки інформації діють як єдине 
ціле.

Позивачка, в момент реєстрації на 
сайті відповідача створила особистий 
кабінет, заповнила заявку на отриман-
ня кредиту, вказала всі дані, відміче-
ні в заявці в якості обов`язкових для 
заповнення. Відповідач проінформу-
вав позивачку про прийняте рішення 
щодо видачі кредиту смс-повідомлен-
ням на телефонний номер та електро-
нним листом на адресу електронної 
пошти позивачки із гіперпосиланням 
на пропозицію позивачки щодо укла-
дення договору. Позивачка надала від-
повідь відповідачу електронним пові-
домленням про ознайомлення та повне 
і безумовне прийняття оферти відпо-
відача, підписаного електронним під-
писом одноразовим ідентифікато-
ром (пароль надісланий позивачці в 
смс-повідомленні).

Відповідач надав підтвердження про 
укладання договору шляхом розміщен-
ня інформації в особистому кабінеті по-
зивачки та направлення примірника до-

говору на адресу електронної пошти 
позивачки.

Отже, позивачкою здійснені дії, які 
чітко свідчать про її свідомий вибір 
щодо укладення договору. Без відпо-
відних дій з боку позивачки укладення 
договору було б неможливе.

Відповідно до п. 12 ст. 11 Закону 
України «Про електронну комерцію», 
електронний договір, укладений шля-
хом обміну електронними повідомлен-
нями, підписаний у порядку, визначено-
му статтею 12 цього Закону, вважається 
таким, що за правовими наслідками 
прирівнюється до договору, укладено-
го у письмовій формі.

Щодо ненадання повної інформації 
відповідачем про умови кредитування, 
які розміщені на сайті ТОВ, то на офі-
ційному веб-сайті відповідача у вільно-
му доступі для всіх клієнтів, розміщена 
повна інформація щодо договору кре-
диту та порядку його укладення.

Окрім того, відповідач вказує, що да-
ний кредитний договір від 19.07.2020, є 
вже восьмим договором укладеним між 
позивачем та ТОВ. Попередні договори 
позивачкою виконано в повному обся-
зі, тобто вона знала про аналогічні умо-
ви укладення кредитного.

Судом встановлено, що між позива-
чем та відповідачем 19.07.2020 укладе-

но кредитний договір, за умовами яко-
го ТОВ надає позичальнику кредит на 
поточні потреби в сумі 4 000 грн, стро-
ком дії кредиту 14 днів. Згідно п. 4 До-
говору, протягом строку кредиту розмір 
процентів складає 2% від суми кредиту 
за кожен день користування. Процен-
ти за користування кредитом нарахо-
вуються з першого дня перерахування 
позичальнику суми кредиту до закін-
чення визначеного кредитним дого-
вором строку. Річна відсоткова ставка 
складає 730%. Сукупна вартість кре-
диту (вартість користування кредитом 
складає 128 % від суми кредиту (у від-
сотковому вираженні) або 5120 грн та 
включає в себе проценти за користуван-
ня кредитом 28% від суми кредиту (у 
відсотковому вираженні) або 1120 грн.

У разі, якщо позичальник не повер-
нув суму кредиту у строк, за весь час 
прострочення, включаючи день пога-
шення кредиту, кредитодавець має пра-
во нарахувати, з урахуванням обме-
жень визначених пп. 5 ч. 3 ст. 18 Закону 
України « Про захист прав споживачів 
» та згідно вимог чинного законодав-
ства України, а позичальник зобов`я-
заний сплатити включно до 2% пені від 
неповерненої суми кредиту за кожен 
день прострочення.

За змістом статті 230 ЦК України на-
явність умислу в діях відповідача, іс-
тотність значення обставин, щодо яких 
особу введено в оману, і сам факт обма-
ну повинна довести особа, яка діяла під 
впливом обману. Позивач не надала до-
казів наявності умислу в діях відповіда-
ча щодо введення її в оману.

Аналізуючи наявні в матеріалах спра-
ви докази, суд вирішив відмовити у за-
доволенні позовних вимог про визнан-
ня недійсним кредитного договору. 

Сторінку підготувала Оксана Кириченко 
за матеріалами відкритих даних Єдиного 

державного реєстру судових рішень

Нашу увагу привернули кілька 
справ, коли до адміністративної 
відповідальності намагались 
притягти батьків за ухиляння 
від виконання обов`язків щодо 
виховання та догляду дітей. 
Цікаво, що у кожній із справ, 
батьків визнають винними, проте 
провадження закривають … 

Наприклад, 21 вересня 2020 року, в 
Гадячі, по площі Полтавська, відпові-
дач ухилилась від виконання обов`язків 
щодо виховання та догляду неповно-
літнього сина, внаслідок чого останній 
здійснив проїзд на велосипеді на пішо-
хідному переході, чим порушив п.6.6 
ПДР України. Вину відповідача під-
твердили зібраними по справі доказа-
ми - даними, які містяться у протоколі 
про адміністративне правопорушен-
ня, рапортом оперативного чергового, 
письмовими поясненнями очевидців 
та іншими матеріалами в їх сукупнос-
ті. Суддя визнав винною відповіда-
ча у скоєнні адміністративного право-
порушення, передбаченого ч.1 ст. 184 
КУпАП, але провадження закрили, бо 
суд розглядав справу 2 лютого 2021 
року, тобто коли усі терміни розгляду 
спливли. 

Інший випадок стався у ніч з 26 на 27 
серпня 2020 року. Являючись матір`ю 
неповнолітнього сина, жінка ухилилась 
від виконання обов`язків, передбаче-
них ст.150 Сімейного кодексу України 

щодо виховання та догляду свого непо-
внолітнього сина, внаслідок чого остан-
ній разом з друзями у будинку культу-
ри розпалював багаття. Обвинувачена 
пояснила суду, що після вказаних по-
дій провела з сином необхідні вихов-
ні заходи.

Суд, дослідивши матеріали справи, 
наявні докази, дійшов висновку, що 
вона винна у вчиненні адміністративно-
го правопорушення. Але, з огляду на те, 
що адміністративне правопорушення 

було вчинено особою 26.08.2020, роз-
гляд справи призначено на 01.02.2021, 
тобто на момент розгляду справи про 
адміністративне правопорушення по 
суті закінчились строки, передбачені 
ст. 38 КУпАП, тому провадження по 
справі відповідно до п.7 ст.247КУпАП 
слід закрити.

Черговий випадок стався 26 вересня 
2020 року - близько 21-30 год. неповно-
літня розпивала слабоалкогольні напої 
на місцевому стадіоні «Колос», у Гадя-

чі, та перебувала у стані алкогольно-
го сп`яніння, в результаті якого не мог-
ла самостійно пересуватись. На її матір 
склали адмінпротокол, щодо ухилен-
ня від виконання батьківських обов`яз-
ків. Проте, розгляд справи призначили 
аж на 01.02.21, тобто на момент розгля-
ду справи про адміністративне право-
порушення по суті закінчились стро-
ки. Тому, знову ж таки, провадження 
закрили.

ВИЗНАЛИ ВИННИМИ АЛЕ… 
ЗАКІНЧИВСЯ СТРОК РОЗГЛЯДУ СПРАВ

ВЗЯЛА ПОЗИКУ, 
СПЛАЧУВАТИ ЇЇ 

НЕ ХОЧЕ
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У селі Келеберда, що належить до 
громади Горішніх Плавнів, розгоря-
ється церковний скандал. Мова про 
Спасо-Преображенську церкву, яку її 
фундатор хоче передати з УПЦ МП до 
Православої церкви України.

Місцевий меценат Олександр Мороз 
побудував храм у 2005 році. І передав 
його у користування вірянам УПЦ МП. 
Наразі термін договору добігає кінця і 
О. Мороз повідомив, що продовжувати 

його не буде, натомість хоче передати 
церкву в користування Православній 
церкві України.

Віряни УПЦ МП таку новину 
сприйняли вкрай негативно і на чолі 
зі священником роблять все можли-
ве, щоб переконати О. Мороза про-
довжити договір з ними. Переходити 
в українську церкву вони категорично 
відмовляються.

Кременчук оперативний

Чим живе сусід

У Градизьку, Кременчуцького 
району, відремонтували 
фасад будинку культури, 
а на ньому розфарбували 
комуністичну ліпнину. Це – 
серп і молот червоного кольору 
на фоні колосків пшениці. 
За словами голови селищної 
громади Мирослава Носа, 
це зробили з урахуванням 
думки місцевих жителів.
Фасадну частину почали оновлю-

вати у 2017 році. Вартість робіт скла-
ла близько 35 тисяч гривень. Кому-
ністичні символи на фасаді лишили 
тому, що так хотіли місцеві.

Із слів представника Українського 
інституту національної пам’яті Олега 
Пустовгара, зображення комуністич-
них символів нині незаконне:

«За 6 років було достатньо часу, щоб 
демонтувати цю ліпнину. Є прикла-
ди і в Україні, і в області, де на місці 
таких символів з’являлися державні 
символи або символи громади. Важ-
ливо, що ці символи не просто десь, а 
на будинку культури».

Проте, після медійного резонансу 
фасад Градизького будинку культу-
ри днями очистили від елементів гер-
ба СРСР.

Олег Пустовгар закликав відпові-
дальних осіб невідкладно усунути 
іншу комуністичну символіку: стел-
лу «Комсомольськ» на в’їзді до міста 
Горішні Плавні, стеллу «Куйбишеве» 
на в’їзді до селища Вишневе непода-
лік Оржиці, а також герби СРСР з фа-
садів Південного вокзалу у Полтаві, 
будинків культури селища Більськ, 
неподалік Котельви, селища Рашів-
ка, неподалік Гадяча.

Нагадаємо, у квітні 2015-го Верхо-
вна Рада ухвалила чотири закони про 
декомунізацію. Вони набули чинності 
21 травня того ж року. Документами 
засуджуються комуністичний та на-
цистський тоталітарні режими, роз-
секречуються архіви Комітету дер-
жбезпеки СРСР, запроваджується 
перейменування населених пунктів 
та демонтаж постаментів, пам’ятни-
ків та символіки, які пов’язані із ко-
муністичним режимом. Тільки про-
тягом минулого року на Полтавщині 
демонтували близько десяти комуніс-
тичних символів і п’ять пам’ятників. 
Їх відвозять у спеціалізований музей 
в Путивлі, що на Сумщині.

Сторінку підготувала О.Кириченко, за 
матеріалами із відкритих джерел.

У Лубнах провели обшуки в АТ 
«Лубнигаз». Підставою для цього ста-
ло кримінальне провадження, щодо 
неправдивих відомостей у розрахун-
ках тарифів, які підприємство пода-
вало до НКРЕКП. Товариство не на-
давало документів на запит слідчих, 
тому їм довелося їх вилучити. Ін-
формацію про обшуки підтвердили у 
прес-службі поліції Полтавщини.

Розслідують це кримінальне про-
вадження слідчі ГУ НП в Полтав-
ській області. Відкрили справу за за-
явою місцевого активіста Олександра 
Мороза. Сам заявник розповів «Пол-

тавщині», що після відкриття прова-
дження правоохоронці намагалися 
«мирно» вивчити документи «Луб-
нигазу», але підприємство ігнорува-
ло відповідні запити.

Далі правоохоронці звернулися до 
Лубенського міськрайонного суду з 
клопотанням про доступ до докумен-
тів і провели обшуки.

Нагадаємо, підвищення тарифів 
на доставку газу з 1 січня 2021 року 
викликало хвилю протестів по всій 
Україні. Мітинги та перекриття трас 
із вимогами знизити ціни пройшли й 
на Полтавщині.

Розпорядженням Президента Укра-
їни Вікторію Ємець звільнили із по-
сади голови Миргородської районної 

державної адміністрації 16 лютого. 
Вона перебувала на цій посаді із 28 

лютого 2020 року.

Порушення санітарних 
норм, відсутність 
контролю за якістю води 
та маркування тари –
виявили на птахофабриці, 
у Шишацькому районі. 
Про це повідомили на сайті 
Держпродспоживслужби 
у Полтавській області.

Птахофабрику на Полтавщині пе-
ревірили позапланово. Через по-

р у ш е н н я  с к л а л и 
адмінприпис. 

Фахівці Держпрод-
споживслужби скла-
ли припис за статтею 
«Порушення правил 
щодо карантину тва-
рин та інших вете-
ринарно-санітарних 
вимог». Санкція – 

штраф від 51 до 170 гривень, а для по-
садових осіб – від 153 до 340 гривень.

Як повідомляє «Детектор медіа», На-
ціональна рада з питань телебачення 
та радіомовлення анулювала ліцензії 
на дротове мовлення «Голос Опішні» 
(Полтавська область), радіо «Мирго-
род» (Миргород) та «Голос Зіньківщи-
ни» (Полтавська область). Таке рішен-
ня регулятор прийняв 12 лютого.

Підставою для рішень було звернен-
ня самих радіокомпаній.

На 2021 рік передбачено приватизу-
вати ще 21 об’єкт за 140 млн грн. По 
спиртовій галузі в планах приватизу-
вати спиртзаводи Лохвиці і Карлівки

10 лютого голова Полтавської ОДА 
Олег Синєгубов зустрівся з в. о керів-
ника Регіонального відділення ФДМУ 
по Полтавській та Сумській областях 
Дмитром Михайленком. У ході зустрі-
чі обговорили питання, які стосуються 
інвентаризації, приватизації та оренди 
державного майна»

За 2020 рік по Полтавській області 
укладено 19 договорів купівлі-прода-
жу і 3, 117 мільйонів гривень надійш-
ло до держбюджету. На 2021 рік пе-
редбачено приватизувати ще 21 об’єкт. 
Надходження від приватизації по пла-
ну складатимуть близько 140 мільйо-
нів гривень за рахунок пошуку нових 
об’єктів. По спиртовій галузі в планах 
приватизувати спирт заводи Лохвиці 

і Карлівки. Також запустили систему 
аукціонів з оренди державного майна, 
змогли оголосити 70 аукціонів, 48 уже 
провели. За січень 2021 року вже укла-
дено 35 договорів.

За результатами зустрічі вирішили, 
створити групу при ОДА, яка спільно з 
Регіональним відділенням Фонду дер-
жмайна напрацьовуватиме механізми 
для проведення інвентаризації об’єк-
тів на території області, які є у власно-
сті держави.

Нагадаємо, що у серпні 2020 року на 
непрацюючому Лохвицькому спирт-
комбінаті у ґрунт потрапила соляна 
кислота. 

А в січні 2021 року Фонд держмайна 
не зміг продати Вишняківський спирт-
завод у Хорольському районі — перемо-
жець відмовився підписувати договір. 
Його гарантійний внесок розміром 2,2 
млн грн перерахують до держбюджету.

НА БУДИНКУ КУЛЬТУРИ 
ВІДНОВИЛИ КОМУНІСТИЧНУ 

СИМВОЛІКУ

ПРОТИ «ЛУБНИГАЗ» 
ВІДКРИЛИ ПРОВАДЖЕННЯ 

ПТАХОФАБРИКУ МОЖУТЬ 
ОШТАФУВАТИ НА 340 ГРИВЕНЬ

ЗВІЛЬНИЛИ ГОЛОВУ 
МИРГОРОДСЬКОЇ РДА

АНУЛЮВАЛИ ЛІЦЕНЗІЇ 
ПОЛТАВСЬКИМ РАДІОКОМПАНІЯМ

ФОНД ДЕРЖМАЙНА ПРИВАТИЗУЄ 
НЕПРАЦЮЮЧІ СПИРТЗАВОДИ 

Директор з біоресурсів ФОП «Попов 
Олег Володимирович» Олексій Литов-
ченко розповідає, що кожен рік підпри-
ємство заготовляє майже 150 т. льоду. 
Таким чином готуються до рибного се-
зону, який триває приблизно 8 місяців. 

Щоб заготовити лід, взимку викопу-
ють яму 4-5 м глибиною, її чистять, а 
стіни промерзають. Працівники бензо-
пилами випилюють шматки льоду. По-
тім їх потрібно доставити до ями, до 
якої їх складатимуть:

«Привозять клітку, приїздить кран, 
клітку опускають у воду і складають 
туди шматки льоду. За допомогою кра-
ну підіймають клітку і висипають лід у 
вантажівку».

Литовченко каже, що після того, як в 
яму засипали лід, його стискають і за-
стилають плівкою у кілька шарів. Звер-

ху покривають метровим шаром тирси, 
соломи чи очерету.  Там лід зберігаєть-
ся певний час, зазвичай 20% його тане:

«Потім приходять рибалки, діста-
ють лід. У них на катері є холодильник,  
туди вони його складають. Потім ри-
балки витягують рибу, засипають її льо-
дом. Після цього рибу дістають і знову 
засипають льодом. Накривають спеці-
альним матеріалом і зверху знову заси-
пають лід. Цей процес називається льо-
дуванням риби. Це допомагає зберегти 
рибу свіжою».

За словами градизького селищно-
го голови Мирослава Носи заготівлею 
льоду в Градизьку займається «Риб-
завод», «Рибколгосп» та 4 приватні 
пункти.

«Зміст»

ЦЕРКОВНИЙ СКАНДАЛ: 
ХРАМ ХОЧУТЬ ПЕРЕДАТИ 

ПЦУ, ГРОМАДА ПРОТИ

У ГРАДИЗЬКУ 
ЗАГОТОВЛЯЮТЬ ЛІД
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Цього тижня в Україні тема ліків 
повернулася великим горем. 
Принаймні, п’ятеро школярів 
наковталися пігулок. Нагадаємо, 
до столичної клініки «Охматдит» 
доправили 15-річного киянина із 
діагнозом отруєння таблетками.  
В Умані, Черкаської області ліків 
напилися дві восьмикласниці. І 
все це лише за два дні по тому, як у 
Боярці Київської області померла 
дівчинка, що прийняла величезну 
дозу спазмолітиків, а її подруга 
опинилася в лікарні. 

Жодних вікових обмежень, щодо про-
дажу лікарських засобів в українсько-
му законодавстів немає. Однак, є про-
токол провізора, а ще етичний кодекс 
фармацевта. І там, і там прописано, що 
перш ніж продати медикамент, слід по-
цікавитися — для чого і для кого його 
купують.

«Є етичні норми фармацевтів, який 
дивлячись, що прийшла дитина, повин-
ні тисячу разів перепитати – чому ти 
цей препарат береш, для чого і поясни-
ти, які ризики можуть бути», – повідо-
мив голова правління Всеукраїнської 
фармацевтичної палати Олег Клімов.

Ми вирішили більш детально розі-
братися у цьому питанні. 

Чи продають у Гадячі?
Щоб дізнатися чи дотримуються міс-

цеві провізори протоколу, ми зайшли 
у п’ять місцевих аптек. Чесно кажучи, 
були приємно здивовані – у жодній із 
них дітям медпрепарати не продали.  

Фармацевти розповідають, що нама-
гаються підходити до кожного випадку 
індивідуально: 

«Законодавство не забороняє прода-
вати ліки, тому дорослі досить часто 

відправляють у аптеку дітей. Але ко-
жен випадок індивідуальний і ми ре-
тельно слідкуємо за тим, які ліки про-
сять продати діти чи підлітку. 

Буває, дитина приходить із папірцем, 
на якому написано, які ліки потрібно. У 
такому випадку ми просимо зателефо-
нувати до когось із її рідних, щоб під-
твердити чи дійсно її відправили по 
медпрепарати? 

До речі, були й такі випадки, що діти 
приходили до аптеки по ліки, які від-
пускаються лише за рецептом. Рецепт 
у них був, пояснювали, що бабуся чи 
дідусь хворіє і просить купити ліки, які 
призначив лікар. Але у таких випадках 
ми однозначно відмовляємо. 

У той же час, якщо дитина купує 
щось із простих ліків (вітаміни чи сор-
бенти), передозування якими в принци-
пі не можливе, то звісно, ми відпускає-
мо ці медпрепарати.»

Європейський досвід  
У Німеччині купити без рецепта в 

аптеці можна тільки деякі препарати 
— переважно це знеболювальні, проти 
алергічні чи спрей від нежитю. Фор-
мально закон не забороняє продавати 
ліки дітям. Однак за словами німець-
ких фармацевтів, підозріло велику кіль-
кість ліків, навіть безрецептурних, вони 
не продадуть ні дітям, ні дорослим. Або 
точно поставлять запитання, навіщо по-
трібна така кількість знеболювальних 
або спазмолітиків.

Більшість медикаментів там прода-
ють тільки за рецептом. Але навіть із 
рецептом продавати ліки підліткам до 
14 або навіть 16 років рекомендують 
тільки за згодою батьків. 

У продажу можуть відмовити, якщо 
виникла підозра в зловживанні або в 
наркотичній залежності юного покуп-
ця. Фармацевт може попросити пись-
мову згоду або ж спробувати подзвони-

ти батькам по телефону. Або відмовити 
продати і попросити прийти в аптеку із 
кимось із батьків. Схожа практика і в 
інших європейських країнах.

Чи будуть зміни в Україні?
У Держлікслужбі обіцяють вивчити 

закордонний досвід та щось робити з 
безконтрольним продажем медикамен-
тів дітям:

«Ми бачимо комплексно не лише ві-
кове обмеження. Можливе за кількі-
стю, за переліком, за певними групами 
препаратів», — повідомила директор-
ка департаменту оптової та роздрібної 
торгівлі лікарськими засобами Держ-
лікслужби Олена Речкіна.

Пропозиція Держлікслужби ще має 
пройти громадське обговорення, а по-
тім її мусить затвердити уряд.  

Уповноважений президента з прав 
дитини Микола Кулеба каже, що про-
цедура від розробки законопроекту до 
його ухвалення – це мінімум пів року. 
І це дуже швидкий варіант. Інший – на 
місцевому рівні домовитися із бізнесом 
про заборону продажу – тобто з апте-
ками. Утім, наразі це означає - жодної 
відповідальності. 

До речі, Держслужба з лікарських за-
собів ще 10 років тому хотіла заборони-
ти продаж медикаментів дітям до 14 ро-
ків. Однак цього так і не зробили.

Думка суспільства 
Керівник прес-служби Держлікслуж-

би Олена Ліцоєва вважає, що: 
«Ліки так само не можна продавати 

дітям як і алкоголь, сигарети, слабоал-
когольні напої тощо. Це загальноєвро-
пейська практика заборонити продаж 
ліків дітям.» 

Із її слів, всі ліки впливають на орга-
нізм і є загрозою для дитини. Спону-
кати дитину купити ліки може рекла-

ма, яка часто зображує медикаменти, 
як щось «смачне і солодке».

Її думку підтримує і колишній мі-
ністр охорони здоров’я Микола Полі-
щук – він впевнений, що дітям до 16 ро-
ків взагалі не потрібно продавати жодні 
ліки. 

А от заступник голови комітету з пра-
ва охорони здоров’я Асоціації адвокатів 
України Максим Баришників  вважає, 
що заборона продажу ліків неповноліт-
нім не є вирішенням питання і називає 
свій варіант:

«Неможливо заборонити всі хімічні 
речовини, ліки, якими потенційно мож-
на вкоротити собі життя. Якщо якась 
дурна ідея з’являється десь в інтерне-
ті, то виробники й суспільство не мо-
жуть відповідати щоразу на таку дурну 
ідею масовою забороною того чи іншо-
го явища.

Звісно, теоретично ми можемо обме-
жити кількість лікарських засобів, що 
випускаються в одні руки, чи вимагати 
паспорт. Але це призведе до величез-
них незручностей у тих випадках, коли 
неповнолітні купують лікарські засоби 
для себе або членів своєї родини. Таким 
чином заборона продажу ліків неповно-
літнім не є вирішенням такого питання. 
Вирішенням цього питання є участь су-
спільства в допомозі у вихованні дітей 
– щоб діти розуміли, що є дурні ідеї, які 
не треба реалізовувати на практиці». 

Гадячани також розділилися у думках 
стосовно питання – частина із тих, хто 
залишав коментарі під постом у Фей-
сбуці вважають, що дітям потрібно за-
боронити продавати ліки, частина ж – 
категорично проти будь яких заборон. 
Але усі одноголосно погоджуються, що 
продаж повинен бути контрольованим.

Підготувала Оксана Кириченко

ДІТИ ТРУЯТЬСЯ ЛІКАМИ, 
ЯКІ ПРОДАЮТЬ БЕЗКОНТРОЛЬНО
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Покинутий поліцейський автомобіль 
Рено Дастер виявив 20 лютого, на те-
риторії гаражного кооперативу на ву-
лиці Комарова, у Гадячі відомий укра-
їнський блогер, засновник і керівник 
Громадської організації «Інформацій-
ний центр «Дорожній контроль Укра-
їна»  – Юрій Ларченко. Авто було без 
номерних знаків, бортових номерів, 
правоохоронців поблизу також не ви-
явилось. Блогер припустив, що його 
викрали, тому у прямому ефірі зателе-
фонував на «102», зареєстрував звер-
нення і залишився чекати приїзду 
правоохоронців.

Через кілька хвилин надійшов 
дзвінок із місцевого відділу поліції: 
«Ало! Це відділ поліції. Ви телефону-

вали. Шо там? Покинутий автомобіль? 
А де він стоїть? Біля чийого гаража? Ви 
знаєте чий то гараж? А ви проживаєте 
де? Я хочу вам повідомить, шо там ре-
монтують автомобілі! І туди відігнали 
на ремонт машину! Чи ви про це зна-
єте, шо там ремонтірують? Я хочу вам 
роз’яснити!

Пасіба, шо ви зателефонували!»  - по-
відомив чоловік, який не представився.  

У ході розмови блогер поцікавив-
ся, чи є договір на ремонт транспорт-
ного засобу і чи сертифікована станція 
ТО? Адже, згідно чинного законодав-
ства, дотримання якого вимагають від 
інших громадян самі правоохоронці, ре-
монтувати патрульне авто може тільки 
ліцензована СТО і тільки після прове-
деного тендеру. «Правоохоронець» від-
повісти на ці питання не зміг, тому по-
відомив, що невдовзі на місце приїде 
наряд поліції.  

До речі, Ю. Ларченко розповів, що 
поки очікував правоохоронців, спро-
бував зателефонувати на номер, який 
вказаний на воротах гаража, біля яко-
го стоїть авто. Від чоловіка, який йому 
відповів, дізнався, що поліцейське авто 
ремонтують там постійно. 

Тому, він зателефонував на Урядову 
гарячу лінію (номер 1545) і повідомив 
про те, що патрульне авто ремонтують 
у приватному СТО, без проведення тен-
деру і без виділення бюджетних коштів. 
Інформацію попросив перевірити в ме-
жах чинного законодавства. 

Тим часом на місце приїхали право-
охоронці - із автомобіля вийшли троє 
одягнених у спецформу і начальник 
відділення поліції № 1 Миргородсько-

го РВП Петро Токар.  
Двоє відразу підійшли до автомобі-

ля заявника - Дмитро Марченко (діль-
ничний офіцер) і Андрій Ковален-
ко (начальник сектору інформаційної 
підтримки). Останній повідомив, що 
навіть не знав, що «Дастер», який об-
слуговує Гадяцький відділ поліції, зна-
ходиться там на ремонті. Окрім цього, у 
ході розмови, начальника відділу П. То-
каря, його ж підлеглі називали «небай-
дужим громадянином», який приїхав, 
бо також хотів подивитись. 

Незрозуміло чому, але згодом А. Ко-
валенко вирішив змінити свою думку 
стосовно автомобіля – сказав, що він 
знаходиться там не на ремонті, а, як по-
відомив бухгалтер, для визначення сту-
пеню ремонту, який потрібен для про-
ведення тендеру на ремонт.  Мовляв, 
гарантійний термін обслуговування ав-
томобіля сплив, тож перегнати на га-
рантійне СТО його вже не можна. А от 
для чого були зняті номерні знаки пра-
воохоронці пояснити не змогли.

Надавши пояснення та залишивши 
контактні дані, блогер попросив пові-
домити реєстраційний номер справи і 
поїхав. 

Щоб все ж таки розібратися у цьому 
питанні ми зателефонували до началь-
ника відділення поліції № 1 Миргород-
ського РВП Петра Токаря.  Надавати 
будь які коментарі він відмовився. Але 

стверджував, що із їхнього боку пору-
шень немає. Сказав лише, що машина 
там знаходилась не на ремонті, а номер-
ні знаки зняли, щоб автомобіль не вико-
ристовувався за прямим призначенням. 

 
Надав офіційний коментар начальник 

відділу комунікації Головного управ-
ління Національної поліції в Полтав-
ській області Юрій Сулаєв: 

«Це відео ми бачили. Наскільки ві-
домо, машину передав хтось невідомо 
кому в ремонт. Номерні знаки зняли, 
щоб ніхто не користувався нею на пе-
ріод ремонту. 

На основі цього відео призначена 
службова перевірка, у результаті якої 
буде зрозуміло, що саме там стало-
ся і які послуги там надавалися чи не 
надавалися.»

Про результати службової перевірки 
ми обов’язково повідомимо на сторін-
ках тижневика.

Підготувала Оксана Кириченко

ПОЛІЦЕЙСЬКЕ АВТО БЕЗ НОМЕРНИХ ЗНАКІВ 
ЗНАЙШЛИ У ГАРАЖНОМУ КООПЕРАТИВІ

Згідно п.6. «Ремонт і технічне 
обслуговування транспортних 
засобів» Порядку використання і 
зберігання транспортних засобів 
Національної поліції України: 
«Технічне обслуговування і 
ремонт службових транспортних 
засобів залежно від обсягів і 
рівня складності проводяться 
у наявних в органах поліції 
приміщеннях (пунктах) 
технічного обслуговування або 
на інших станціях технічного 
обслуговування із застосуванням 
відповідних засобів перевірки 
технічного стану.» 
Ремонт авто відбувається 
виключно за гроші Департаменту 
патрульної поліції через 
тендерні процедури.

Громадський активіст і 
блогер Юрій Ларченко 
веде канал на Ютубі під 
назвою «Дорожній контроль 
Україна» із 2013 року. Його 
відео переглянули понад 129 
мільйонів разів. Загальна 
кількість українців, які 
слідкують за його прямими 
ефірами, понад 200 тисяч.    
В основному його відео 
стосуються порушень у 
правоохоронних органах.  
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Із 24 лютого 2021 року по всій території 
країни пав діяти адаптивний карантин. 
Постанова «Про внесення змін до деяких актів 
Кабінету Міністрів України» опублікована на 
сайті Уряду.

Обмеження дещо послабили, зокрема дозволено:
проведення масових заходів – 4 кв.м на одну особу 

або заповненість залу на 50%.  
відвідування закладів освіти групами понад 20 осіб;
робота кафе та ресторанів до опівночі, а не до 23:00, 

як зараз;
робота басейнів, а кількість відвідувачів у спортза-

лах та фітнес-центрах збільшується.
У той же час, зберігається переважна більшість 

обмежень:
самовільно залишати місця самоізоляції.
перетинати держкордон іноземцям та осо-

бам без громадянства, які не мають наявний поліс 
страхування;

проведення масових заходів з наповненістю залів 
понад 50%, дистанція повинна бути не менше ніж 
1,5 метра;

приймання відвідувачів у кінотеатрах та інших 
закладах культури з наповненістю залів понад 50% 
місць;

здійснення перевезень пасажирів у більшій кілько-
сті, ніж кількість місць для сидіння;

робота нічних клубів, діяльність закладів громад-
ського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусоч-
них, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо) з організаці-
єю дозвілля, зокрема, проведення святкових заходів, 
банкетів, майстер-класів, публічних подій тощо;

робота кафе та ресторанів після 24:00 і до 07:00;
розміщення відвідувачів у кафе та ресторанах на 

відстані меншій, ніж два метри за сусідніми столи-
ками та більш як чотири особи за одним столом (без 
урахування дітей віком до 18 років);

діяльність закладів, що надають послуги з розмі-
щення (крім готелів, санаторно-курортних закладів);

відвідування закладів освіти, у разі коли на само-
ізоляції перебуває понад 50% учнів та викладачів;

проведення у закладах освіти масових заходів за 
участю більше ніж однієї групи та за присутності 
глядачів;

планова госпіталізація;
діяльність спортзалів, фітнес-центрів, які не до-

тримуються норми у 10 кв. метрів площі на одного 
відвідувача. У басейнах забороняється перебувати 
більше ніж 4 особам на одній доріжці або 6 для спор-
тивно-тренувальних груп;

відвідування сторонніми особами (крім родичів та 
законних представників, не частіше ніж раз на тиж-
день) установ і закладів соціального захисту;

надання засудженим дозволів на короткочасні ви-
їзди за межі установ виконання покарань.

Так само як і раніше, у громадських місцях потріб-
но буде перебувати в масках чи респіраторах та мати 
при собі документи.

«БМ»

Аналіз захворюваності за період з 15.02.2021 року 
по 21.02.2021 року. 

У Полтавській області станом на 21.02.2021 (за 
7-й тиждень 2021 року)продовжується сезонний ріст 
захворюваності на гострі респіраторні інфекції, по-
казник не перевищує базовий рівень (епідемічний 
поріг). За тиждень в області на гострі респіраторні 
інфекції захворіло 4433 осіб, на 7,2%, більше попе-
реднього тижня, показник захворюваності – 321,4 на 
100 тисяч населення, що на 36% нижче базового рів-
ня (епідемічного порогу). Дітей захворіло 2300, що 
складає 52% від усіх захворілих. Найвищі показни-
ки захворюваності в містах Гадячі, Лубни, Котелев-
ському районі.

Госпіталізовано 42 хворих, що складає 0,9% від 
кількості захворілих. Щеплення проти грипу в об-
ласті проводяться на 30 адміністративних територі-
ях, не проведено жодного щеплення в Полтавсько-
му районі. Щеплено за тиждень 56, з початку сезону 
7594особи.

У Гадяцькому районі за попередній тиждень на ГРІ 
захворіло 208 осіб із них дітей 116 (55,8%). Випадків 
грипу не зареєстровано. Показник захворюваності на 
ГРІ серед населення району цього тижня  411,8 (на 
100 тис. населення) в т. ч. по м. Гадяч 601,4; по сіль-
ських населених пунктах 253,5.

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

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

УСІ  У 
«ЖОВТІЙ ЗОНІ»

Договір між КНП «Гадяцька міська центральна лі-
карня» та КП «Інформаційний центр «Регіон» на ви-
готовлення та розповсюдження відеоматеріалів по 
висвітленню діяльності КНП «Гадяцька міська цен-
тральна лікарня», адміністрування офіційної сторін-
ки закладу у соціальних мережах та офіційного сайту 
уклали 15 лютого. Про це свідчить офіційна інфор-
мація, оприлюднена на порталі відкритих закупівель 
«Prozorro».

Загальна вартість послуг за цим договором стано-
вить 49 тисяч гривень. Оплата здійснюється за фак-
тично надані послуги, згідно підтверджуючих актів.

До договору прикріплена ефірна довідка, у якій 
вказано, які саме відеоматеріали уже  виготовлено: 
два відеосюжети, адміністрування сторінки лікарні у 
соцмережах і виготовлення буклета та збір матеріалу 
для створення сайту (розробка логотипу, фото, тек-
сти і наповнення сайту). Виконання цих робіт кош-
тує 5 тисяч гривень.

«БМ»

ЛІКАРНЯ ВИТРАЧАЄ 
ГРОШІ НА… ВІДЕО

СТАН 
ЗАХВОРЮВАНОСТІ 
НА ГРИП ТА ГРІ 

Аналізи, які потрібні для діагностики та визначен-
ня схеми лікування, є складовою медичних послуг. 
Відповідно вони входять у пакети медичних послуг, 
які пацієнти можуть отримати безоплатно. 

Кожен пацієнт, що уклав декларацію про вибір сі-
мейного лікаря, терапевта чи педіатра, має право на 
безоплатний гарантований державою перелік медич-
них послуг на первинній ланці, який включає такі 
аналізи: загальний аналіз крові, сечі; загальний хо-
лестерин; глюкоза крові.

Також безоплатно пацієнт може отримати на пер-
винній ланці швидкі тести на: вагітність;

тропонін; ВІЛ; вірусні гепатити; визначення анти-
гену SARS-CoV-2.

Тобто на первинній ланці пацієнт може отрима-
ти аналізи, які передбачені в межах пакету первин-
ної допомоги. Якщо потрібні інші аналізи, лікар на-
править на спеціалізовану ланку і пацієнт отримає їх 
безоплатно у закладах, які мають договір з НСЗУ на 
амбулаторну допомогу. 

Якщо пацієнту надають медичну допомогу в умо-
вах стаціонару, то всі необхідні аналізи передбачені 
стаціонарними пакетами надання допомоги і мають 
бути зроблені у закладі. 

У пакет амбулаторної допомоги входить проведен-
ня загальних клінічних та біохімічних лаборатор-
них обстежень, а також лабораторних досліджень 
з метаболічного скринінгу відповідно до чинного 
законодавства.

Також безоплатною є лабораторна та інструмен-
тальна діагностика і за іншими пакетами медичних 
послуг. Наприклад, 6 інструментальних досліджень 
для ранньої діагностики найпоширеніших серед 
українців онкозахворювань, які є пріоритетними 
послугами і виділені в окремі пакети - мамографія, 
бронхоскопія, цистоскопія, гістероскопія, гастроско-
пія та колоноскопія. 

Перелік послуг, які держава гарантує пацієнту бе-
зоплатно, в тому числі лабораторні та інструмен-
тальні дослідження, зафіксовано у специфікаціях до 
кожного з пакетів медичних послуг. Ознайомитися з 
ними можна на сайті НСЗУ у розділі «Вимоги Про-
грами медичних гарантій 2020» https://nszu.gov.ua/
likar-2020.  Вони діятимуть до квітня. А з 1 квітня за-
працює нова Програма медгарантій-2021, яка буде ще 
більше деталізована відповідно до потреб пацієнта. 

Національна служба здоров’я України

Це найбільш сучасний вид діагностики 
та лікування патологій органів черевної 
порожнини, малого таза, за очеревинного 
простору і передньої черевної стінки.

Лапароскопічні операції, виконані у 2020 році у 
КНП «Гадяцькій МЦЛ»:

холецистектомія: ургентні – 33, планові – 21.
апендектомія: 17
варікоцеле – 3
діагностична лапароскопія – 1.
грижесічення – 2.
Переваги лапароскопії:
мінімальна хірургічна травма значно скорочує тер-

міни перебування пацієнта в стаціонарі
як правило, термін перебування від 1-го до 3-х днів;
можливість виконання інтраопераційної лапаро-

скопічної ревізії органів черевної порожнини, вияв-
лення раніше невстановлених захворювань з їх од-
ночасної хірургічної корекцією (тобто можливість 
проведення поєднаних операцій в один наркоз без 
здійснення додаткових розрізів);

профілактика спайкової хвороби очеревини, 
оскільки контакт латексу рукавичок хірурга з вну-
трішніми органами виключений;

крововтрата за час операції, як правило, не пере-
вищує 15 мл;

немає необхідності в наркотичних анальгетиках 
після операції;

відсутність умов для розвитку ускладнень з боку 
післяопераційної рани, для розвитку післяоперацій-
них гриж;

прекрасний косметичний ефект;
швидке одужання та повернення до активного жит-

тя і праці.
Із сторінки медзакладу у Фейсбук

ОБСТЕЖЕННЯ, ЯКІ 
ПАЦІЄНТИ МОЖУТЬ 
ОТРИМАТИ БЕЗОПЛАТНО

ЛАПАРОСКОПІЧНА ХІРУРГІЯ

Продовжуємо вас інформувати 
про ситуацію із COVID-19.

На 23 лютого, у Полтавській області лабораторно 
підтвердили  113 нових випадків захворювання на 
коронавірус. 

Згідно інформації директора КНП «Гадяцька 
МЦЛ» Олександра Шаповала, у стаціонарі 
інфекційного госпіталю перебуває 32 пацієнти 
(5 із підтвердженим діагнозом і 27 із підозрою). 
На підтримці дихання кисневими генераторами 4
хворих. Кількість летальних випадків за весь період 
карантину – 32.

Оксана Кириченко

НОВИНИ 
КАРАНТИНУ
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Що потрібно знати про Лесю 
Українку, щоб розуміти її 
творчість? 

Леся Українка як євроінтегратор 
України. Неймовірна ерудиція та знан-
ня культури Західної Європи

Про Лесю Українку (1871–1913) в 
нас написано й говорено багато. До 
150-річного ювілею ще чимало до цьо-
го додасться. Геніальну письменницю 
представляли й представляють у різ-
них іпостасях – у радянські часи вона 
поставала соціалісткою, революціоне-
ром - демократом, зараз говорять про 
її модернізм, неоромантизм, фемінізм, 
навіть містицизм…

Прохолодне ставлення до Росії
Щоправда, чомусь не дуже звертаєть-

ся увага на неймовірну ерудицію Лесі 
Українки, на її прекрасне знання євро-
пейської (власне, західноєвропейської) 
культури, яка й мала вплив на пись-
менницю. І це при тому, що народила-
ся Леся на теренах Російської імперії, 
де переважно й жила. Однак до росій-
ської культури, загалом до російського 
життя ставилася вона, скажімо так, без 
ентузіазму. Зокрема, це бачимо в її дра-
матичній поемі «Бояриня».

Або є в неї памфлет, написаний фран-
цузькою мовою, «Маленька поема в 
прозі, присвячена поетам і артистам, 
що мали честь привітати імператор-
ське російське подружжя у Версалі». 
У цьому творі Леся Україна осуджує 
діячів французької культури, які бра-
ли участь в офіційних церемоніях на 
честь російського царя Миколи ІІ під 
час його перебування у Франції в 1896 
році.

Звісно, вона знала російську культу-
ру. Знала твори російських письмен-
ників – Олександра Пушкіна, Миколи 
Гоголя, Івана Тургенєва, Федора До-
стоєвського, Миколи Чернишевсько-
го та інших. Проте говорити про сер-
йозний вплив цієї літератури на Лесю 
Українку не доводиться. Деякі відо-
мі твори російської літератури вона 
сприймала критично. Наприклад, це 
стосується роману Чернишевського 
«Що робити?»

Європейські літературні впливи
Зате можемо говорити про зна-

чний вплив на Лесю Українку захід-
ноєвропейської літератури. Пись-
менниця, окрім деяких слов’янських 
мов (української, російської, поль-
ської, болгарської), знала давньогрець-
ку й латинську мови, а також новочасні 
європейські мови – англійську, німець-
ку, французьку та італійську. Цими 
мовами вона могла читати твори в ори-
гіналі, навіть робила переклади. У своїх 
літературознавчих роботах Леся Укра-
їнка могла зі знанням справи говорити 
про античну літературу, давати кваліфі-
ковану характеристику філософським 
поглядам Платона чи Августина Бла-
женного, вести мову про культуру Ре-
несансу, особливо італійського, розгля-
дати твори сучасних їй європейських 
письменників та філософів. Наприклад, 
вона звертала увагу на філософів-по-
зитивістів і їхній вплив на європей-
ську літературу ХІХ століття. Писала 
й про Фрідріха Ніцше.

Лесі Українці належить низка літе-
ратурознавчих робіт, які б мали при-
вернути серйозну увагу дослідників. У 
них письменниця демонструє не лише 
прекрасне знання європейських літера-

тур. Фактично ці твори багато що мо-
жуть розповісти про літературні заці-
кавлення Лесі Українки і про впливи на 
неї європейських авторів. Зокрема, їй 
належить робота «Два напрямки в но-

вітній італійській літературі», де Леся 
Українка веде мову про творчість Ади 
Негрі й Габрієле д’Аннунціо, які були 
ровесниками письменниці й користу-
валися в Італії та за її межами чималою 
популярністю вкінці ХІХ – на початку 
ХХ століття.

Вона розглядає творчість цих непере-
січних авторів у контексті розвитку іта-
лійської літератури, а також близької 
їй літератури французької, починаючи 
з найдавніших часів і завершуючи ХІХ 
століттям. Леся Українка перекладає 
фрагменти творів Ади Негрі й Габріє-
ле д’Аннунціо, відзначає їхню худож-
ньо-літературну вартість. Їй більше ім-
понує Ада Негрі – ця жінка-плебейка, 
котра, як і Леся Україна, змушена була 
протистояти немалим труднощам.

Схоже, українська поетеса чимало 
навчилася в своєї італійської колеги 
– твердості, незламності, «прометеїз-
му». Але імпонував їй також аристократ 
д’Аннунціо зі своєю витонченою поезі-
єю й прозою.

У роботі «Нові перспективи й ста-
рі тіні («Нова жінка» в західноєвро-
пейській белетристиці») письменниця 
представляє широку панораму худож-
ніх творів на жіночу тематику в євро-
пейській літературі ХІХ століття. Пере-

важно увага зосереджена на літературі 
французькій, але також ведеться мова 
про літератури німецьку, скандинав-
ських народів, англійську, італійську.

Згадуються не лише такі майс-
три, як Жорж Санд ,  Анна-Луї-
за-Жермен де Сталь, Олександр Дю-
ма-син, Редьярд-Джозеф Кіплінг та 
інші, а й низка авторів, які зараз відомі 
хіба що фахівцям-літературознавцям.

Не менш цікавий огляд європейської 
літератури, поданий у специфічному 
аспекті, зустрічаємо в роботі «Утопія в 
белетристиці». Тут Леся Українка веде 
мову про Платона, Августина Блажен-
ного, Томаса Мора, Еразма Роттер-
дамського, Томазо Кампанеллу, Гра-
ка Бабефа, Джорджа Байрона, Генріха 
Гейне, французьких і англійських со-
ціалістів-утопістів тощо. Саме в цьому 
творі вона висловила критичні заува-
ги на адресу роману Чернишевського 
«Що робити?»

Є в Лесі Українки робота «Замітки 
про новітню польську літературу», де 
дається огляд польської літератури кін-
ця ХІХ століття. Там йдеться не лише 
про таких «літературних велетнів», 
як Болеслав Прус, Еліза Ожешко, Ген-
рік Сенкевич, Стефан Жеромський, 
а й про Марію Конопніцьку, Адама 
Асника, Станіслава Пшибишевсько-
го, Анджея Немоєвського, Вацлава 
Сєрошевського та інших. І робиться в 
широкому історичному й літературно-
му контексті. Леся Українка говорить 
і про Адама Міцкевича, Юзефа-Ігна-
тія Крашевського, українську школу в 
польській літературі.

Чималий інтерес письменниця вияв-
ляла до німецької літератури. Особли-
во цікавила Лесю Українку творчість її 
сучасника Ґергарта Гауптмана, котрий 
передусім став відомий як драматург.

Вона присвятила йому свою роботу, 
в якій аналізувала Гауптманову драму 
«Міхаель Крамер». У ній Леся Укра-
їнка дає високу оцінку цьому письмен-
нику: «Менше всього він натураліст, 
хоча багатьом сценам і виразам у його 
драмах (не виключаючи навіть незем-
ного «Затонулого дзвону») позаздрив 
би сам Золя; реаліст він настільки, на-
скільки з необхідності буває будь-який 
істинний художник; печать декадент-
ства лежить на більшості його героїв; 
визвольний дух неоромантизму віє від 
усіх його творів без виключення». Осо-
бливо письменниця цінувала згадувану 
драму Ґергарта Гауптмана «Затонулий 
дзвін», де фантастика переплітається 
з реальністю. Певним чином цей твір 
вплинув на найбільш «українську» дра-
му Лесі Українки «Лісова пісня».

Звісно, сюжетно ці твори різняться, 
хоча дух неоромантизму, переплете-
ний з реалізмом, панує в обох творах. 
До речі, письменниця характеризувала 
свою «Лісову пісню» як Marchendrama, 
тобто казкова драма чи драма-каз-
ка. Так само означували й «Затону-
лий дзвін». Однак Леся Українка вва-
жала, що цей термін «ніяк не можна 
по-нашому перекласти», а безпосеред-
ній переклад звучить незграбно. Тому 
письменниця «Лісову пісню» назвала 
драмою-феєрією. Правда, при цьому за-
значала, що це «те, та не те».

Добре відомо про дружні стосунки 
Лесі Українки й Ольги Кобилянської. 
Цих письменниць, зокрема, пов’язува-
ло те, що вони перебували під впливом 
західноєвропейських літератур.

ДО ВЕЛИКОГО ЮВІЛЕЮ
«ЇЇ ДУХ СИЛЬНІШИЙ ЗА ТІЛО»

Леся Українка (ліворуч) 
із Ольгою Кобилянською. 

Чернівці, 1901 рік
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Леся Українка спеціально відзначала, 
що на Кобилянську благотворно впли-
нула література німецька. «Вона, – пи-
сала Леся про свою товаришку, – вихо-
вана німецькою культурою…, німецький 
вплив до сьогоднішнього часу помітний 
на її стилі».

Письменниця вважала, що німецька 
мова врятувала Кобилянську «від ро-
зумового застою й моральної сплячки 
в дрібнобуржуазному, чиновницькому 
середовищі маленького буковинсько-
го містечка». Зрештою, робила вона ви-
сновок: «Німці ж вказали О. Кобилян-
ській шлях до літератури і дали їй силу 
протистояти першим невдачам».

Леся Українка творила в західноєв-

ропейському літературному контексті
Звертаючись до художньо-літератур-

ної творчості Лесі Українки, бачимо, що 
вона переважно використовувала сю-
жети, почерпнуті із західноєвропей-
ських літератур. Її героями ставали 
стародавні греки й римляни, Трістан 
та Ізольда, Дон Жуан, король шотланд-
ський Роберт Брюс тощо.

Леся Українка фактично творила в 
західноєвропейському літературно-
му контексті, наближаючи українську 
культуру до культур європейських 
народів.

Петро Кралюк – голова Вченої ради 
Національного університету «Острозька 

академія», професор, заслужений діяч науки і 
техніки України.

у календарі

Діячі української культури та представники громадськості під час урочистостей з 
нагоди відкриття пам’ятника Івану Котляревському в Полтаві, 1903 рік. 

 Леся Українка в лівій частині фотографії

Учасники урочистостей з нагоди 
відкриття пам’ятника Івану 
Котляревському в Полтаві, 1903 рік. 
Зліва направо: (перший ряд) – Михайло 
Коцюбинський, Леся Українка, Гнат 
Хоткевич, (другий ряд) – Василь 
Стефаник, Олена Пчілка, Михайло 
Старицький, Володимир Самійленко
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Сканворд
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6.00 Гiмн України.
6.05,3.10 Енеїда.
6.30 М/ф «Хто в лiсi ха-
зяїн?»
6.40 М/ф «Тяв та Гав».
6.50 М/ф «Справа доруча-
ється детективу Теддi».
7.00,8.00,9.00,15.00,
,21.00,0.15,2.35,5.10
Новини.
5,8.05,9.05,13.20,18.20
Суспiльна студiя.
9.30,22.00 Т/с «Вiра». 
(16+).
11.05 Солодка дача.
11.20 Телепродаж.
11.55 Бiатлон. Юнацький 
ЧС. Спринт 7 км, жiнки.
15.10 Бiатлон. Юнацький 
ЧС. Спринт 10 км, чо-
ловiки.
16.35,19.55 Д/с «Дикi 
тварини».
17.10 Мiста та мiстечка.
17.20 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
18.55 Д/с «Суперчуття. 
Особливий загiн».
21.35,0.55,5.45 Спорт.
21.55,1.00,5.55 Спорт. 
Аспект.
23.40 #ВУкраїнi.
1.05 Т/с «Гранд готель». 
3.05,5.05 Погода.
4.10 Бюджетники.
4.35 Д/ф «Олександр 
Довженко: Одеський 
свiтанок».

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».
9.25,10.20,5.35 «Життя 
вiдомих людей».
11.20,12.20,14.15
«Одруження наослiп».
15.50 «Свiт навиворiт».
17.10 Т/с «Вiтер кохання». 
(12+).
20.45,21.50,22.50 Т/с 
«Бiдна Саша». (12+).
23.50,1.55 Т/с «Кухня».

5.30,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
0,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.05 Т/с «Мене звуть 
Мелек». (12+).
12.25 Х/ф «Пробач, хочу з 
тобою одружитися». (16+).
14.35,15.30 «Речдок».
16.30 «Речдок. Осо-
бливий випадок. Сiмейна 
хронiка».
18.00,19.00,3.25 «Стосу-
ється кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Осо-
бливий випадок. Третiй 
зайвий».
23.55 Т/с «Згадати мо-
лодiсть». (12+).
2.00 Т/с «Банкiри».
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 Pro Вiйсько.
7.10,21.25 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Со-
цiум.
7.15 Д/с «Крила вiйни».
8.10 Д/с «Найбiльш заван-
тажений 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+).
5.35,20.15,1.20 Грома-
дянська 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.
11.10,2.05 Секретний 
фронт.
11.55,13.15 Х/ф «Супер-
форсаж!» (16+).
12.45,15.45 Факти. День.
14.20,16.15,21.25 Т/с 
«Розтин покаже 2». (16+).
16.55 Х/ф «Призначення». 
18.45,21.00 Факти. Вечiр.
23.30 Х/ф «Потрiйна за-
гроза». (16+).
2.30 Я зняв!

6.10 Т/с «Комiсар Рекс».
9.00 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». 
19.05 Таємницi ДНК. 
20.15,22.45 Т/с «Поло-
нена». (16+).
23.05 Т/с «Майор i магiя». 
1.05 Т/с «Пелена». (12+).

5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.30,15.00 Орел i решка.
8.30 Т/с «Надприродне». 
(16+).
10.20 Х/ф «Великий 

Стен». (16+).
12.50 Любов на вижи-
вання. (16+).
17.00,19.00 Хто зверху? 
21.00 Х/ф «Свекруха - 
монстр». (16+).
23.00 Х/ф «Непроханi 
гостi». (16+).
1.40 Т/с «Вiдчайдушнi 
домогосподарки». (16+).
3.00 Зона ночi.
5.00 Абзац.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00,2
3.00,2.20 Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.00 Т/с «Жiночий лiкар 
2». (16+).
12.45,15.30 Т/с «Пошта». 
16.00 Iсторiя одного зло-
чину. (16+).
18.00 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка 4». (12+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Незакрита 
мiшень», 4 i 5 с. (16+).
23.10 Т/с «Коротке слово 
«нi», 3 i 4 с. (16+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Коротке слово 
«нi», 5 с. (16+).
3.10 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11.
00,12.00,13.00,14.00,16
.00,17.00,18.00,19.45
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк, М. Шама-
новим та М. Матросовим.
9.10,10.10 «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 Драма «Россия мо-
лодая», 2 с. (16+).
6.50 Х/ф «Ягуар». 
(Франция). (16+).
9.00 Х/ф «Воспоминания 
о будущем». (Великобри-
тания - Дания). (16+).
11.25 Х/ф «Большой 
босс». (Гонконг). (16+).
13.25 Х/ф «Сентимен-
тальный агент». 
(Франция). (16+).
15.10 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов». (Гонконг). 
17.55 Х/ф «Солдат 
Джейн». (США - Велико-
британия). (16+).
20.20 Х/ф «Игра смерти». 
(Гонконг - США). (16+).
22.20 Х/ф «В поисках 
приключений». (Канада). 
0.05 Х/ф «Гардемарины 
3». (16+).
2.15 Х/ф «Заложник». 
(США - Германия). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Штучки».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
13.30 «Орел i решка. Дива 
свiту 2».
17.30 «Орел i решка. Мор-
ський сезон».
23.00 Т/с «Грань». (16+).
0.40 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+).
2.15 Т/с «Три сестри».
3.00 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.

7.30 Бургери.
8.20 Салат-бар.
8.40 Дiм на заздрiсть усiм.
9.40 Майстри ремонту.
10.30,19.50 Удачний 
проект.
13.00,15.00,3.40 Кориснi 
поради.
14.00,21.10 Моя кухня.
16.20 Правила життя.
17.10,19.00 Один за 100 
годин.
18.00 Квартирне питання.
20.20 Дачна вiдповiдь.
22.10 Готуємо разом.
0.30 Iдеї ремонту.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

4.50 «Top Shop».
5.50 «Страх у твоєму 
домi».
7.55,16.50,2.20 «Випад-
ковий свiдок».
,12.30,16.30,19.00,1.50
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Мiцний 
горiшок».
10.40,19.30 Т/с «Ко-
ломбо». (16+).
12.50 «Легенди карного 
розшуку».
14.40 «Свiдок. Агенти».
18.20 «Будьте здоровi».
21.30 Т/с «Слiпа зона». 
(16+).
0.45 «Реальнi злочинцi».
3.00 «Речовий доказ».
4.00 «Легенди бандит-
ської Одеси».

5.00 «Утро России».
9.00 «О самом главном».
0,13.00,16.00,19.00
Вести.
10.30,3.30 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым».
11.40,17.40 «60 минут».
13.30,20.05 Вести. 
Местное время.
13.55 Т/с «Склифо-
совский».
15.45,1.40 Новости куль-

туры.
16.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
20.20 Т/с «Акушерка. 
Счастье на заказ».
22.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
0.45 Вести - Санкт-Петер-
бург.
1.00 Кино о кино. «Гараж». 
Вытащите эту бумажку, 
счастливый Вы наш».
2.00 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Бандитський Київ.
9.05,1.45 Правда життя.
10.15,0.35 Речовий 
доказ.
11.25,14.20 Вижити в 
дикiй природi.
12.25 Дикий i живий.
13.25 Прихована реаль-
нiсть.
15.20 Битва цивiлiзацiй.
16.15 Бойовi кораблi.
17.10,20.50 Шукачi не-
приємностей.
18.05 Неймовiрнi вина-
ходи.
19.05 Володимир Басов. 
Бiгун на довгi дистанцiї.
19.55 Секретнi територiї.
21.45 Iнженернi iдеї.
22.40 Нiл.
23.40 Божевiльний свiт.
2.50 Ризиковане життя.
5.05 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,9.15,10.15,19.15
Одного разу пiд Полтавою.
8.45,23.00 Сiмейка У.
9.45,0.30 Країна У.
10.45,0.00 Країна У. 
Новий рiк.
11.15 Т/с «Батько ру-
лить».
12.15,17.15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
13.15,16.15 4 весiлля.
14.15 Панянка-селянка.
15.15 СуперЖiнка.
18.15 Т/с «Батько рулить 
2».

21.15 М/ф «Думками 
навиворiт».
1.30 Рятiвники.
2.30 Щоденники Темного. 
4.00 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.30 Х/ф «Один день». 
(США - Великобритания). 
(16+).
9.15,15.20,4.10 Х/ф 
«Каратэ-пацан». (США). 
11.35 Х/ф «Уцелевшая». 
(США - Великобритания). 
(16+).
13.05 Х/ф «Близкие кон-
такты третьей степени». 
(США). (6+).
17.35 Х/ф «Смурфики 2». 
(США). (6+).
19.20 Х/ф «Как украсть 
небоскреб». (США). (12+).
21.00 Х/ф «Сердцеед». 
(Франция). (16+).
22.40 Х/ф «Четыре 
свадьбы и одни похо-
роны». (Великобритания). 
0.35 Х/ф «Игры разумов». 
(Ирландия). (16+).
2.40 Х/ф «Васаби». 
(Франция - Япония). (16+).

6.00,18.50,2.30
«ДжеДАI».
6.10 Т/с «Удар у вiдповiдь 
5». (16+).
8.05 Х/ф «Вiйна». (16+).
10.05 Х/ф «Смертельнi 
перегони». (16+).
12.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,2.00 «Спецкор».
19.25 Т/с «Звонар 2».
20.25 Т/с «Ментiвськi 
вiйни. Харкiв 2». (16+).
22.35,0.10 Т/с «Кiстки 
10». (16+).
3.00 «ДжеДАI. Дайджест 
2017».
3.45 «Цiлком та-
ємно-2017».
4.10 «Бандерлоги 2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

6.00 Гiмн України.
6.05,3.10 Енеїда.
6.30 М/ф «Чому зникла 
шапка-невидимка».
6.40 М/ф «Чого в лiсi не 
буває».
6.50 М/ф «Хлопчик з ву-
здечкою».
7.00,8.00,9.00,13.00,
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.
15.20,4.25 UA:Фольк. 
Спогади.
16.30 Бiатлон. Головне.
17.25 Д/с «Боротьба за 
виживання».
18.55 Д/с «Незвiданий 
океан».
19.55 Д/с «Дикi тварини».
21.35 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
0.40 #ВУкраїнi.
1.05 Т/с «Гранд готель». 
(12+).
5.20 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».
9.25,10.20,5.35 «Життя 
вiдомих людей».
11.20,12.20,14.15
«Одруження наослiп».
15.50 «Свiт навиворiт».
17.10 Т/с «Вiтер ко-
хання». (12+).
20.45,21.50,22.50 Т/с 
«Бiдна Саша». (12+).
23.50,3.00 Т/с «Кухня».
0.55 «Голос країни 11».

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».
10.05,18.00,19.00,3.30
«Стосується кожного».
12.25 Х/ф «Фантастична 
любов i де її знайти». 
(12+).
14.15 Х/ф «Нянька за 
викликом». (16+).
16.05 «Чекай на мене. 
Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Осо-
бливий випадок. Третiй 
зайвий».
23.55 Т/с «Згадати мо-
лодiсть». (12+).
2.00 Т/с «Банкiри».

6.00,8.00,9.00,10.00,11
.00,12.00,14.00,15.00,1
6.00,17.00,18.00,19.00,
21.00,23.00,0.00,1.00,3
.00,4.00,5.00 Час новин.
6.25,12.30 Pro Вiйсько.
7.00,13.00 Час. Пiдсумки 
тижня з А. Мiрошниченко.
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».
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».
21.25 Актуально: Еко-
номiка. Полiтика. Соцiум.
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.
10.05 Анти-зомбi.
11.05,2.10 Секретний 
фронт.
12.45,15.45 Факти. День.
13.25,16.15 Х/ф «Полю-
вання на злодiїв». (16+).
16.50 Х/ф «Я - легенда». 
18.45,21.00 Факти. 
Вечiр.
20.15 Бiльше нiж правда.
21.25 Т/с «Розтин покаже 
2». (16+).
22.45 Свобода слова.
0.00 Х/ф «Дочка гене-
рала». (16+).
2.45 Я зняв!

6.05 Т/с «Комiсар Рекс».
9.00 Битва екстрасенсiв. 
(16+).
13.30,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.50,18.05 Т/с «Слiд». 
19.05 Детектор брехнi. 
(16+).
20.15,22.45 Т/с «Поло-
нена». (16+).
23.05 Т/с «Майор i магiя». 
1.05 Т/с «Пелена». (12+).

5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.30,13.50 Орел i решка.
8.30 Т/с «Надприродне». 
11.50 Х/ф «50 перших 
поцiлункiв».
16.00 Х/ф «Пiрати Кариб-
ського моря: Скриня 
мерця». (16+).
19.00 Вiд пацанки до 
панянки. (16+).
21.00 Х/ф «Метод Хiтча».
23.40 Х/ф «Весiльний 
майстер». (18+).
1.40 Х/ф «Вiнчестер. 
Будинок, який побудували 

примари». (16+).
2.55 Служба розшуку 
дiтей.
3.00 Зона ночi.
5.00 Абзац.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00,2
3.00,2.20 Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.00 Т/с «Жiночий 
лiкар». (16+).
12.45,15.30 Т/с «Пошта». 
16.00 Iсторiя одного зло-
чину. (16+).
18.00 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка 4». (12+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Незакрита 
мiшень», 1 i 2 с. (16+).
23.10 Т/с «Незакрита 
мiшень», 3 с. (16+).
0.00 Т/с «Коротке слово 
«нi», 1 с. (16+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Коротке слово 
«нi», 2 с. (16+).
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 Драма «Россия мо-
лодая», 1 с. (16+).
6.50 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли 2». (Китай). 
(16+).
9.00 Х/ф «Паркер». 
(США). (16+).
11.25 Х/ф «Неприкаса-
емые». (Франция). (16+).
13.25 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли». (Китай). (16+).
15.10,16.20 Х/ф «Медве-
жатник». (Германия - 
США). (16+).
17.55 Х/ф «Воспоми-
нания о будущем». (Вели-
кобритания - Дания). 
(16+).
20.20 Х/ф «Большой 
босс». (Гонконг). (16+).
22.20 Х/ф «Сентимен-
тальный агент». 
(Франция). (16+).
0.05 Х/ф «Ягуар». 
(Франция). (16+).
2.15 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов». (Гонконг). 
(16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Штучки».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.50 М/ф «Пiдводна 
ера».
12.20 Х/ф «Танцюй 
звiдси!» (16+).
14.10 «Орел i решка. 
Дива свiту».
17.10 «Орел i решка. 
Дива свiту 2».
19.10 «Орел i решка. 
Морський сезон».
23.00 Т/с «Грань». (16+).
0.40 Х/ф «Експеримент 
«Офiс». (18+).
2.15 Т/с «Три сестри».
3.00 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.

7.30 Бургери.
8.20 Салат-бар.
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.
14.00,21.10 Моя кухня.
16.20 Правила життя.
17.10,19.00 Один за 100 
годин.
18.00 Квартирне питання.
20.20 Дачна вiдповiдь.
22.10 Готуємо разом.
0.30 Iдеї ремонту.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

4.50 «Top Shop».
5.50 Х/ф «Дике кохання».
8.20,16.50,3.00 «Випад-
ковий свiдок».
8.55 Х/ф «Акцiя».
10.40,19.30 Т/с «Ко-
ломбо». (16+).
12.30,16.30,19.00,2.30
«Свiдок».
12.50 Х/ф «Погоня».
14.30 «Таємницi свiту».
18.20 «Свiдок. Агенти».
21.30 Т/с «Слiпа зона». 
0.45 Х/ф «Довiра». (16+).
3.25 «Речовий доказ».
4.25 «Легенди бандит-
ської Одеси».

5.00 «Утро России».
9.00 «О самом главном».
00,13.00,16.00,19.00
Вести.
10.30,3.30 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым».
11.40,17.40 «60 минут».
13.30,20.05 Вести. 
Местное время.
13.55 Т/с «Склифо-
совский».
15.45,1.40 Новости куль-
туры.
16.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
20.20 Т/с «Акушерка. 

Счастье на заказ».
22.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
0.45 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
1.00 «Сати. Нескучная 
классика...» с И. Абдраза-
ковым и И. Тушинцевой.
2.00 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Бандитська Одеса.
8.35,1.45 Правда життя.
10.10,0.35 Речовий 
доказ.
11.20 Боротьба за вижи-
вання.
12.20 Дикий i живий.
13.20 Прихована реаль-
нiсть.
14.15 Вижити в дикiй 
природi.
15.10,19.55 Секретнi 
територiї.
16.10 Бойовi кораблi.
17.05,20.50 Шукачi не-
приємностей.
18.00 Неймовiрнi вина-
ходи.
19.00 Мерилiн Монро.
21.45,22.15 Смертельна 
Австралiя.
22.40 Нiл.
23.40 Божевiльний свiт.
2.50 Ризиковане життя.
4.10 Iлюзiї сучасностi.
5.00 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,9.15,10.15,19.15
Одного разу пiд Пол-
тавою.
8.45,23.00 Сiмейка У.
9.45,0.30 Країна У.
10.45 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 «Таємницi 
домашнiх тварин».
0.00 Країна У. Новий рiк.
1.30 Рятiвники.

2.30 Щоденники Темного. 
4.00 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.35 Х/ф «Библиотекарь: 
В поисках Копья Судьбы». 
(США - Германия). (16+).
9.10 Х/ф «Матильда». 
(США). (6+).
10.45 Х/ф «Семь лет в 
Тибете». (США - Велико-
британия). (16+).
12.55 Х/ф «Осень в Нью-
Йорке». (США). (12+).
14.40 Х/ф «Все или ни-
чего». (США). (16+).
16.30,5.20 Х/ф «Близкие 
контакты третьей сте-
пени». (США). (6+).
18.45 Х/ф «Кара-
тэ-пацан». (США). (12+).
21.00,3.30 Х/ф «Эли-
зиум: Рай не на Земле». 
(США). (16+).
22.45 Х/ф «Что скрывает 
ложь». (США). (16+).
0.15 Х/ф «Васаби». 
(Франция - Япония). 
(16+).
1.45 Х/ф «Сердцеед». 
(Франция). (16+).

6.00,18.50,2.30,3.45
«ДжеДАI».
6.25,19.25 Т/с «Звонар 
2». (16+).
10.45 Х/ф «Три iкси». 
(16+).
13.00 Х/ф «Три iкси 2: 
Новий рiвень». (16+).
14.55 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,2.00 «Спецкор».
20.25 Т/с «Ментiвськi 
вiйни. Харкiв 2». (16+).
22.30 «Грошi».
23.35 «Дубинiзми».
0.15 Х/ф «Нiндзя». (18+).
3.00 «ДжеДАI. Дайджест 
2017».
4.10 «Бандерлоги 2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

понеділок, 1 березня

вівторок, 2 березня
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6.00 Гiмн України.
6.05,3.10 Енеїда.
6.30 М/ф «Свiтла особи-
стiсть».
6.40 М/ф «Синя ша-
почка».
6.50 М/ф «Подарунок».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,0.15,
2.35,5.10 Новини.
,8.05,9.05,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
9.30,22.00 Т/с «Вiра». 
(16+).
11.05 Солодка дача. 
Чiзкейк.
11.20 Телепродаж.
11.55 Бiатлон. Юнацький 
ЧС. Переслiдування 10 
км, жiнки.
12.55,3.05,5.05 Погода.
15.10,21.35,0.55,5.45
Спорт.
15.20 Країна пiсень.
15.55 Бiатлон. Юнацький 
ЧС. Переслiдування 12,5 
км, чоловiки.
16.45,19.55 Д/с «Дикi 
тварини».
17.20 #ВУкраїнi.
18.55 Д/с «Суперчуття. 
Особливий загiн».
21.55,1.00,5.55 Спорт. 
Аспект.
23.40 #@)?$0 з Майклом 
Щуром. (16+).
1.05 Т/с «Посольство». 
(16+).
4.10 Д/ф «Клiтка для 
двох».

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».
9.25,10.20,5.35 «Життя 
вiдомих людей».
11.20,12.20,14.15
«Одруження наослiп».
15.45 «Свiт навиворiт».
17.10 Т/с «Вiтер ко-
хання». (12+).
20.45,21.50,22.50 Т/с 
«Бiдна Саша». (12+).

23.50,1.55 Т/с «Кухня».

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». (12+).
12.25 Х/ф «Шеф Адам 
Джонс». (16+).
14.30,15.30 «Речдок».
16.30 «Речдок. Осо-
бливий випадок. Сiмейна 
хронiка».
18.00,19.00,3.25 «Сто-
сується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Осо-
бливий випадок. Третiй 
зайвий».
23.55 Т/с «Згадати мо-
лодiсть». (12+).
2.00 Т/с «Банкiри».
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,
0,1.00,3.00,4.00,5.00
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!

4.05 Скарб нацiї.
4.10 Еврика!
4.20 Служба розшуку 
дiтей.
4.25 Факти.
4.50 Т/с «Вiддiл 44». 
(16+).
5.35,10.10,1.25 Грома-
дянська 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 «Ро-
бокоп». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
14.15,16.15,21.25 Т/с 
«Розтин покаже 2». (16+).
16.50 Х/ф «Потрiйна 
загроза». (16+).
18.45,21.00 Факти. 
Вечiр.
20.15,2.10 Секретний 
фронт.
23.30 Х/ф «Убий їх всiх». 
3.05 Я зняв!

6.00 Т/с «Комiсар Рекс».
8.55 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 Один за всiх. (16+).
20.15,22.45 Т/с «Поло-
нена». (16+).
23.05 Т/с «Майор i 
магiя». (16+).
1.05 Т/с «Пелена». (12+).

5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.30,15.00 Орел i решка.
8.30 Т/с «Надприродне». 
(16+).
10.20 Х/ф «Бiлi цiпоньки». 
(16+).
12.50 Любов на вижи-
вання. (16+).
17.00,19.00 Хто зверху? 
(12+).
21.00 Х/ф «Твої, мої i 
нашi».
22.50 Х/ф «Домашнiй 
арешт».
1.00 Т/с «Вiдчайдушнi 
домогосподарки». (16+).
2.50 Служба розшуку 
дiтей.
2.55 Зона ночi.
5.00 Абзац.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00,2
3.00,3.00 Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.00 Т/с «Жiночий лiкар 
2». (16+).
12.45,15.30 Т/с 
«Пошта». (12+).
16.00 Iсторiя одного 
злочину. (16+).
18.00 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка 4». (12+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Незакрита 
мiшень», 6 i 7 с. (16+).
23.10 Т/с «Коротке слово 
«нi», 6 i 7 с. (16+).
1.40 Телемагазин.
2.10 Т/с «Коротке слово 
«нi», 8 i 9 с. (16+).
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 Драма «Россия мо-
лодая», 3 с. (16+).
6.50 Х/ф «Гардемарины 
3». (16+).
9.00 Х/ф «Солдат 
Джейн». (США - Велико-
британия). (16+).
11.25 Х/ф «Игра смерти». 
(Гонконг - США). (16+).
13.25 Х/ф «В поисках 
приключений». (Канада). 
15.10 Х/ф «Заложник». 
(США - Германия). (16+).
17.55 Х/ф «Побег». (16+).
20.20 Х/ф «Фантоцци». 
(Италия). (16+).
22.20 Х/ф «Фантоцци 
уходит на пенсию». 
(Италия). (16+).
0.05 Х/ф «Синьор Ро-
бинзон». (Италия). (16+).
2.15 Х/ф «Матч-Пойнт». 
(США - Великобритания). 
(18+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Штучки».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
13.30 «Орел i решка. 
Дива свiту 2».
17.30 «Орел i решка. 
Морський сезон».
23.00 Т/с «Грань». (16+).
0.40 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+).
2.15 Т/с «Три сестри».
3.00 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Бургери.
8.20 Салат-бар.
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.
14.00,21.10 Моя кухня.
16.20 Правила життя.
17.10,19.00 Один за 100 
годин.
18.00 Квартирне пи-
тання.
20.20 Дачна вiдповiдь.
22.10 Готуємо разом.
0.30 Iдеї ремонту.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

4.50 «Top Shop».
5.50 «Страх у твоєму 
домi».
7.55,16.50,2.20 «Випад-
ковий свiдок».
,12.30,16.30,19.00,1.50
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Опiкун».
10.40,19.30 Т/с «Ко-
ломбо». (16+).
12.50 «Легенди карного 
розшуку».
14.40 «Таємницi 
кримiнального свiту».
18.20 «Вартiсть життя».
21.30 Т/с «Слiпа зона». 
(16+).
0.50 «Реальнi злочинцi».
3.00 «Речовий доказ».
4.00 «Легенди бандит-
ської Одеси».

5.00 «Утро России».
9.00 «О самом главном».
0,13.00,16.00,19.00
Вести.
10.30,3.30 «Судьба че-
ловека с Борисом Кор-

чевниковым».
11.40,17.40 «60 минут».
13.30,20.05 Вести. 
Местное время.
13.55 Т/с «Склифо-
совский».
15.45,1.40 Новости куль-
туры.
16.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
20.20 Т/с «Акушерка. 
Счастье на заказ».
22.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
0.45 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
1.00 «Больше, чем лю-
бовь». О. Анофриев.
2.00 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Бандитська Одеса.
9.10,1.50 Правда життя.
10.15,0.40 Речовий 
доказ.
11.25 Вижити в дикiй 
природi.
12.20 Дикий i живий.
13.20 Прихована реаль-
нiсть.
14.15 Боротьба за вижи-
вання.
15.15,19.55 Секретнi 
територiї.
16.10 Бойовi кораблi.
17.05,20.50 Шукачi не-
приємностей.
18.00 Неймовiрнi вина-
ходи.
19.00 Ролан Биков.
21.45 Iнженернi iдеї.
22.40 Арктика з Брюсом 
Перрi.
23.40 Шокуюча правда. 
Мовчання ягнят.
2.45 Лiлiпути.
3.30 Доктор Хайм.
4.20 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,9.15,10.15,19.15
Одного разу пiд Пол-
тавою.
8.45,23.00 Сiмейка У.
9.45,0.30 Країна У.
10.45,0.00 Країна У. 

Новий рiк.
11.15,18.15 Т/с «Батько 
рулить 2».
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 «Вiдважна».
1.30 Рятiвники.
2.30 Щоденники Тем-
ного. (16+).
4.00 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.30,13.45 Х/ф «Смур-
фики 2». (США). (6+).
8.15,15.25 Х/ф «Как 
украсть небоскреб». 
9.55 Х/ф «Уцелевшая». 
(США - Великобритания). 
11.30 Х/ф «Кара-
тэ-пацан». (США). (12+).
17.10,5.35 Х/ф «Капитан 
Крюк». (США).
19.25,3.50 Х/ф «Тайное 
окно». (США). (12+).
21.00 Х/ф «Зеленая 
миля». (США). (16+).
0.00 Х/ф «Никогда не 
сдавайся». (США). (16+).
1.50 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба». 
(Испания). (16+).

6.00 Т/с «Удар у вiдповiдь 
5». (16+).
7.55 Х/ф «Поза законом». 
9.55 Х/ф «Робокоп».
11.50 «Загублений свiт».
16.55 1/4 Кубок України з 
футболу. «Динамо» - 
«Колос».
19.00 Т/с «Звонар 2». 
(16+).
20.00 Т/с «Ментiвськi 
вiйни. Харкiв 2». (16+).
22.05,23.40 Т/с «Кiстки 
10». (16+).
1.30 «ДжеДАI. Дайджест 
2017».
3.55 «ДжеДАI».
4.30 «Цiлком та-
ємно-2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

ТБ ПРОГРАМА

6.00 Гiмн України.
6.05,3.10 Енеїда.
6.30 М/ф «Круглячок».
6.40 М/ф «Лисичка з 
качалкою».
6.50 М/ф «Лiтачок Лiп».
7.00,8.00,9.00,13.00,
21.00,0.15,2.35,5.10
Новини.
8.05,9.05,12.00,13.10
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.
16.30,19.55,4.35 Д/с 
«Дикi тварини».
17.00 Бiатлон. Кубок 
свiту. VIII етап. Естафета 
4х6 км, жiнки.
18.55 Д/с «Суперчуття. 
Особливий загiн».
21.55,1.00,5.55 Спорт. 
Аспект.
23.40 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
1.05 Т/с «Посольство». 
(16+).
3.05,5.05 Погода.
4.10 Бюджетники.

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».
9.25,10.20,2.50,5.35
«Життя вiдомих людей».
11.20,12.20,14.15
«Одруження наослiп».
15.55 «Свiт навиворiт».
17.10 Т/с «Вiтер ко-
хання». (12+).
20.45 Т/с «Бiдна Саша». 
(12+).
21.45 «Право на владу».
0.45 Драма «Моя бабуся 
Фанi Каплан». (16+).

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». (12+).
12.25 Х/ф «Зведенi се-
стри».
14.35,15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок. Сiмейна 
хронiка».
18.00,19.00,3.25 «Сто-
сується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Осо-
бливий випадок. Третiй 
зайвий».
23.50 Т/с «Згадати мо-
лодiсть». (12+).
1.55 Т/с «Банкiри».
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,
0,1.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.25 На власнi очi.
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». 
(16+).
5.35,1.35 Громадянська 
оборона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10,2.20 Секретний 
фронт.
11.55,13.15 Х/ф «При-
значення». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
14.15,16.15,21.25 Т/с 
«Розтин покаже 2». (16+).
16.50 Х/ф «Убий їх всiх». 
(16+).
18.45,21.00 Факти. 
Вечiр.
20.15 Анти-зомбi.
23.30 Х/ф «Раптова 
смерть». (16+).
3.15 Я зняв!

5.55 Т/с «Комiсар Рекс».
8.50 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 Один за всiх. (16+).
20.15,22.45 Т/с «Поло-
нена». (16+).
23.05 Т/с «Майор i 
магiя». (16+).
1.05 Т/с «Пелена». (12+).

5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.30,15.00 Орел i решка.
8.30 Т/с «Надприродне». 
(16+).
10.20 Х/ф «Домашнiй 

арешт».
12.50 Любов на вижи-
вання. (16+).
17.00,19.00 Хто зверху? 
(12+).
21.00 Х/ф «Тупий i ще 
тупiший 2». (16+).
23.20 Х/ф «Клiк: з 
пультом по життю». (16+).
1.30 Вар`яти. (12+).
2.55 Служба розшуку 
дiтей.
3.00 Зона ночi.
5.00 Абзац.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
,8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.00 Т/с «Жiночий лiкар 
2». (16+).
12.45,15.30 Т/с 
«Пошта». (12+).
16.00 Iсторiя одного 
злочину. (16+).
18.00 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка 4». (12+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Незакрита 
мiшень», 8 i 9 с. (16+).
23.10 Слiдами.
23.50 Т/с «Коротке слово 
«нi», 10 i 11 с. (16+).
1.40 Телемагазин.
2.10 Т/с «Коротке слово 
«нi». (16+).
3.00 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 Драма «Россия мо-
лодая», 4 с. (16+).
6.50 Х/ф «Синьор Ро-
бинзон». (Италия). (16+).
9.00 Х/ф «Побег». (16+).
11.25 Х/ф «Фантоцци». 
(Италия). (16+).
13.25 Х/ф «Фантоцци 
уходит на пенсию». 
(Италия). (16+).
15.10 Х/ф «Матч-Пойнт». 
(США - Великобритания). 
(18+).
17.55 Х/ф «Бой с тенью». 
(16+).
20.20 Х/ф «Второй траги-
ческий Фантоцци». 
(Италия). (16+).
22.20 Х/ф «Фантоцци 
берет реванш». (Италия). 
0.05 Х/ф «Призрак и 
Тьма». (Германия - США). 
(16+).
2.15 Х/ф «Рекрут». 
(США). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Штучки».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
13.30 «Орел i решка. 
Дива свiту 2».
17.30 «Орел i решка. 
Морський сезон».
23.00 Т/с «Грань». (16+).
0.40 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+).
3.00 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Бургери.
8.20 Салат-бар.
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.
14.00,21.10 Моя кухня.
16.20 Правила життя.
17.10,19.00 Один за 100 
годин.
18.00 Квартирне пи-
тання.
20.20 Дачна вiдповiдь.
22.10 Готуємо разом.
0.30 Iдеї ремонту.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

4.50 «Top Shop».
5.50 «Страх у твоєму 
домi».
7.55,16.50,2.20 «Випад-
ковий свiдок».
,12.30,16.30,19.00,1.50
«Свiдок».
9.00 Х/ф «П`ять хвилин 
страху».
10.45,19.30 Т/с «Ко-
ломбо». (16+).
12.50 «Легенди карного 
розшуку».
14.35 «Вартiсть життя».
18.20 «Правда життя».
21.30 Т/с «Слiпа зона». 
(16+).
0.50 «Реальнi злочинцi».
2.55 «Речовий доказ».
4.00 «Легенди бандит-
ської Одеси».

5.00 «Утро России».
9.00 «О самом главном».
00,13.00,16.00,19.00
Вести.
10.30,3.30 «Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым».
11.40,17.40 «60 минут».
13.30,20.05 Вести. 
Местное время.
13.55 Т/с «Склифо-

совский».
15.45,1.40 Новости куль-
туры.
16.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
20.20 Т/с «Акушерка. 
Счастье на заказ».
22.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
0.45 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
1.00 «Искусственный 
отбор».
2.00 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Бандитський Київ.
8.25,1.50 Правда життя.
10.05,0.40 Речовий 
доказ.
11.15,21.45 Iнженернi 
iдеї.
12.15 Дикий i живий.
13.15 Прихована реаль-
нiсть.
14.10 Боротьба за вижи-
вання.
15.10 Секретнi територiї.
16.05 Бойовi кораблi.
17.00,20.50 Шукачi не-
приємностей.
17.55 Неймовiрнi вина-
ходи.
18.55 Леонiд Биков. Зу-
стрiчна смуга.
19.50 Битва цивiлiзацiй.
22.40 Арктика з Брюсом 
Перрi.
23.40 Шокуюча правда.
2.55 Таємницi кримiналь-
ного свiту.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,9.15,10.15,19.15
Одного разу пiд Пол-
тавою.
8.45,23.15 Сiмейка У.
9.45,0.45 Країна У.
10.45,0.15 Країна У. 
Новий рiк.
11.15,18.15 Т/с «Батько 
рулить 2».
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 «Ваяна».
1.45 Рятiвники.
2.45 Щоденники Тем-
ного. (16+).
4.15 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.50 Х/ф «Тристан и 
Изольда». (США - Велико-
британия - Германия - 
Чехия). (12+).
9.55 Х/ф «Каратэ-пацан». 
(США). (12+).
12.10,17.45 Х/ф «Тайное 
окно». (США). (12+).
13.45 Х/ф «Капитан 
Крюк». (США).
16.00,5.20 Х/ф «История 
одного вампира». (США). 
19.20 Х/ф «Седьмой 
сын». (США - Великобри-
тания - Канада - Китай). 
21.00 Х/ф «Клиент». 
(США). (16+).
22.55 Х/ф «Холодная 
гора». (США - Великобри-
тания - Италия - 
Румыния). (16+).
1.25 Х/ф «Четыре 
свадьбы и одни похо-
роны». (Великобритания). 
3.20 Х/ф «Шутки в сто-
рону 2: Миссия в 
Майами». (Франция). 

6.00,18.50,2.30,3.45
«ДжеДАI».
6.45 Т/с «Удар у вiдповiдь 
5». (16+).
8.45 Х/ф «Робокоп 2».
10.55 Х/ф «Робокоп 3».
12.55 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,2.00 «Спецкор».
19.25 Т/с «Звонар 2». 
(16+).
20.25 Т/с «Ментiвськi 
вiйни. Харкiв 2». (16+).
22.35,0.10 Т/с «Кiстки 
10». (16+).
3.00 «ДжеДАI. Дайджест 
2017».
4.10 «Бандерлоги 2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

середа, 3 березня

четвер, 4 березня
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6.00 Гiмн України.
6.05 Енеїда.
6.30 М/ф «Люлька миру».
6.40 М/ф «Маленький 
великий пес».
6.50 М/ф «Найменший».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,0.15,
2.25,5.10 Новини.
7.05,8.05,9.05,12.00,13
.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 Країна пiсень.
15.55 Мiста та мiстечка.
16.15 Бiатлон. Кубок 
свiту. VIII етап. Естафета 
4х7,5 км, чоловiки.
17.55 Погода.
18.55 Д/с «Суперчуття. 
Особливий загiн».
19.55 Д/с «Дикi тварини».
21.55,1.00,5.55 Спорт. 
Аспект.
23.40,4.40 Перша 
шпальта.
1.05 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
1.35 #@)?$0 з Майклом 
Щуром. (16+).
3.00 «Зворотнiй вiдлiк».

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14
.00,16.45,19.30,3.40
«ТСН».
9.25,10.20,6.05 «Життя 
вiдомих людей».
11.20,12.20,14.15
«Вечiрнiй квартал».
17.10 Т/с «Вiтер ко-
хання». (12+).
20.15 «Лiга смiху».
22.15 «Жiночий квартал».
0.15 Бойовик «Команда 
«А». (16+).
2.30 «Iгри приколiв».
5.15 «Свiтське життя».

5.25,22.50 «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». (12+).
12.25 Х/ф «Мiс Погана 
поведiнка». (12+).
14.30,15.30,0.35
«Речдок».
16.30 «Речдок. Осо-
бливий випадок. Сiмейна 
хронiка».
18.05,1.30 «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Шерлок: По-
творна наречена». (16+).
3.05 «Чекай на мене. 
Україна».
4.15,5.30 «Навколо М».
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 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.
4.30,1.05 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.
10.10,13.45,18.25,0.15
«На трьох». (16+).
11.40,13.15,20.05 Ди-
зель-шоу. (12+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
14.00,1.30 Т/с «Вижити 
за будь-яку цiну».
15.35,16.15 Х/ф «Рап-
това смерть». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
23.00 «На трьох 9». (16+).
3.10 Я зняв!

5.10 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
13.00,14.50,18.05 Т/с 
«Слiпа». (12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
19.00,22.45 Холостяк. 
(12+).
1.10 Про що мовчать 
жiнки. (16+).

5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.30 Орел i решка.
8.30 Т/с «Надприродне». 
(16+).

11.00 Вiд пацанки до 
панянки. (16+).
13.00,1.40 Вар`яти. 
(12+).
15.10 Х/ф «Будинок Ве-
ликої Матусi».
17.10 Х/ф «Будинок Ве-
ликої Матусi 2». (12+).
19.10 Х/ф «Брехун, 
брехун».
21.00 Х/ф «Завжди кажи 
«так». (12+).
23.10 Х/ф «Метод Хiтча».
2.25 Служба розшуку 
дiтей.
2.30 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.20 Т/с «Гра в долю». 
(12+).
14.45 Т/с «Непрекрасна 
ледi», 1 i 2 с. (12+).
15.30 Т/с «Непрекрасна 
ледi». (12+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова 
Савiка Шустера.
0.00,2.15 Т/с «На ка-
челях долi».
1.45 Телемагазин.
4.20 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,14.00,1
6.00,17.00 «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.
18.00 «Watchdogs».
18.30 «Влада хохотала».
19.00 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
22.00 «Мiнiстерство 
правди».

5.00 Драма «Россия мо-
лодая», 5 с. (16+).
6.50 Х/ф «Призрак и 
Тьма». (Германия - США). 
9.00 Х/ф «Бой с тенью». 
(16+).
11.25 Х/ф «Второй траги-
ческий Фантоцци». 
(Италия). (16+).
13.25 Х/ф «Фантоцци 
берет реванш». (Италия). 
15.10 Х/ф «Рекрут». 
(США). (16+).
17.55 Х/ф «Бой с тенью 
2: Реванш». (16+).
20.20 Х/ф «Набережная 
Орфевр, 36». (16+).
22.20 Х/ф «В стране 
женщин». (США). (16+).
0.05 Х/ф «Право на 
убийство». (США). (16+).
2.15 Х/ф «Помни». 
(США). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Штучки».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
11.00 Х/ф «Римськi поба-
чення». (12+).
12.35,22.00 «Орел i 
решка. Дива свiту 2».
15.35 «Орел i решка. 
Морський сезон».
18.25 Х/ф «Випадковий 
чоловiк».
20.00 Х/ф «Весiльний 
переполох».
1.00 Х/ф «Руйнування». 
(16+).
2.45 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.

7.30 Бургери.
8.20 Салат-бар.
8.40 Дiм на заздрiсть 
усiм.
9.40 Майстри ремонту.
10.30,19.50 Удачний 
проект.
13.00,15.00 Кориснi 
поради.
14.00,21.10 Моя кухня.
16.20 Правила життя.
17.10,19.00 Один за 100 
годин.
18.00 Квартирне пи-
тання.
20.20 Дачна вiдповiдь.
22.10 Готуємо разом.
0.30 Iдеї ремонту.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
3.40 Зiрковi долi.
4.10 М/ф.

4.50 «Top Shop».

5.50 «Страх у твоєму 
домi».
7.55,16.50,2.25 «Випад-
ковий свiдок».
,12.30,16.30,19.00,1.55
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Таємниця за-
писної книжки».
10.35,19.30 Т/с «Ко-
ломбо». (16+).
12.50 «Легенди карного 
розшуку».
14.40 «Правда життя».
18.20 «Таємницi свiту».
21.30 Т/с «Слiпа зона». 
(16+).
23.10 Х/ф «Смертельна 
стежка». (16+).
0.50 «Реальнi злочинцi».
3.00 «Речовий доказ».
4.00 «Легенди бандит-
ського Києва».

5.00 «Утро России».
9.00 «О самом главном».
.00,13.00,16.00,19.00
Вести.
10.30,3.30 «Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым».

11.40,17.40 «60 минут».
13.30,20.05 Вести. 
Местное время.
13.55 «Близкие люди».
15.45 Новости культуры.
16.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
20.20 Т/с «Акушерка. 
Счастье на заказ».
22.15 «Дом культуры и 
смеха. Весна».
0.15 «2 Верник 2».
1.00 Х/ф «Клуб женщин».

6.00,4.30 Мiстична 
Україна.
7.00 Бандитська Одеса.
9.05,1.50 Правда життя.
10.15,0.40 Речовий 
доказ.
11.25 Боротьба за вижи-
вання.
12.25,15.10,19.55 Се-
кретнi територiї.
13.20 Прихована реаль-
нiсть.
14.15 Нiл.
16.05 Бойовi кораблi.
17.00,20.50 Шукачi не-
приємностей.
17.55 Неймовiрнi вина-
ходи.
18.55 Володимир Iвасюк.
21.45 Iнженернi iдеї.
22.40 Арктика з Брюсом 
Перрi.
23.40 Шокуюча правда.
2.50 Бандитський Київ.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,9.15,10.15,19.15
Одного разу пiд Пол-
тавою.
8.45,23.25 Сiмейка У.
9.45,0.55 Країна У.
10.45,0.25 Країна У. 
Новий рiк.
11.15,18.15 Т/с «Батько 
рулить 2».
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 «Зоотро-

полiс».
1.55 Рятiвники.
2.55 Теорiя зради.
3.40 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.05,10.15 Х/ф 
«Седьмой сын». (США - 
Великобритания - Канада 
- Китай). (16+).
8.45 Х/ф «Библиотекарь: 
В поисках Копья Судьбы». 
(США - Германия). (16+).
11.55 Х/ф «Пятый эле-
мент». (Франция - США). 
14.00 Х/ф «История од-
ного вампира». (США). 
(16+).
15.45,2.40 Х/ф «Кинг 
Конг». (США - Германия - 
Новая Зеландия). (16+).
18.45,5.50 Х/ф «Лучше 
не бывает». (США). (12+).
21.00 Х/ф «Гонка». (Вели-
кобритания - Германия - 
23.00 Х/ф «Сердцеед». 
(Франция). (16+).
0.40 Х/ф «Клиент». 
(США). (16+).

6.00,18.50,2.30,3.50
«ДжеДАI».
6.25 Т/с «Удар у вiдповiдь 
5». (16+).
8.20 Х/ф «Людина прези-
дента». (16+).
10.15 Х/ф «Людина пре-
зидента 2». (16+).
12.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,2.00 «Спецкор».
19.25 Х/ф «Швидкiсть». 
(16+).
21.50 Х/ф «Швидкiсть 2». 
(16+).
0.05 Х/ф «Спiймати i 
вбити». (16+).
3.05 «ДжеДАI. Дайджест 
2017».
4.30 «Цiлком та-
ємно-2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

6.00 Гiмн України.
6.05,3.55 Енеїда.
7.00,8.00,9.00,21.00,
0.15,2.05,3.30,5.35
Новини.
7.10 М/ф «Уроки 
тiтоньки Сови».
7.40 М/ф «Як козаки 
сiль купували».
7.50 М/ф «Як козак 
щастя шукав».
8.05 Д/с «Тваринна 
зброя».
9.05 Вiдтiнки України.
9.45,22.00 Х/ф «Панi 
Боварi». (16+).
11.55 Бiатлон. Кубок 
свiту. VIII етап. Спринт 7 
км, жiнки.
13.25 Д/с «Дикi тва-
рини».
14.25 Телепродаж.
15.00 UA:Фольк. Спо-
гади.
16.10 Мiста та мi-
стечка.
16.35 Бiатлон. Кубок 
свiту. VIII етап. Спринт 
10 км, чоловiки.
18.05 Х/ф «Поруч з 
Iсусом: Марiя Магда-
лина».
20.00,21.25 Д/с «Бо-
ротьба за виживання».
0.40 #ВУкраїнi.
1.10 Д/ф «Хто створив 
Змiєвi вали?»
2.30 Концерт. Сергiй 
Асафатов.
3.00,5.00 Бюджетники.
3.50,5.30 Погода.

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».
20.15 «Лiпсiнк Батл».
22.10 «Вечiрнiй 
квартал».
23.20,0.20 «Свiтське 
життя».

1.20 «Iгри приколiв».

6.20 М/ф.
6.55 Х/ф «Схiдний 
вiтер».
9.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.00,4.20 Х/ф 
«Iграшка».
13.00 Х/ф «Солодка 
жiнка».
15.00 Х/ф «Будьте моїм 
чоловiком».
16.40 Х/ф «Найприва-
бливiша i найсимпатич-
нiша».
18.15,20.30 Т/с «До-
бровольцi». (12+).
20.00 «Подробицi».
23.00 «Великий бокс. 
Владислав Сиренко - 
Камiл Соколовськi».
23.55 Х/ф «Слiди апо-
столiв». (16+).
2.10 «Подробицi» - 
«Час».
2.40 «Навколо М».

6.00,7.00,8.00,9.00,1
0.00,11.00,12.00,
0,18.00,20.00,21.00,
0,1.00,2.00,4.00,5.00
Час новин.
6.10,7.10 Д/с «Крила 
вiйни».
7.50,8.50,21.25 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
8.15 Д/с «Найбiльш 
завантажений у свiтi».
8.40 Натхнення.
9.10 Час «Ч».
9.30 Майстри ремонту.
10.15 Форшмак.
10.35 Медекспертиза.
11.10 Гончаренко ру-
лить.
11.40 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!
4.50 Факти.
5.15 Т/с «Копи на ро-
ботi». (16+).
7.05,9.15,10.35 «На 
трьох». (16+).
8.35,9.55 Т/с «Вижити 
за будь-яку цiну».
11.05,13.00 Т/с «Пес». 
(16+).
12.45 Факти. День.
16.50 Х/ф «Пригоди 
Плуто Неша». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Люди у чор-
ному». (16+).
21.00 Х/ф «Люди у чор-
ному 2». (16+).
22.45 Х/ф «Люди у чор-
ному 3». (16+).
0.40 Т/с «Розтин по-
каже 2». (16+).
3.15 Я зняв!

6.10,10.50 Т/с «Поло-
нена». (16+).
7.55 Неймовiрна 
правда про зiрок.
17.05 Хата на тата. 
(12+).
19.00 МастерШеф. 
Професiонали. (12+).
22.22 Dizel Night.
0.15 Звана вечеря. 
(12+).

5.30 Вар`яти. (12+).
8.15,9.55 Kids` Time.
8.20 М/ф «Феї i легенда 

таємничого звiра».
10.00 Орел i решка.
12.10 У кого бiльше. 
(12+).
14.10 Х/ф «Персi 
Джексон i викрадач бли-
скавок». (16+).
16.50 Х/ф «Персi 
Джексон i море чудо-
виськ».
18.50 Х/ф «Пiрати Ка-
рибського моря: На 
краю свiту». (16+).
22.10 Х/ф «Боги 
Єгипту». (12+).
0.50 Х/ф «Тупий i ще 
тупiший 2». (16+).
3.00 Зона ночi.

7.00,15.00,19.00 Сьо-
годнi.
7.25,4.45 Реальна мiс-
тика.
8.55 Х/ф «Доктор 
Щастя». (12+).
11.00 Т/с «Тайсон». 
(16+).
14.50 Т/с «Тростинка на 
вiтру», 1 i 2 с. (12+).
15.20 Т/с «Тростинка на 
вiтру». (12+).
20.00 Головна тема.
21.00 Шоу «Маска».
23.00 Музична плат-
форма.
1.00 Т/с «Пташка 
спiвоча», 1 i 2 с. (12+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Пташка 
спiвоча». (12+).

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 В. Бiрзулом.
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 Драма «Россия 
молодая», 6 с. (16+).
6.50 Х/ф «Право на 
убийство». (США). 
(16+).
9.00 Х/ф «Бой с тенью 
2: Реванш». (16+).
11.25 Х/ф «Набережная 
Орфевр, 36». (16+).
13.25 Х/ф «В стране 
женщин». (США). (16+).
15.10 Х/ф «Помни». 
(США). (16+).
17.55 Х/ф «Бой с тенью 
3D: Последний раунд». 
(16+).
20.20 Х/ф «Области 
тьмы». (США). (16+).
22.20 Х/ф «Адреналин». 
(США). (18+).
0.05 Х/ф «Давай разве-
демся!» (16+).
2.15 Х/ф «Семьянин». 
(США). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.30 «Дай лапу».
9.20 «Орел i решка. 
Шопiнг».
11.10 Х/ф «Випадковий 
чоловiк».
12.50 Х/ф «Весiльний 
переполох».
14.40 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
0.00 Х/ф «Бабiй». (18+).
1.45 «Бiйцiвський клуб».
2.40 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 Рекордсмени Го-
лiвуда: Зворотнiй вiдлiк.
9.00 Видатнi акторки. 

ТОП 100.
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.

4.50 «Top Shop».
5.50 Х/ф «Загадка Енд-
хауза».
7.45 Х/ф «Суто англiй-
ське вбивство».
10.55 Х/ф «Вантаж без 
маркування».
12.40 Т/с «Досьє «Ма-
йорка». (16+).
15.35,3.30 «Випад-
ковий свiдок».
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00,3.00 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Формула 
кохання».
21.15 Х/ф «Iграшки для 
дорослих». (16+).
23.05 Х/ф «Мiсто по-
року». (16+).
1.20 «Хвороби-вбивцi».
3.55 «Речовий доказ».
4.25 «Правда життя».

5.00 «Утро России. Су-
ббота».
8.00 Вести. Местное 
время.
8.15 Местное время. 
Суббота.
8.35 «Диалоги о жи-
вотных. Зоопарк Росто-
ва-на-Дону».
9.15 «По секрету всему 
свету».
9.35 Всероссийский 
потребительский 
проект «Тест».
10.00 Вести.
10.30 «Пятеро на од-
ного».
11.10 «Сто к одному».

11.55 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!»
12.50 «Доктор Мяс-
ников».
13.45 Х/ф «Нарисо-
ванное счастье».
17.05 «Привет, Ан-
дрей!»
19.00 Вести в субботу.
20.00 Х/ф «Жизнь пре-
красна».
23.50 «Романтика ро-
манса».
0.45 Х/ф «Поезд 
судьбы».
3.35 Х/ф «Красотка».

6.00 Випадковий 
свiдок.
7.10,1.00 Мiстична 
Україна.
8.00,19.05 У пошуках 
iстини.
10.10 Речовий доказ.
11.20 Секретнi тери-
торiї.
12.15 Битва цивiлi-
зацiй.
13.15 Iнженернi iдеї.
16.15 Арктика з 
Брюсом Перрi.
18.15 Брама часу.
21.00 Невiдома Єв-
ропа.
1.50 Пiдроблена 
iсторiя.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.35 М/ф «Легенди 
країни Оз: Повернення 
Доротi».
11.20 М/ф «Гномео та 
Джульєтта».
12.50 Х/ф «Iсторiя вiч-
ного кохання, або Попе-
люшка».
15.05 М/ф «Таємницi 
домашнiх тварин».
16.50 М/ф «Зоотро-
полiс».
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою.
0.00 Країна У.
0.30 Сiмейка У.
1.00 Панянка-селянка.
2.50 Вiталька.

5.50 Кориснi пiдказки.

8.00 Х/ф «Библиоте-
карь: В поисках Копья 
Судьбы». (США - Гер-
мания). (16+).
9.35 Х/ф «Уцелевшая». 
(США - Великобри-
тания). (16+).
11.10 Х/ф «Кинг Конг». 
(США - Германия - 
Новая Зеландия). (16+).
14.10 Х/ф «Капитан 
Крюк». (США).
16.25 Х/ф «Лучше не 
бывает». (США). (12+).
18.40 Х/ф «Голодные 
игры». (США). (16+).
21.00 Х/ф «Голодные 
игры: И вспыхнет 
пламя». (США). (16+).
23.20 Х/ф «Голодные 
игры: Сойка-пересмеш-
ница. Часть 2». (США). 
(16+).
1.40 Х/ф «Холодная 
гора». (США - Велико-
британия - Италия - 
Румыния). (16+).
4.10 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (Франция). 
(12+).

6.00 «Шаленi пере-
гони».
7.05,8.10,2.55
«ДжеДАI».
9.10 «Загублений свiт».
13.10 Х/ф «Кинджа-
ли-близнята». (16+).
15.00 Х/ф «Подвiйний 
дракон». (16+).
16.50 Х/ф «Швидкiсть». 
(16+).
19.00 Х/ф «Зламана 
стрiла». (16+).
21.05 Х/ф «Чорна дiра». 
(16+).
23.10 Х/ф «Ворог мiй». 
(16+).
1.15 Х/ф «Турнiр на 
виживання». (18+).
3.15 «Цiлком та-
ємно-2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

п'ятниця, 5 березня

субота, 6 березня
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6.00 Гiмн України.
6.05,3.55 Енеїда.
7.00,8.00,8.55,21.00,
0.10,3.30,5.35 Но-
вини.
7.10 М/ф «Уроки 
тiтоньки Сови».
7.40 М/ф «Як козаки у 
хокей грали».
8.15,3.50,5.30 По-
года.
8.20,18.10 Д/с «Дикi 
тварини».
9.00 Божественна 
Лiтургiя Православної 
Церкви України.
11.00 Недiльна 
Лiтургiя Української 
Греко-Католицької 
Церкви.
12.30 Недiльна Свята 
Меса Римсько-Като-
лицької Церкви в 
Українi.
13.30 Бiатлон. Кубок 
свiту. VIII етап. Переслi-
дування 10 км, жiнки.
14.30 Телепродаж.
15.00 Країна пiсень.
16.05 Концерт. Нiна 
Матвiєнко та Дмитро 
Андрiєць.
16.55 Бiатлон. Кубок 
свiту. VIII етап. Переслi-
дування 12,5 км, чо-
ловiки.
17.50 Студiя «Бiатлон».
18.50,1.10 Х/ф «Укра-
дене щастя», 1 i 2 с.
21.25 #@)?$0 з Май-
клом Щуром. (16+).
22.00 Х/ф «Украдене 
щастя», 3 i 4 с.
0.35 #ВУкраїнi.
3.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях.

7.00 «Життя вiдомих 
людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.45 «Свiт навиворiт 

12. Пакистан».
10.50,1.35 «Свiт нави-
ворiт».
16.40 Трилер «Впiймай 
мене, якщо зможеш».
19.30,5.00 «ТСН-Тиж-
день».
21.00 «Голос країни 
11».
23.10 «Свiтське 
життя».
0.10 Концерт Н. Моги-
левської «Весна».

5.50 Х/ф «Схiдний 
вiтер 2».
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
10.00,11.00,12.00
«Iнше життя».
13.00 Т/с «Речдок. 
Особиста справа». 
(16+).
17.50 Т/с «Детектив 
Ренуар». (12+).
20.00 «Подробицi 
тижня».
22.00 Х/ф «Шерлок: 
Потворна наречена». 
(16+).
23.55 «Речдок».

6.00,7.00,8.00,9.00,1
0.00,11.00,12.00,
,20.00,21.00,23.00,
,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 «Та-
ємнича 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!

5.00 Скарб нацiї.
5.10 Еврика!
5.15 Факти.
5.40 Анти-зомбi.
6.35 Не дай себе ошу-
кати!
7.30 Секретний фронт.
8.25 Громадянська 
оборона.
9.25,13.00,1.35 Т/с 
«Розтин покаже 2». 
(16+).
12.45 Факти. День.
14.20 Х/ф 
«Спецiалiст». (16+).
16.20 Х/ф «Руйнiвник». 
(16+).
18.45 Факти тижня.
21.20 Х/ф «Люди у 
чорному: Iнтернешнл». 
(12+).
23.35 Х/ф «Повер-
нення героя». (16+).
3.50 Я зняв!

5.25 Х/ф «Не можу ска-
зати «прощавай».
7.00 Х/ф «Суєта суєт».
8.50 МастерШеф. 
Професiонали. (12+).
12.15 Хата на тата. 
(12+).
15.05 СуперМама.
19.00 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).

20.00 Один за всiх. 
(16+).
23.10 Таємницi ДНК. 
(16+).

6.00 У кого бiльше. 
(12+).
7.55,9.45 Kids` Time.
8.00 М/ф «Зверо-
полюс».
9.50 Х/ф «Вiллоу».
12.40 Х/ф «Сонна Ло-
щина». (16+).
14.50 Х/ф «Пiрати Ка-
рибського моря: На 
краю свiту». (16+).
18.10 Х/ф «Пiрати Ка-
рибського моря: На 
дивних берегах». (16+).
21.00 Х/ф «Пiрати Ка-
рибського моря: По-
мста Салазара». (12+).
23.40 Х/ф «Полювання 
на янголiв». (16+).
1.30 Вар`яти. (12+).

5.50 Сьогоднi.
6.50,3.20 Реальна 
мiстика.
9.45 Т/с «Дорога до-
дому». (12+).
17.00 Т/с «Любов ма-
терi», 1 i 2 с. (12+).
19.00 Сьогоднi. Пiд-
сумки з Олегом Пан-
ютою.
21.00 Т/с «Любов ма-
терi». (12+).
23.00 Т/с «Добрими 
намiрами», 1 i 2 с. 
(12+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Добрими 
намiрами». (12+).

9.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,14.00,17.00
«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. Чер-
негою.
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 Драма «Россия 
молодая», 7 с. (16+).
6.50 Х/ф «Давай 
разведемся!» (16+).
9.00 Х/ф «Бой с тенью 
3D: Последний раунд». 
(16+).
11.25 Х/ф «Области 
тьмы». (США). (16+).
13.25 Х/ф «Адре-
налин». (США). (18+).
15.10 Х/ф «Семьянин». 
(США). (16+).
17.55 Х/ф «Поезд на 
Юму». (США). (16+).
20.20 Х/ф «Рэмбо. 
Первая кровь». (США). 
(16+).
22.20 Х/ф «Рэмбо: 
Первая кровь 2». (16+).
0.05 Х/ф «Рэмбо 3». 
(США). (16+).
2.15 Х/ф «Счастливый 
Лазарь». (Италия - 
Швейцария - Франция 
- Германия). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.40 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.35 Х/ф «Римськi по-
бачення». (12+).
11.10 Х/ф «Прикинься 
моїм хлопцем». (16+).

13.00 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
0.15 Х/ф «Щоденник 
кар`єристки».
2.00 Т/с «Три сестри».
2.50 «Нiчне життя».

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

4.50 «Легенди бандит-
ського Києва».
5.15 «Top Shop».
5.45 Х/ф «Розпад».
7.45 «Будьте здоровi».
8.20 «Україна вражає».
9.20 Т/с «Досьє «Ма-
йорка». (16+).
12.20 Х/ф «Формула 
кохання».
14.05 Х/ф «Хiд конем».
15.40 Х/ф «Сiм старих i 
одна дiвчина».
17.10 Х/ф «Iграшки 
для дорослих». (16+).
19.00 Х/ф «Весна на 
Зарiчнiй вулицi».
20.50 Х/ф «Гусарська 
балада».
22.35 Х/ф «Бiнго 
Бонго».
0.35 Х/ф «Смертельна 
стежка». (16+).
2.15 «Речовий доказ».

5.10,0.30 Х/ф «Лю-
бовь из пробирки».
6.55,2.15 Х/ф «Мама 
вышла замуж».
8.20 Местное время. 
Воскресенье.

8.55 «Пешком...» Театр 
Вахтангова.
9.15 «Устами мла-
денца».
9.55,3.40 «Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым».
10.40 «Сто к одному».
11.25 Х/ф «Небесные 
ласточки».
13.40 Х/ф «Одиночка».
15.35 Х/ф «Маршруты 
любви».
19.00 Вести недели.
21.00 Москва. Кремль. 
Путин.
21.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым».

6.00 Випадковий 
свiдок.
7.30,1.00 Мiстична 
Україна.
8.20,19.10 У пошуках 
iстини.
10.15 Речовий доказ.
11.25 Секретнi тери-
торiї.
13.15,21.00 Магiя 
океанiв.
16.15 Арктика з 
Брюсом Перрi.
18.15 Брама часу.
1.45 Гордiсть України.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.25 Х/ф «Iсторiя вiч-
ного кохання, або По-
пелюшка».
11.40 Х/ф «Три 
горiшки для Попе-
люшки».
13.20 М/ф «Думками 
навиворiт».
15.10 М/ф «Ваяна».
17.15 М/ф «Вiдважна».
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою.
22.30 Х/ф «Вiд сiм`ї не 
втечеш».
0.30 Сiмейка У.
1.00 Країна У. Новий 
рiк.

1.30 Країна У.
2.00 Панянка-селянка.
2.50 Щоденники Тем-
ного. (16+).
3.45 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.05,12.55 Х/ф «Ка-
питан Крюк». (США).
8.25,15.15 Х/ф «Го-
лодные игры». (США). 
(16+).
10.40 Х/ф «Дивер-
гент». (США). (12+).
17.35 Х/ф «Питер 
Пэн». (США). (12+).
19.25,5.25 Х/ф «Прин-
цесса-невеста». 
(США). (6+).
21.00,3.05 Х/ф «Ешь, 
молись, люби». (США). 
(16+).
23.15 Х/ф «Фрида». 
(США - Мексика - Ка-
нада). (16+).
1.15 Х/ф «Век Адалин». 
(США - Канада). (16+).

6.00 «Шаленi пере-
гони».
7.00,2.35 «ДжеДАI».
8.00,0.55 «Загублений 
свiт».
12.00 Х/ф «Чорний 
орел». (16+).
13.55 17 тур ЧУ з фут-
болу. «Динамо» - 
«Мiнай».
16.00 Х/ф «Швидкiсть 
2». (16+).
18.15 Х/ф «Знамення». 
(16+).
20.45 Х/ф «Викрасти 
за 60 секунд». (16+).
23.00 Х/ф «Урок вижи-
вання». (18+).
1.50 «ДжеДАI. Дай-
джест 2017».
3.10 «Цiлком та-
ємно-2017».
4.45 «Найкраще».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

Кросворд

неділя, 7 березня

По	горизонталi:
1.	Попiл.	5.	Iслам.	7.	Завуч.	9.	
Оса.	10.	Юта.	11.	Рум.	12.	Озон.	
14.	Апач.	17.	Ро.	18.	Ла.	19.	Тяга.	
21.	Слiд.	23.	Кеб.	25.	Ола.	27.	
Лох.	29.	Жетон.	30.	Юкола.	31.	
Барма.

По	вертикалi:
1.	Пас.	2.	Омар.	3.	Iзюм.	4.	Лат.	6.	
Лоно.	8.	Вамп.	12.	Орт.	13.	Зоя.	
15.	Алi.	16.	Чад.	20.	Грот.	22.	
Лихо.	23.	Кана.	24.	Блюм.	26.	
Лоб.	28.	Ока.

Відповіді на кросворд з №6

ПО ГОРИЗОНТАЛI:
1. Нервовий збiй.
3. ...-Ата.
5. Ноти хором.
7. Стародавня фр. монета.
9. Бухгалтерський термiн.
11. ...-Плата.
12. Винахiдник телефону.
14. Рiв.
15. Арабський титул.
16. Молочний продукт.
17. Комаха.
19. Сторона тiла.
22. Японський театр.
24. Эсперанто.
25. Одиниця площi.
26. Азiатський канал.
28. Реалiзацiя товару.
29. Держава в Океанiї.
30. Америк. всюдихiд.

31. Сховище грошей.

ПО ВЕРТИКАЛI:
1. Напiй чаклунiв.
2. Окрiп.
3. ... Роговцева.
4. Команда собацi.
6. Хижий птах.
8. Вiслюк з М/ф.
10. Саввiна.
12. Американська лялька.
13. Предмет меблiв.
18. Вiдомий iнд. письменник.
20. Предмет поклонiння.
21. Дит. табiр у Криму.
23. Рiчка в Росiї.
25. Крик у лiсi.
27. Контр.-пропускний пункт.
28. Iкло.



№ 7 (955)
25 лютого 2021 року 17

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

7
м. Гадяч, вул. Енгельса, 26

макулатуру, поліетилен,
пластикові пляшки,

склобій, алюмінієву банку

КУПЛЮ

0666042031
0500182699
0679699120

Тел. 

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

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

Тел. 0990302837, 
0962684531

9 Тел.: Тел.: 09913203450991320345

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

9

7

КУПЛЮ СВИНЕЙ 
ЖИВОЮ ВАГОЮ

Тел. 0663451052, 
0506644240

ДОРОГО

12

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

КУПЛЮ
9

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 приватизоване. Тел. 0992858310.

	� БУДИНОК, с. Хитці. 
Тел.0502824783.

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

	� БУДИНОК, м. Гадяч, вул. Пол-
тавська, 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, коло-
дязь у дворі. З/д 22 сотки, сад, 
огород. Господарські 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 зручностей. 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 роз-
строчка. Розгляну всі варіанти.  Тел. 
0957757334

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

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

	� БУДИНОК, цегляний, с. Тепле, 
вул. Садова. Газ, вода, зручності в 
будинку. Усі господарські споруди, 
асфальтований двір. Сад. З/д. Поруч 
траса обласного значення (500м). 
Ціна 4 тис. у.о. Тел. 0666455761.

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

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

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

	� БУДИНОК, с. Бухалове, з/п 52,5 м 
кв., опалювальна площа 31 м кв. гази-
фікований. 15 + 7с. орної землі. Гос-
подарські споруди. Ціна за домовле-
ністю. Тел. 0664116193, 0954136812. 

	� БУДИНОК, 1993 р. в., 105 м. кв., 
із білої цегли, газифікований, зі зруч-
ностями. 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 зруч-
ностями. З/д приватизована. Мож-
ливий обмін на 1-, 2-кімн. кв. Тел. 
0668791450. 

	� БУДИНОК, р-н дитячого будинку, 
з/д 9 с., л/кухня, гараж, сарай, газ, 
вода. Тел. 0661196506. 

	� БУДИНОК, с. Соснівка, ж/п 86,5 м. 
кв., газ, вода, л/кухня, гараж, сарай, 
скважина, газовий та дров’яний 
котли, з/д. Тел. 0999716305.  

	� БУДИНОК, с. Сергіївка, 47,6 м. 
кв., газ, дрова, господарські споруди. 
Всі документи. Тел. 0992582275. 

	� ЧАСТИНА	БУДИНКУ із окремим 
двором і під’їздом. Повний ремонт, 
газ, вода, всі зручності, з/п 37 м. кв., 
з/д 5 соток. Є всі господарські спо-
руди, сад, ягідник. Тихе місце, зручне 
для забудови. Р-н газового господар-
ства. Тел. 0956136209. 

	� БУДИНОК, вул. Павлова, 24. З/д 
5,8 соток, приватизована. З/п 60 м. 
кв. Усі зручності в будинку. Газ, вода, 

погріб, сарай. Тел. 0956324779.

	� ДАЧА, садово-огородній кооп 
«Нафтовик». Тел. 0992799339. 

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

	� БУДИНОК, с. Осняги. Тел. 
0507359949

	� САДИБА, с. Островерхівка, вул. 
Чкалова, 10А. Будинок 32,7 м. кв., 
вх. погріб, вода, газ біля двору, 
асфальтний під’їзд. З/д 18 соток. Ціна 
договірна. Тел. 0956843543

	� БУДИНОК, с. Сари. Тел. 
0503462730

	� БУДИНОК, р-н Заяр, біля школи 
№3. З/п 63,7 м. кв., господарські спо-
руди, гараж, вхідний погріб. З/д 15,8 
соток. Газ, світло, вода з лічильни-
ками. Тел. 0677237948 

	� БУДИНОК (старенький), с. Красна 
Лука, з/д 12 соток. Поруч зупинка, 
річка, ліс. Тел. 0958728034

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

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

КВАРТИРИ
Продаж

 

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

	� 1-КІМН. кв., р-н Заяр, 2/2 поверх, 
або обміняю на будинок чи 2-кімн.кв. 
з моєю доплатою. Розгляну всі варі-
анти. 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, індивіду-
альне опалення, сучасне планування. 
Тел. 0500385403

	� 2-КІМН. кв., вул. Полтавська, 100, 
з/п 54 м. кв., 3 поверх, нові склопа-
кети. 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 Черемушки. 
Ремонт, бойлер, склопакети, з/п 47 м. 
кв. Ціна договірна. Тел. 0953860069, 
0977615936.

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

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

	� З/Д	10	соток, р-н автостанції, 
приватизована. Комунікації поруч. 
Тел. 0667535655

	� З/Д	10	соток, приватизована, є 
гараж, фундамент, комунікації поряд, 
пров. Лохвицький, 6, р-н автостанції. 
Тел. 0509178530. 

	� З/Д	10	соток, р-н новобудов, вул. 
Степова, 10. Л/кухня, погріб. При-
ватизована. Ціна договірна. Тел. 
0950615720. 

	� З/Д, недорого. м. Гадяч. Тел. 
0965696401

	� З/Д,	с. Малі Будища, привати-
зована, огороджена, сад, бесідка, 
туалет, поруч криниця. Ціна дого-
вірна. Тел. 0501515822. 

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

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

	� МАГАЗИН с. Ручки. Тел. 
0953172693

ЗДАМ
	� БУДИНОК, подобово, на тривалий 

термін або бригаді у відрядженні, 
Інтернет, кондиціонер. Можливість 
надання відповідних документів. Тел. 
0508783429. (21) 

	� КВАРТИРА, подобово, на три-
валий термін або бригаді у відря-
дженні, Інтернет, кондиціонер. Мож-
ливість надання відповідних доку-
ментів. Тел. 0508783429. (21)

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

	� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790

	� НАДАМ	ЖИТЛО подобово або на 
тривалий термін. Тел. 0990465215

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

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

	� БУДИНОК, центр міста, подобово, 
або бригаді у відрядженні. У дворі 
гараж та місце для стоянки авто. Тел. 
0990321774

	� 2-КІМН. кв., на тривалий термін. 
Тел. 0979402101

	� КВАРТИРА в приватному будинку. 
Всі зручності. На тривалий термін. 
Тел. 0663542831

	� 2-КІМН. кв., подобово. Центр 
міста, всі зручності, вмебльована, 
Інтернет. Тел. 0992839394

	� ПРИМІЩЕННЯ під магазин чи 
офіс, р-н Орбіта. Тел. 0503462730

 � ЗНІМУ
	� 1-,	2-КІМН.	кв.	або	будинок 

за розумну ціну (1300 – 1500 грн. + 
комунальні). На тривалий термін. 
Своєчасну оплату та порядність 
гарантую. Тел. 0502358408

ГАРАЖІ
Продаж

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

	� МОСКВИЧ	ІЖ-2715 (пиріжок), 
1988 р.в. Вантажо-пасажир. Фаркоп, 
нова гума, АКБ. На повному ходу. Ціна 
15 тис. грн. Торг. Тел. 0992632079

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

	� НИВА, відмінний технічний стан. 
Тел. 0505667025. 

	� CHEVROLET	Aveo, 2005 р. в., 163 
тис. км. пробіг. Бензин/газ (ГБО-4). 
Повне ТО на 160 тис. км., + к/т літньої 
гуми. Ціна 4000 у.о. Тел. 0994299007

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

	� СІВАЛКА зернова, 6,5 м., пов-
ністю укомплектована. Тел. 
0953258688

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

	� МІНІ-ТРАКТОР саморобний. 
Двигун СМЗ, нова поршнева 12 к.с. 
Міст УАЗ, КПП «Волга», 3 підвищені, 
4 понижені. Є навісна гідравліка. 
Економічний. Стартер. Нова АКБ. 
Причеп. Терміново. Тел. 0990501559, 
0995107022  

	� МТЗ-82,	892,	балочні,	сіялки,	
АГ	та	БДН,	глибокорозпушувачі,	
плуги,	культиватори,	грудобої,		
розкидачі	добрив,	ОП,	обпри-
скувачі,	інше.	Тел.	0679001648,	
0504041300,	0734041300

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

	� АВТО-МОТО	РОЗБІР: куплю авто-
мобілі, мотоцикли, мопеди та ін. тех-
ніку на запчастини. Тел. 0974018984, 
0508406689, 0501332250

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

	� КРИЛА передні, нові, до ВАЗ-
2101-02. Дешево. Тел. 0662683686. 

	� РЕСОРА до ГАЗ-66 на вал. Розпо-
дільча коробка привода лебідки до 
ГАЗ-66. Нова. Гідро-вакуумний підси-
лювач гальм ГАЗ. Тел. 0961136469.

	� ПОРШНЕВА паливна до МТЗ-
80. Розподільник гідросистеми. 
Виробник СССР. Тел. 0961136469. 

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

	� ВАЛ карданний. ММЗ-554 ЗНЛ – 
1000 грн. Радіатор ГАЗ-52 – 1500 грн. 
Тел. 0999302663

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

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

	� 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, 
гранвідсів та інше. Доставка. Тел. 
0501881470

	� ПІСОК,	цегла,	цемент,	
з/б	кільця	колодязьні,	з/б	
плити	перекриття,	б/в.	Блоки	
фундаментні	ФБС.	Газоблок.	
Щебінь	різних	фракцій,	щебінь	
для	ландшафтного	дизайну,		
гранвідсів,	камінь	бутовий.	
Керамзіт.	Доставка.	Тел.	
0953514363

РІЗНЕ
Продаж

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

	� ТЕЛЕВІЗОР	SAMSUNG 
CS-29Z45Z3Q, ціна 1500 грн. Тел. 
0967558203

	� ДИВАН. Тел. 0662938178.

	� ШАФА купе, 1,8х2,4м., недорого. 
В гарному стані. Тел. 0681647389, 
0508009046 

	� ОВОЧЕДРОБІЛКА електрична. 
Тел. 0501977731. 

	� БУРЯК кормовий. Тел. 
0509779570. 

	� МІНЕРАЛЬНІ	ДОБРИВА: селітра, 
карбамід, нітроамофос. Доставка. 
Тел. 0661607354

	� БУРЯК кормовий. Кукурудза. Тел. 
0669568122

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

	� СІНО в тюках. Тел. 0979796234

	� ДРОВА пиляні, обрізки з пило-
рами. Тирса. Тел. 0979796234

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

	� ЕЛЕКТРОСЕПАРАТОР цент-
робіжний, молочний «Мотор Січ 
СЦМ-80», б/в. Ціна договірна. 
Тел.0983598952, 0996308688

	� БУРЯК кормовий. Ціна договірна. 
Тел. 0502545516

	� БУРЯК кормовий. Картопля 
велика. Тел. 0970417558

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

	� МОРКВА велика. Ціна договірна. 
Тел. 0505622976

	� СІНО лугове, тюковане. З 
доставкою. Тел. 0995139836

	� БУРЯК кормовий. Картопля 
дрібна. Тел. 0956134103

	� ПОСУДОМИЙНА	МАШИНА 
Hotpoint Аriston, ціна 6000 грн. Руш-
ники на весілля, нові, ціна 2000 грн./
шт. Тел. 0501760068

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

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

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

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

	� ХОЛОДИЛЬНИК маленький, 
плита газова 4-камфорна, телевізор, 
чайний гриб, таганок 2-камфорний, 
пральна машина з центрифугою. Тел. 
0662000908.

	� ЯТЕРІ нові, капронова нитка, вічко 
1 см. Батареї для опалення чавунні, 
б/в, 12 шт. Тел. 0669749666.  

	� БУРЖУЙКА, камін, піч варочна, 
переносна (можлива випічка хліба). 
Кравчучка міцна. Тел. 0663346179. 

	� БІДОН алюмінієвий. Двигун 2900 
об./хв. Пральна машинка «Малютка». 
Морські свинки. Тел. 0662000908. 

	� МОРОЗИЛЬНА	КАМЕРА «Kristal», 
6 полиць, які закриваються. Р. 
150 х 55 см. Ціна 3800 грн. Тел. 
0990389273.

	� ВИТЯЖКА «Privileg», в-к Германія, 
60 х 50 см., 1200 грн. Соковижималка 
«Rotex», ідеальний стан. Ціна 500 грн. 
Тел. 0990389273. 

	� МЕДОГОНКА, 950 грн., книги про 
бджільництво, 40-50 грн., люстра 
(5 плафонів), 150 грн., різний с/г та 
огородній інвентар – 50 грн. Вікна 
1,35х0,75м., 2,0х1,13м. – від 30 до 
110 грн. Двері 1,95х0,60м. – 40 грн. 
Тел. 0956136209.

	� МАТРАЦ ватний, р. 
1,90х0,9х0,07м., 2 шт., по 100 грн. 
Шафа 2-дверна – 700 грн., пральна 
машина «Indesit» - 1000 грн., 
потребує незначного ремонту. Тел. 
0956136209. 

	� ТАЗ цинковий, 75л., посуд 
(тарілки), бідон 25л. Рами віконні. 
Тел. 0992739512.  

	� СТІЛ овальний, 500 грн., килим 
2х3м., 300 грн. Шафа 3-дверна, 800 
грн. Бур риболовний, 200 грн. Ел. 
плита, 200 грн. Тел. 0502231913. 

	� АЛОЕ, вік 4 роки. Тел. 
0661049888. 

	� СУШКА (яблучна та інша). Скло 
віконне 1,3х0,9-0,75м., 7-8 шт. Тел. 
0997648724.  

	� СІНО, не тюковане. Люцерна. 
Буряк кормовий. С. Харківці. Тел. 
0993417772

	� СІНО тюковане, лугове. Тел. 
0664881209

	� КАРТОПЛЯ, 8 грн./кг. Тел. 
0506380373

	� СІНО тюковане, люцерна. С. 
Плішивець. Тел. 0982768243, 
0951937464

	� КАРТОПЛЯ їстівна і посадкова. 
Буряк кормовий. Тел. 0999662235

	� КУКУРУДЗА, пшениця. Тел. 
0992256242

	� БУРЖУЙКА. Обігрівачі Rovus 
Ceramic Heater та  Rovus Handy 

КУПЛЮ СВИНЕЙ

10Тел.: 0669676637

Цілодобово

7

Тел.Тел. 0950086550  0950086550 
09947574550994757455

Куплю СВИНЕЙ

16

ДП «Гадяцький лісгосп» постійно 
реалізує населенню, підприємствам 

та організаціям дрова рубані, 
щільно вкладені в кубові тарні 

ящики з бруса (1 м*1м*1м).
Довжина рубаних дров 33см та 45 см.

Ціна 1 кубового ящика 
з дровами рубаними:

- Тверда порода (дуб) – 828 грн./ящик;
- Хвойна порода (сосна) – 630 грн./ящик

ДРОВА РУБАНІ

Звертатися за телефоном: 
0952546007

Довідково: максимально щільно можливо 
навантажити на автомобіль ЗІЛ, ГАЗ 6 ящиків.

8Тел. 0992458874

ПЕРЕТЯЖКАПЕРЕТЯЖКА  
м’яких меблівм’яких меблів

РЕМОНТРЕМОНТ
ЗМІНА ДИЗАЙНУЗМІНА ДИЗАЙНУ

АСОРТИМЕНТ ТКАНИНАСОРТИМЕНТ ТКАНИН

ВиготовленняВиготовлення  м’яких 
меблів на замовлення
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Інформуємо, згідно пункту 4 Прикін-
цевих положень Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України, спрямованих на запобі-
гання виникненню і поширенню коро-
навірусної хвороби (COVID-19)» № 
530-IX від 17 березня 2020 року, під 
час дії карантину відмінюється пра-
вило оформлення ID-картки вперше 
виключно за місцем реєстрації.  Це 
означає, що кожен громадянин Укра-
їни може оформити ID-картку впер-
ше або взамін старого паспорта зразка 

1994 року у будь-якому територіаль-
ному підрозділі Міграційної служби 
Полтавщини НЕЗАЛЕЖНО від міс-
ця реєстрації. Нагадаємо, послуга з 
оформлення ID-картки вперше є БЕЗ-
КОШТОВНОЮ. До уваги, діти при 
досягненні 14 років можуть одночасно 
отримати паспорт і номер платника по-
датків, витративши до 15 хвилин часу 
на заповнення заяви, ця послуга також 
є БЕЗКОШТОВНОЮ.     

УДМС України в Полтавській області

Одна з найнебезпечніших хвороб 
плодових культур, що призводить до 
великих економічних збитків. Збуд-
ником цього захворювання є бактерія 
Erwinia amylovora.

Цю хворобу без перебільшення 
можна вважати найнебезпечнішою, 
адже її живителями є понад 170 ви-
дів рослин. Найчастіше уражуються 
рослини родини розоцвітих . Високо-
чутливими до бактеріального опіку 
є: кизильник, глід, айва, яблуня, гру-
ша, горобина, піраканта, вишня, пер-
сик, абрикос, троянда, слива, тощо. 
Уражуються всі частини рослини, це 
призводить не лише до втрати товар-
ної якості плодів та різкого зниження 
врожайності, а й до повної загибелі 
рослин, особливо саджанців. Бакте-
ріальний опік плодових дерев вклю-
чений до «Переліку регульованих 
шкідливих організмів, обмежено по-
ширених в Україні».

Бактерія уражує квіти, листя, паго-
ни, гілки, стовбур, корінь, плоди. Опік 
квітів — перша типова ознака прояву 
бактеріального опіку — з’являється 
навесні, в період цвітіння плодових 
дерев. Квіти в’януть, всихають, змі-
нюють забарвлення від коричнево-
го до чорного. Уражені квіти можуть 
опадати, але частіше залишаються на 
рослині. Інфекція від квітів переда-
ється на сусіднє листя і гілки. Інко-
ли ураження квітів може призвести 
до втрати цілої гілки чи дерева. Про-
тягом декількох днів інфекція поши-
рюється пагонами на 15-30 см. Інфі-
ковані пагони змінюють забарвлення 
від темно-коричневого на яблунях та 
від темно-коричневого до чорного — 
на грушах. Уражене листя залиша-
ється на гілках, окремі гілки або цілі 
дерева виглядають ніби обпалені вог-
нем, звідси і назва хвороби — «опік 
плодових». Недозрілі плоди також 
можуть інфікуватись через природні 
пори, ранки або плодоніжки сусідніх 

плодів чи квітів. Зараження рослин 
може відбуватися в різні періоди ве-
гетації - ранньовесняний (період роз-
пускання бруньок і цвітіння), літній 
(період інтенсивного росту дерев) та 
осінній. Найсприятливішими умова-
ми для розвитку захворювання бакте-
ріальним опіком плодових є відносна 
вологість 80% та температура повітря 
+18 +29°С. Захворювання плодів осо-
бливо інтенсивно розвивається після 
дощів Обмежувати поширенню опіку 
плодових дуже складно. Збудник ура-
жує широке коло рослин, що сприяє 
швидкому розселенню і зберіганню 
інфекції, резерваторами часто є ди-
корослі рослини. Карантинні заходи 
спрямовані на недопущення завезен-
ня інфекції із вогнищ поширення хво-
роби. Карантинному огляду і експер-
тизі підлягають всі партії імпортного 
і вітчизняного садивного та прищеп-
ного матеріалу. Категорично заборо-
няється вивозити садивний матеріал 
із заражених районів. На території, де 
виявлено вогнища хвороби, запрова-
джуються загальнообов”язкові заходи 
з локалізації та ліквідації опіку плодо-
вих. Поодинокі дерева і кущі, сильно 
уражені опіком, знищують. При не-
значному ураженні окремих гілок об-
різають заражену частину. Місця зрізу 
обробляють 10% розчином формалі-
ну та змазують садовою замазкою. Всі 
зрізані гілки слід спалювати на місці. 
В період цвітіння – обробляють пло-
дові насадження препаратами з вміс-
том міді. При проведенні моніторінгу 
плодових культур протягом 2019-2020 
років у Гадяцькому районі фахівцями 
Управління фітосанітарної Головного 
управління  Держпродспоживслужби 
в Полтавській області опіку плодових 
не виявлено.

Г. Красюк, державний фітосанітарний 
інспектор.  

І. Самойленко, провідний фахівець. 

Законом України від 01.12.2020 № 
1017-ІХ «Про внесення змін до Подат-
кового кодексу України та інших зако-
нів України щодо лібералізації засто-
сування реєстраторів розрахункових 
операцій платниками єдиного подат-
ку та скасування механізму компенса-
ції покупцям (споживачам) за скаргами 
щодо порушення встановленого поряд-
ку проведення розрахункових опера-
цій частини суми застосованих штраф-
них санкцій» внесені зміни до ст. 291.4 
ст. 291 ПКУ.    

Відповідно до них суб›єкти господа-
рювання, які застосовують спрощену 
систему оподаткування, обліку та звіт-
ності, зокрема фізичні особи - підпри-
ємці, поділяються на такі групи плат-
ників єдиного податку:

- перша група фізичні особи-підпри-
ємці, обсяг доходу протягом кален-
дарного року не повинен перевищува-
ти 167 розмірів мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 1 січня 
податкового (звітного) року 9 (у 2021 
році – 1 002 000 грн.);

- друга група фізичні особи-підпри-
ємці, обсяг доходу протягом кален-
дарного року не повинен перевищува-
ти 834 розмірів мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 1 січ-
ня податкового (звітного) року (у 2021 
році – 5 004 000 грн.);

- третя група фізичні особи-підпри-
ємці, обсяг доходу протягом календар-
ного року не повинен перевищувати 
1167 розмірів мінімальної заробітної 
плати, встановленої законом на 1 січ-
ня податкового (звітного) року (у 2021 
році - 7 002 000 грн.). 

Також з 1 січня 2021 року до 1 січня 
2022 року реєстратори розрахункових 
операцій не застосовуються платни-
ками єдиного податку другої-четвер-
тої груп (фізичними особами-підпри-
ємцями), обсяг доходу яких протягом 
календарного року не перевищує 220 
розмірів мінімальної заробітної плати, 
встановленої законом на 1 січня подат-
кового (звітного) року, незалежно від 
обраного виду діяльності (у 2021 році 
– 1 320 000 грн.), крім тих, які здійсню-
ють :

- реалізацію технічно складних побу-
тових товарів, що підлягають гарантій-
ному ремонту;

- реалізацію лікарських засобів, ви-
робів медичного призначення та на-
дання платних послуг у сфері охоро-
ни здоров›я;

- реалізацію ювелірних та побутових 
виробів з дорогоцінних металів, дорого-
цінного каміння, дорогоцінного камін-
ня органогенного утворення та напівдо-
рогоцінного каміння.

У 2021 РОЦІ РРО НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬ 
ПЛАТНИКИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ДРУГОЇ - 
ЧЕТВЕРТОЇ ГРУП, АЛЕ ЗА ПЕВНИХ УМОВ

Головне управління ДПС у Полтав-
ській області повідомляє, що Держав-
ною податковою службою оновлено 
навчальні модулі з роз’ясненнями для 
суб’єктів господарювання та громадян 
чинних норм законодавства щодо за-
стосування РРО (ПРРО). 

Вони дозволяють користувачам уник-
нути помилок при застосуванні РРО 
(ПРРО) та невірного тлумачення зако-
нодавчих норм. 

У модулях висвітлені відповіді на 
питання: 

- Хто застосовує РРО? 
- Хто НЕ застосовує РРО? 
- Хто застосовує РРО у ФОП? 
- Коли застосовується РРО у ФОП? 
- Як проводяться розрахунки? 

- Особливості торгівлі через Інтернет. 
- Яка відповідальність за порушення 

при застосуванні РРО? 
- Які переваги застосування РРО? 
Ознайомитися з оновленими на-

вчальними модулями можна за по-
силанням: https://tax.gov.ua/data/
files/253983.pdf

Спілкуйтесь з податковою служ-
бою дистанційно за допомогою серві-
су   «InfoTAX»  https://t.me/infoTAXbot

Більше інформації на офіційних сто-
рінках у соціальній мережі Фейсбук: 
Державна податкова служба України 
https://www.facebook.com/TaxUkraine 
та  ДПС у Полтавській області  https://
www.facebook.com/tax.poltava/

Головне управління ДПС у Полтавській області.

ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ: 
ОНОВЛЕНО НАВЧАЛЬНІ МОДУЛІ 
З РОЗ’ЯСНЕННЯМИ ЩОДО 
ЗАСТОСУВАННЯ РРО (ПРРО) 

Міграційна служба Полтавщини 
нагадує: в умовах карантину 
ID-картку можна оформити 
незалежно від місця реєстрації

БАКТЕРІАЛЬНИЙ ОПІК 
ПЛОДОВИХ ДЕРЕВ 

Реєстратори розрахункових опера-
цій та/або програмні РРО не застосо-
вуються платниками єдиного податку 
першої групи. Водночас, у випадку пе-
ревищення граничного обсягу доходу 
1 млн грн., встановленого для платни-
ків єдиного податку у 2020 році, від-
повідно до Перехідних положень По-
даткового кодексу України, обов’язок 
застосування РРО виник з першого 
числа першого місяця кварталу, на-
ступного за виникненням такого пе-
ревищення, та продовжується в усіх 
наступних податкових періодах, не 
зважаючи на зміни чи/або доповнен-
ня внесені до Перехідних положень 
Кодексу. 

Із 1 січня 2021 року до 1 січня 2022 
року реєстратори розрахункових опе-
рацій та/або програмні реєстратори 
розрахункових операцій не застосо-
вуються платниками єдиного подат-
ку другої - четвертої груп (фізични-
ми особами – підприємцями), обсяг 
доходу яких протягом календарного 
року не перевищує обсягу доходу, що 
не перевищує 220 розмірів мінімаль-
ної заробітної плати, встановленої за-
коном на 1 січня податкового (звітно-
го) року (у 2021 році – 1320000 грн), 
незалежно від обраного виду діяльно-
сті, крім тих, які здійснюють: 

реалізацію технічно складних побу-
тових товарів, що підлягають гаран-

тійному ремонту; 
реалізацію лікарських засобів, ви-

робів медичного призначення та на-
дання платних послуг у сфері охоро-
ни здоров›я; 

реалізацію ювелірних та побутових 
виробів з дорогоцінних металів, доро-
гоцінного каміння, дорогоцінного ка-
міння органогенного утворення та на-
півдорогоцінного каміння. 

У разі перевищення платником єди-
ного податку другої - четвертої груп 
(фізичною особою - підприємцем) у 
календарному році обсягу доходу, що 
не перевищує 220 розмірів мінімаль-
ної заробітної плати, встановленої за-
коном на 1 січня податкового (звіт-
ного) року, застосування реєстратора 
розрахункових операцій та/або про-
грамного реєстратора розрахункових 
операцій для такого платника єдиного 
податку є обов›язковим. Застосуван-
ня реєстратора розрахункових опера-
цій та/або програмного реєстратора 
розрахункових операцій починається 
з першого числа першого місяця квар-
талу, наступного за виникненням та-
кого перевищення, та продовжується 
в усіх наступних податкових періо-
дах протягом реєстрації суб›єкта го-
сподарювання як платника єдиного 
податку.

Головне управління ДПС у Полтавській області

ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ РРО/ПРРО 
ПЛАТНИКАМИ ЄДИНОГО ПОДАТКУ
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Вітання

ВІТАЄМО ВІТАЄМО 
молодих маммолодих мам

У 1 класі Хитцівської школи.
С. Ко рнієнко у Фейсбук. 

17.02. Ірина Бонь (с.Сари) 
дівч., 3400 51 см

18.02. Аліна Онищенко 
(с.Рашівка) дівч.,

2960 20 см
23.02. Юлія Вірченко 

(с.Лисівка) дівч., 
3660 54 см

ДЕНЬ 
РІДНОЇ 
МОВИ 
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Проявляти добро - зовсім нескладно. Це можна робити у 
дрібницях - щиро комусь подякувати, поступитися місцем, до-
помогти у дрібних справах. 

Вельбівська школа

Вихованка вокального гуртка Богдана 
Собко за участь у ХХV відкритому фес-
тивалі-конкурсі нагороджена дипломом 
ІІ ступеня в номінації «солісти-вокаліс-
ти». Вітаємо її із перемогою . Дякуємо 
керівнику гуртка за відмінну підготов-
ку Богдани до конкурсу. Так тримати! 

Гадяцький БДЮТ

3 клас, Гадяць ка школа № 3. 
Класовод: В. Скрипка.

Вихованці групи 
подовженого 
дня Книшівської 
школи 
долучилися до 
природоохоронної 
акції. Дякуємо 
учням 8-го класу 
за допомогу у 
виготовленні 
годівниць.

Книшівський ЗЗСО І-ІІІ 
ступен ів.

«Мистецьке 
свято «ДУШІ 
КРИНИЦЯ»

УРОК ДОБРОТИ  

ДО 150 - РІЧЧЯ ВІД ДНЯ 
НАРОДЖЕННЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

«Допоможи зимуючим птахам»
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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.

Heater. Ел. двигун 1,1 кВт., 220 Вт., 
3000 об./хв. Тел. 0506184275

� МЕБЛІ різні, полички. Банки. Сіно. 
Каністри. Пилосос. Багажник М-412. 
Ботинки  р.42, Телевізор. DVD, відео 
техніка. Мікрохвильова піч. Все для 
фото. Тел. 0955711574. 

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

� СТІНКА меблева 3,5м., гар-
дероб, ліжко, тумба, бочка для ПММ, 
батареї, кравчучка велика, магні-
тофон, музичний центр, раковина, 
стіл, трельяж. Тел. 0660573151. 

� ВІЗОК інвалідний, гарний стан. 
Тел. 0992180017, 0964536428. 

� КАРТОПЛЯ дрібна. Тел. 
0666311570. 

� ТРУБА азбестова, діаметр 300 
мм., довжина 5 м. Ціна 850 грн. Тел. 
0999302663.

� ТВАРИНИ
� ПОРОСЯТА маленькі. Великий 
вибір. Тел. 0666235938, 0955320523

� НУТРІЇ.	Самки та самці. Різного 
віку та ваги. Живою вагою або туш-
ками. Тел. 0501974298

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

� ЦАП, вік 10 місяців. Тел. 
0956134103

� ПОРОСЯТА в’єтнамські. Тел. 
0956874600, 0987869472

� КОЗА кітна. Тел. 0957403415.

� СВИНКИ, вік до 2-х місяців. Тел. 
0669385992

� ПОРОСЯТА породи «Пьетрен 
Дюрок». Вік до 2-х місяців. Тел. 
0957703088

� ПІВНИКА породи «Корольки», або 
обміняю. Тел. 0951526539

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

� ЗЕМЕЛЬНІ	ПАЇ.	Тел. 0505976790

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

� 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 

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

� МОСКВИЧ-2141 від власника. 
Тел. 0660073589

� 2-КІМН. кв., в центрі міста. Термі-
ново. Тел. 0951837526

� ДВИГУН до «Москвич-412» у гар-
ному стані. Тел. 0996275556

� КОТЕЛ великий для приготу-
вання кормів с/г тваринам. Тел. 
0957703088.

� БИЧКА на утримання. Тел. 
0505097801

ПОСЛУГИ

� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН, 
холодильників, мультиварок, мікро-
хвильовок, пилососів, хлібопічок та 
іншої побутової техніки. Ремонт елек-
троінструментів. Тел. 0953255822, 
0678862611

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

� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН, 
м/х пічок, м’ясорубок, мультиварок, 
блендерів-комбайнів, пилососів, хлі-
бопічок, духових шаф, інвекторних 
зварок, зарядних пристроїв, «бол-
гарок», дрилів та ін. Виїзд на замов-
лення. 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, гран-
відсів, цеглу, глину, землю, перегній, 
гній, дрова рубані. Вивезу сміття. Тел. 
0669568122

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

� ВАНТАЖНІ	ПЕРЕВЕЗЕННЯ	до 
7 т. ЗІЛ - 130 самоскид (цегла б/в, 
щебінь, пісок, плити ПКЖ, гран-

відсів та інші будматеріали). Тел. 
0501881470

� МОНТАЖ	ТА	РЕМОНТ	внутрішньої 
електропроводки. Тел. 0667462853

� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН,	
пилососів, холодильників, болгарок, 
чистка бойлерів, дрилів та іншої елек-
тротехніки. Виїзд майстра. Зва-
рювальні роботи, пайка. Спилю-
вання дерев різної складності. Тел. 
0997199623. (Олександр)

� ПОСЛУГИ	ЛОГОПЕДА, корекцій-
ного психолога, дефектолога. Тел. 
0668202818

� СПИЛЯЄМО	ДЕРЕВА будь-якої 
складності: над проводами, будин-
ками, в будь-якому місці Вашого 
двору. Пообрізаємо гілки. Обрізка 
саду. Тел. 0666448782, 0686628020 
(Сергій)

� 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. Шпа-
клівка, гіпсокартон, плитка, ламінат, 
клейка шпалер, встановлення уні-
тазів, ванн. Фарбування стін і стель. 
Недорого. Телефонуйте, про ціну 
домовимось. Тел. 0992384298

� НАТЯЖНІ	СТЕЛІ. Всі види вну-
трішніх робіт: гіпсокартон, тепла під-
лога та інше. Санвузол під ключ. Зва-
рювальні роботи. Виїзд по району. 
Тел. 0661194638  

� ПОСЛУГИ	ЕЛЕКТРИКА: 
монтаж, ремонт, консультація. Тел. 
0950810277

� ВІДЕО	ТА	ФОТО	ЗЙОМКА
ВАШИХ	СВЯТ, урочистих та інших 
подій. Зйомка у форматі FULL HD. 
Збережіть ваші емоції, яскраві 
моменти та особливі дати в якісному 
відео та фото. Тел. 0952483028

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

� Потрібні ЗАВІДУВАЧ	ТОКОМ, 
ТРАКТОРИСТ,	МЕХАНІК. Тел. 
0958272559

� Салон	«Перламутр»	запрошує	
на	постійну	роботу	ПЕРУ-
КАРЯ	з	досвідом	роботи.	Тел.	
0996163378

� Пропонуємо роботу ОХОРОНЦЯ
(чоловіки та жінки), вахтовий метод 
15*15 діб. Проїзд, проживання за 

рахунок фірми, компенсація за хар-
чування. Заробітна плата від 4500 
грн. за вахту. Тел. 0668008713, 
0674627014 

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

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

� ТОВ «АГРО-КРАЙ» запрошує 
на постійну роботу ТРАКТОРИС-
ТІВ-МАШИНІСТІВ	С/Г	ВИРОБ-
НИЦТВА. Надається безкоштовне 
житло і харчування. Офіційне пра-
цевлаштування. Стабільна заро-
бітна плата (оклад + нарахування 
за виконані роботи в полі). Звер-
татися за адресою: м. Гадяч, вул. 
Лохвицька, 29. Тел. 0672471461

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

� Надам	роботу	ВОДІЮ категорії 
«D» з досвідом роботи на марш-
рутах далекого слідування. З/п 
висока. Тел. 0992908542

� ШУКАЮ	РОБОТУ	ПІДСОБ-
НИКА, вантажника	чи	охорон-
ника. Виконаю будь-яку роботу. 
Тел. 0950080976

� ПОСТІЙНО	ЗАКУПО-
ВУЄМО	кіз, баранів, овець, 

цапів, ВРХ. Тел. 0507525449, 
0663397271. (№8)

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. 0661740951, 
0957577459, 0960232420 

ПРОПОНУЮ МОЛОДНЯК ПТИЦІ
Курчата бройлера

Курчата м’ясо-яєчних 
та яєчних порід

(Сергій, Світлана)

Продам молодих курей

Тел. 0953514339Тел. 0953514339

Продам молодняк птиці 
добовий та підрощений

Бройлер РОС-208, КОБ-500
Редбро

Мастер Грей
Фоксі Чік
Іспанка
Качки
Гуси

Тел. 0667406746, 
0974011788 Олексій

Доставка 
по району

ДЛЯ ФІРМ, 
ОРГАНІЗАЦІЙ ТА 
ПІДПРИЄМСТВ

Звертатися за тел. 
0958305600

КОМПЛЕКСНІ 
ОБІДИ
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КУПЛЮ КОРІВ, 
БИКІВ, КОНЕЙ, 

ТЕЛЯТ

0666977711 
0960176861

 Сергій (Харків)

Тел. 

ДОРІЗ 
ДОРОГО

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

0686654510, 0662004350

МИРГОРОДСЬКИЙ МИРГОРОДСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБІНАТ М’ЯСОКОМБІНАТ 

ДОРОГО

Термінові виклики. Цілодобово.
Тел. 0991320345, 0507448292, 

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

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

закуповує у населення

Тел. 0506470658Тел. 0506470658
06717739490671773949

Перевезу тварин для 
власних потреб

Куплю корів, 
телят, коней

Термінові 
виклики

КУПЛЮ КОРІВ, 
БИКІВ, КОНЕЙ, 

КНУРІВ

Тел. 0501494065, 
0674238521 Віталій

Дорого
Вимушений 
доріз

Х
ар

кі
в

ЦІНА 
ДОГОВІРНА

Термінові 
виклики

Тел. 
0962919747
0506579284

Лубенський м’ясокомбінат 
закуповує від населення ВРХ

Куплю биків, 
корів, телят,

телиць, коней
Дорого

Те
л.

	

05
05

77
56

90

Оголошення, реклама

0664217175  
0983080738Тел. 
0664217175  

ЗАКУПОВУЮТЬ ДОРОГО 
У НАСЕЛЕННЯ 

КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ.
Вимушений доріз

Представники Гадяцького м’ясокомбінату

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 

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
Телефонувати в будь-який час

Самовивіз
Тел. 0668309648, 0987518586

ДОРІЗ

Олена 0955192500

ВІДДАМО В 
ДОБРІ РУКИ
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Оголошення, реклама

Погода
Четвер, 25 лютого 
Хмарно, невеликий дощ
мін. -2°, макс. +3°

П’ятниця, 26 лютого
Мінлива хмарність
мін. +3°, макс. +5°

Субота, 27 лютого
Хмарно, невеликий дощ
мін. +3°, макс. +4°

Неділя, 28 лютого
Хмарно, невеликий 
мокрий сніг
мін. 0°, макс. +2°

Понеділок, 1 березня
Хмарно з проясненнями
мін. -1°, макс. +3°

Вівторок, 2 березня
Хмарно 
мін. -1°, макс. +4°

Середа, 3 березня
Хмарно  
мін. -1°, макс. +4°

Марка пального Вартість, грн  

А-92 25,99

А-95 27,06

ДП 25,81

ГАЗ 15,23

Марка пального Вартість, грн  

Ціни на пальне (Полтава), 
станом на 23.02.2021 р.

Курс валют (Полтава) 
станом на 23.02.2021 р.

Купівля Продаж НБУ

USD 27,78 28,01 27,9304

EUR 33,57 34,00 33,8866

10 RUB 3,35 3,86 3,7244

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

25.03.2021

0505765309
0979794814

НАТЯЖНІ
СТЕЛІ
Тел.

10

комплексний 
ремонт житла

монтаж дахів

12Тел.0958276908

ПОСЛУГИ 
АСЕНІЗАТОРА
ЗІЛ-130 ОБ’ЄМ 

6 м куб.

ПО МІСТУ 
ТА РАЙОНУ

10

(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

10

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
ВІКНА, ДВЕРІ, 

БАЛКОНИ

Тел. 0952229992, 0987452220, 0994174060

СУПУТНИКОВЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Встановлення, 
налаштування, 

обслуговування,  
гарантія

Низькі Низькі 
ціни, ціни, 
постійно постійно 
діючі діючі 
знижкизнижки

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

МАГНІТНІ БУРІ У БЕРЕЗНІ
Сильна буря буде  1 числа.
6,12 -13 - активність магнітного 
поля середньої інтенсивності;
2, 3 – активність магнітного 
поля слабкої інтенсивності.

КАЛЕНДАР СТРИЖКИ ТА КРАСИ 
Сприятливі дні для стрижки: 3, 
7, 15, 16, 17, 18, 23, 26, 29.
Сприятливі дні для фарбування: 
2, 6, 7, 15, 17, 23, 26.
Несприятливі дні: 1, 2, 5, 9, 10, 
11, 12, 13, 21, 25, 27, 28, 30, 31.

МАНІКЮР, ПЕДИКЮР
Сприятливі дні:: 1, 6, 7, 8, 
9, 15, 18, 19, 23, 26. 
Несприятливі дні: 3, 5, 11, 21. 

МІСЯЧНИЙ КАЛЕНДАР РИБАЛКИ 
Клює добре: 8-14, 23-27.
Клює так собі: 1, 17, 21-23, 29-31.
Клює погано: 2-6 и 18-21.
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ДЯКУЄМО, ЩО РОЗДІЛИЛИ НАШЕ ГОРЕ…
Хочемо висловити щиру вдячність усім, хто у важку хвилину 
непоправної втрати – раптової смерті мого старшого брата 
ВАСИЛЯ АНДРІЙОВИЧА ОРОБЕЯ, 
підтримав мене особисто та мою родину. 
Неможливо переоцінити вагомість теплих слів 
співчуття, висловлених особисто, в телефонних 
дзвінках, в СМС-повідомленнях, у коментарях 
соціальних інтернет мереж, листах, що надходили з 
різних куточків не лише України, а й із-за кордону.
Приємно знати, що є добрі люди, які 
знайдуть бажання і час допомогти! 
Особлива щира подяка керівництву АТ «Авіакомпанія «Полярні 

авіалінії» та 2-й авіаційній ескадрильї вертольотів Мі-8 Республіка 
САХА (Якутія), компанії «PrimusInPelagus» (Ритуал-мастер.  рф), 
Галині Широковій (Якутск), голові Великобудищанської ОТГ 
Миколі Шаблію, старості Плішивецького старостинського округу 
Миколі Пісковцю, закладу торгівлі сім’ї Степунів Людмилі та 
Миколі у с. Плішивець, голові правління ПрАТ «Гадячгаз» Дмитру 
Шестерненку, ТОВ НВП «Нафтогазсервіс», голові асоціації 
ветеранів та пенсіонерів МВС України в Полтавській області 
Станіславу Жикуліну, родині Більчич, родині Яценків, Анатолію 
Попелюнюху, Олександру Міняйлу, Володимиру Троценку, Іва-
ну Долі, Петру Гребіннику, Олександру Лукашу, Миколі Величку, 
Миколі Миколаєнку, Богдану Жуківцю, Олександру Олефіренку, 
Сергію та Олені Євтушенкам, Сергію Новікову, рідним, друзям, зна-
йомим, однокласникам, односельцям-плішивчанам. 

Спасибі, що підтримали мене і мою родину у дуже важкий час. Для 
мене були безцінні ваші увага та допомога! 

Нехай ваша душа багатіє добрими справами. Прийміть мою 
вдячність за увагу і участь. Нехай на вашому шляху зустрічаються 
люди, гідні вашої людяності, такі ж щирі і надійні як ви. Міцного 
здоров’я усім вам і вашим рідним. Нехай ваші домівки завжди 
наповнюють радість, благополуччя, любов і розуміння. Нехай у них 
завжди буде спокійно і затишно.

Ціную вашу увагу та моральну підтримку.
З повагою і вдячністю – Віктор Оробей та моя родина.

Известие о внезапной смерти 
ВАСИЛИЯ АНДРЕЕВИЧА ОРОБЕЯ
потрясло и разорвало мое старое сердце. Искренне скорблю 

вместе с его родными – братьями Виктором, Николаем, 
сестрой Галиной и их семьями. Для меня Василий был 
единственным родным человеком в далекой Якутии. Я могла 
рассчитывать на его помощь в любую минуту. Это тяжелый 
удар для меня, для его родных и близких.

Нет слов выразить слова утешения о смерти самого родного 
человека. Василий был замечательным, добрым, щедрым, 
заботливым. Он был образцом такта и милосердия, уважения 
и любви к родителям, старшим родственникам. 

Ушел прекрасный человек. Большая потеря для нас. 
Память о Василии будет храниться в наших сердцах. 
Скорблю вместе с родными – тетя Галина 
Андреевна Широкова (Якутск).

Пішла з життя людина прекрасної душі, 
відкритого і доброго серця, щирий друг 
 ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ ОРОБЕЙ 
Не вистачає слів, щоб передати смуток, який чорним крилом 

торкнувся не лише родину Оробеїв, а й нашу сім’ю, залишив-
ши сльози та смуток. Полум’я болю обпікає душу від дум-
ки, що Василя ніколи вже не буде поряд із нами. Не почуємо 
мудрої поради, не відчуємо надійної підтримки, не побачимо 
теплого погляду, не посміємося зі щирого жарту. Нестерпний 
біль і невимовна туга не покидають нас. Василь жив, радів 
світу, людям, що оточували його… 

У скорботі низько схиляємо голови… 
Вічна і світла пам’ять тобі, друже!
Сумуємо і будемо пам’ятати – родина Більчич.

Гірка звістка про непоправну втрату сколихнула 
наші серця – раптово пішов із життя наш добрий 
товариш ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ ОРОБЕЙ
Відійшла у Вічність добра і щира людина. У ці скорботні дні 

розділяємо невимовний сум і тугу його близьким і рідним– 
братам Віктору, Миколі, сестрі Галині Ксьонз та їхнім сім’ям. 
Людина живе доти, доки її пам’ятають. Світлий, добрий 
спомин про Василя назавжди залишиться у наших серцях.

Зі щирою скорботою і світлою 
пам’яттю – родина Яценків.

Смерть завжди трагічна і несподівана. 
Особливо для родини, що втратила люблячого, 
турботливого, щедрого, щирого старшого брата. 
Та ніколи не згаснуть у серцях земляків любов, 
вдячність і велика шана до нашого односельця 
ВАСИЛЯ АНДРІЙОВИЧА ОРОБЕЯ 
Світла пам'ять про нього житиме в наших серцях…
Пам’яті земляка Василя Оробея
До рідної хати, на той самий поріг,
Де мама пекла найсмачніший пиріг,
Де первістка батько тримав на руках,
Де босий ганяв на зелених лугах.
В дворі у криниці солодка вода,
Бо батько руками своїми черпав.
В любові зростала велика сім’я
І силу давала лиш рідна земля.
І сон мені сниться – вертаюся я,
На рідную землю, на рідні поля.
В хустинці біленькій матуся стріча,
Така веселенька мене обійма.
Вернувся синок: 
- Я ж Вам обіцяв…
- Вертайся додому, ти ж багато літав.
- Літатиму, мамо, додому – не час…»
І мріяли очі дитячі ясні,
Як люди живуть у далекім краї.
І мрія здійснилась і він полетів.
Всі землі побачив…
А потім схотів – додому…
До рідної хати, на той самий поріг…
Де мама пекла найсмачніший пиріг…

Марія Лесик, від імені плішивчан.

турботливого, щедрого, щирого старшого брата. 
Та ніколи не згаснуть у серцях земляків любов, 
вдячність і велика шана до нашого односельця 
ВАСИЛЯ АНДРІЙОВИЧА ОРОБЕЯ 
Світла пам'ять про нього житиме в наших серцях…

Де мама пекла найсмачніший пиріг,
Де первістка батько тримав на руках,

- Вертайся додому, ти ж багато літав.
- Літатиму, мамо, додому – не час…»

Де мама пекла найсмачніший пиріг…
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ОВЕН	(21.03	-	20.04).
Ретельно аналiзуйте по-
дiї, що вiдбуваються, 
спираючись на життєвий 
досвiд i логiку. Не йдiть 

на поводу у чужої думки. Постарай-
теся утриматися вiд вiдкритої кри-
тики друзiв i колег. Ви теж зовсiм не 
iдеал. Попереду ось-ось замаячiє 
щось новеньке, i воно обiцяє вам 
справжнiй успiх i полiпшення вашого 
фiнансового становища. Вашi плани 
на вихiднi можуть вiдрiзнятися вiд 
планiв членiв вашої сiм`ї.

ТЕЛЕЦЬ	
(21.04	-	21.05).
Тиждень обiцяє прине-
сти позитивнi тенден-

цiї у багатьох справах. Однак поки 
свої плани i намiри краще зберегти 
в таємницi, якщо ви зацiкавленi в їх 
здiйсненнi. Не виключено, що вам 
доведеться витримати нападки не-
доброзичливцiв. Середина тижня 
буде повна зустрiчами, перегово-
рами i нескiнченними справами. 
У суботу постарайтеся вибратися 
куди-небудь в гостi, або запросiть 
кого-небудь, i приємне спiлкування 
вам забезпечено.

БЛИЗНЮКИ	
(22.05	-	21.06).
На цьому тижнi вас чека-
ють приємнi подiї, любовнi 

зiзнання пiдозрюваного й побачен-
ня. Душевний працю, хоча i не по-
мiтний, теж приносить свої плоди, 
розвивайте свiй внутрiшнiй свiт. Вам 
бажано не плисти проти течiї, а впiй-
мати хвилю удачi. I тодi можна буду-
вати наполеонiвськi плани. Багато 
здiйсняться!

РАК	(22.06	-	23.07).
На цьому тижнi бажано 
остерiгатися необдума-
них слiв i рiшень. Поста-

райтеся не йти на поводу у емоцiй. 
Те, що сьогоднi злить i дратує, 
завтра викличуть лише посмiшку. 
Радiйте успiхам близьких людей, 
влаштуйте сiмейна вечеря. Вiд-
кладiть в п`ятницю дратiвливi вас 
дрiбнi справи i займiться вирiшен-
ням важливiших проблем. Вихiднi 
присвятiть вiдпочинку.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
Початок тижня сприятли-
во для кар`єри i рiшення 
важливих справ. Можуть 
виникнути складнощi 

в дiловiй сферi, але вiдступати не 
можна, у вас вистачить сил дiста-
тися до вершини успiху. Не варто 
стояти на своєму, вiдстоюючи свiй 
авторитет i компетентнiсть, кра-
ще прислухатися до порад колег i 
начальства. Другу половину тижня 
бажано присвятити вiдпочинку i по-
їздок за мiсто. У суботу можливий 
серйозна розмова з родичами, про-
явiть тактовнiсть, i не випереджати 
подiї.

ДIВА	(24.08	-	23.09).
Якi вiдкриваються перед 
вами можливостi раду-
ють, але не варто демон-
струвати перевагу перед 

товаришами по службi. У вiвторок 
вам, схоже, доведеться мирити 
близьких друзiв, якi серйозно по-
сварилися. В кiнцi тижня зустрiч з 
новими, цiкавими людьми допоможе 
розслабитися i дозволить повесели-
тися вiд душi, а це так вам необхiд-

но. Тиждень сприятливий для вирi-
шення домашнiх i сiмейних проблем.

ТЕРЕЗИ	
(24.09	-	23.10).
Можуть надiйти неспо-
дiванi пропозицiї, не по-
спiшайте говорити так. 

Подiї на роботi будуть досить не-
передбачуванi. Проявiть iнiцiативу i 
активнiсть в особистому життi. Вам 
належить досить важка робота, але 
вашi зусилля будуть щедро вина-
городженi. Четвер - сприятливий 
день для початку довгострокових 
проектiв, вам по плечу найскладнiшi 
завдання. Однак, ви можете втоми-
тися, вирiшуючи чужi проблеми. За-
лиште сили для своїх.

СКОРПIОН	(24.10	-	22.11).
Цей тиждень буде успiш-
ною i прибутковою. Вона 
iдеально пiдходить як 
для вiдпочинку, так i для 
праць. Однак, чим би 

ви не займалися, не забувайте про 
кохану людину, вiн надихне вас i по-
радує. Не варто робити нiчого через 
силу - все одно не вийде, краще i не 
братися, якщо займатися цим не хо-
четься.

СТРIЛЕЦЬ	
(23.11	-	21.12).
На цьому тижнi вам зна-
добляться такi якостi, як 
передбачливiсть i вмiння 

миттєво приймати рiшення. У по-
недiлок вашi вiдносини з началь-
ством покращаться, вам можуть 
довiрити складний проект. Четвер 
- вдалий день для навчання, лекцiй, 
майстер-класiв. 

КОЗЕРIГ	
(22.12	-	20.01).
Спiлкування i спiльнi про-
екти з дiловими партне-
рами можуть займати 

бiльшу частину вашого часу. Дзвiн-
ки, лавина iнформацiї, перегово-
ри - все це зажадає вiд вас чiткого 
i послiдовного плану дiй, iнакше ви 
можете не розрахувати свої сили, 
а перевантаження вам нi до чого. У 
вихiднi влаштуйте зустрiч з давнi-
ми друзями i вiдпочиньте в хорошiй 
компанiї.

ВОДОЛIЙ
	(21.01	-	19.02).
У вiвторок не виключенi 
сварки i конфлiкти, ви 

багато будете сприймати в штики. 
Постарайтеся все-таки налагодити 
вiдносини з колегами, це створить 
позитивну атмосферу навколо вас. 
Постарайтеся бути чесними з собою 
та оточуючими, краще не прикраша-
ти подiї, що вiдбуваються. 

РИБИ	(20.02	-	20.03).
На цьому тижнi саме час 
з`ясувати суть проблем, 
що накопичилися у вас 
проблем i претензiй з 

боку начальства. Вам варто подума-
ти про свої перспективи i, визначив-
шись, починати спокiйно дiяти. У вас 
є реальний шанс стати справжнiм 
господарем становища. Творче на-
стрiй у четвер дозволить здивувати 
свiжими iдеями друзiв i колег. В се-
рединi тижня вiдносини з близькими 
людьми можуть виявитися не таки-
ми вже безхмарними, але до вихiд-
них хмари розсiються, i ви прекрас-
но проведете час у сiмейному колi.
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У вільну хвилинку

історії з життя

Пані Віра надіялася, що її старша донька Васи-
лина після закінчення школи піде на роботу. Тоді 
в їхній сім’ї, де, крім неї, було ще четверо дівча-
ток, стане легше жити. Але – ні! Василина зізна-
лася, що чекає дитину і скоро залишить їх дім. У 
невістки піде, бо так хочуть батьки нареченого, де 
Олег – єдиний син.

Якщо чесно, Олегові батьки теж не очікува-
ли, що син надумає женитися, адже йому заледве 
виповнилося двадцять. Лише недавно на роботу 
влаштувався. Нема за що весілля справляти, бо 
багато коштів йде на лікування паралізованого 
батька. Але, коли вже буде дитина – мусить жени-
тися. «Що ж, клич свою Василину. Познайомити-
ся треба», – мовила розчулена Олегові мати Ми-
рослава, коли син сповістив їй новину.

Василина боязко переступила поріг Олегового 
дому. З голови до ніг прицільним поглядом обвів 
її батько Остап. «А ти – красуня! Недарма син за-
кохався в тебе», – мовив стиха. Угледівши розгу-
бленість в очах Василини, Мирослава підійшла 
до неї і поцілувала. «Сідай до столу, дитинко. По-
обідаєш з нами. Заодно й розкажеш про себе», 
– сказала.

Василина, мов на долоні виливала Олеговим 
батькам свою історію.

Мешкає в сусідньому селі. Живуть скромно. 
Але це – ще півбіди. Справжнім горем є те, що 
після смерті єдиного сина, який втопився у став-
ку, батько почав пити. У трагедії звинувачує ма-
тір. Мовляв, це вона не догледіла дитину, хоча у 
цей час мати разом з ним була в полі. Батько, коли 
вип’є, стає деспотом, кидається з кулаками на ма-
тір. Не раз і їй, Василині, діставалося, коли засту-
палася за неї. Коли Василина розповіла про себе, 
Мирослава змахнула набіглу сльозу, а Остап по-
просив закурити.

«Зараз щось покажу вам», – Мирослава дістала 
зі шкатулки дві золоті обручки. «На нові коштів 
у нас нема, але ці – набагато цінніші, бо дістали-
ся нам від батьків, які у любові і злагоді прожили 
півстоліття. У нас з твоїм батьком, Олеже, з рока-
ми теж почуття не зміліли. Я не соромлюся зізна-
тися у цьому. Тож хай ці обручки принесуть щастя 
і вам, діти. І благословлять на добру путь», – ска-
зала Мирослава.

…Василина якось відразу влилася в їхню сім’ю. 
Щоб догодити свекрусі рано вставала. Поспіша-
ла на господарку, готувала сніданки. Мирослава 
просила не перевтомлюватися, щоб дитинці не 
нашкодити, та Василинка жартувала: вагітність – 
не хвороба. Її мати шістьох народила, але за жод-
ним дитям не вилежувалася, важко працювала. 
Мабуть, тому й пологи були легкими. У злагоді й 
любові швидко минав час. Двійко діток-близню-
ків приніс їм лелека. Карооку, як Олег, Катрусю і 
синьоокого, як Василина, Назарчика. Навіть для 
лікарів дивом стало те, що з появою онуків знач-
но покращилося здоров’я Остапа. Він ніби помо-
лодшав, поступово став ходити з паличкою. Що-
вечора діти засипали під дідусеву колискову. Олег 
виявився майстром на всі руки. Сам добудував 
їх дім, облаштував дітям альтанку у саду, зробив 
гойдалку. Був турботливим батьком і люблячим 
чоловіком. Мирослава з Остапом теж не могли 
нахвалитися чудовою невісткою. Здавалося, ща-
стя назавжди оселилося в їх домі. Якби не Жан-
на – ця хитрюща нова бухгалтерка, яка прибу-
ла на фірму, де працював Олег, і перевернула усе 
їхнє життя. Високий, говіркий, вродливий Олег 
відразу впав в очі Жанні. Молода жінка всіляко 
намагалася привернути його увагу, але розбудити 
серце Олега їй ніяк не вдавалося. Тоді вона стала 
щовечора засипати його есемесками, у яких від-
крито писала про свої почуття.

Одного дня, коли Олег приймав ванну, знову 
надійшло чергове повідомлення, в якому Жанна 
кликала його на побачення. Мовляв, чекатиме на 
краю села під ліском. Її машину він знає. Жар вда-
рив Василині в голову, підкосилися ноги. В Оле-
га є коханка? Тремтячими пальцями вона видали-
ла текст. «Що з тобою? Ти якась бліда», – запитав 
Олег. «Голова розболілася», – мовила Василина, 
опустивши очі.  Сама ж подумала: на побачення з 
Жанною піде вона! Зробить тій мерзоті сюрприз! 
Волосся повисмикує. Заледве дочекавшись сьо-
мої вечора, Василина поспішила з дому. Шикарну 
іномарку Жанни побачила здаля. Підійшла знена-
цька. Жанна здригнулася.

«Що, не чекала, що замість Олега на побачен-

ня прийде його дружина?» – закричала Васили-
на. Жанна швидко себе опанувала: «Яка дружи-
на? Олег казав, що неодружений. Вже півроку у 
нас роман, ми кохаємо одне одного». Жанна гово-
рила так упевнено, що Василина вже й не сумні-
валася в правдивості її слів. Тож, замість відгамсе-
лити Жанну, як планувала, розплакалася і пішла 
геть. Повертатися додому не хотілося. Вирішила 
поїхати в село до матері. Давно не була в рідно-
му домі. Виросли, порозліталися світом сестрич-
ки. Кілька років тому помер батько. Колись гомін-
ке їхнє сімейне гніздечко спорожніло. Тепер мати 
зосталася одна. Василині, як ніколи, захотілося 
виплакатися у неї на плечі, обійняти, поцілувати. 
Пані Віра дуже зраділа появі доньки. Заметуши-
лася: чим її пригостити? «Не хвилюйся, матусю. 
Нині я, як ніколи, сита. Поради твоєї хочу», – за-
ледве витиснула з себе Василина. Олег місця собі 
не знаходив, коли Василина не прийшла ночува-
ти додому. Раніше ніколи такого не траплялося. 
Ще й телефон був поза зоною досяжності. Звіс-
но, Василина навмисно його вимкнула. Олег не 
розумів і сам, чому наболілим йому захотілося по-
ділитися з Жанною. «Безсумнівно, у неї є інший, 
розумієш, коханий?» – Жанна делікатно налаш-
товувала Олега проти дружини. Нічого не сказа-
ла про зустріч з Василиною, запрошувала його 
до себе. Коли через два дні Василина з’явилася в 
домі, від неї відверталися всі. Навіть діти втекли 
в сусідню кімнату.

«Хто він?» – став тормосити її за плечі Олег. 
Мирослава, хоч і заступалася за невістку, та Васи-
лина бачила осуд в її очах. Що ж виходить? Жан-
на стверджувала, що є коханкою Олега, а вийшло 
так, нібито, вона – Василина – зраджує йому. І на-
віть вислухати її ніхто не хоче. Тієї ночі вже Олег 
не ночував вдома. Знищений, розчавлений він пі-
шов до Жанни, шукав розради у любощах з нею. 
Безсумнівно, вона майстерно переконувала його,  
що у Василини є інший. Навіщо вона йому така?

Усе частіше Олег не приходив з роботи додому, 
уникав розмови з Василиною. І вона не витри-
мала – подала на розлучення. Забрала дітей і по-
їхала до матері. Однак суддя, ніби навмисно, вже 
двічі надавав їм термін для роздумів. Ще й при-
соромлював: «Та щоб якась легковажна жінка ві-
дібрала розум вам обом? Правила вашим жит-
тям? Опам’ятайтеся! У вас чудові діти, отже є 
для кого жити».

Якось поїхала Василина у місто на ринок ску-
питися дітям до школи. Нові ціни її шокували. 
Доведеться ще раз їхати, бо грошей, які взяла з 
собою, виявилося замало. Враз її погляд впав на 
яскраву будівлю з написом «Ломбард». Чудово! 
Зараз вона здасть обручку і купить все, що тре-
ба. Ця обручка не принесла їй щастя, тому шко-
дувати за нею не буде. Так і зробила. Та не могла 
збагнути, чому на душі враз стало сумно і порож-
ньо. Вночі їй приснилася Мирослава. Нібито по-
дає їй ту саму обручку і сумно каже: «Що ж ти на-
робила, доню?». Василині заболіло біля серця. Ця 
річ була родинною реліквією, передавалася з по-
коління в покоління, а вона так легковажно про-
дала її. Василина поспіхом стала збиратися на 
автобус. Всю дорогу благала Господа, аби встигну-
ти повернути свою обручку. Переступивши поріг 
ломбарду, ледь не зомліла, побачивши тут… Оле-
га, який розглядав її обручку. Перестрибуючи з 
думки на думку, він пояснив, що власник ломбар-
ду – його давній друг. Він і повідомив про те, що 
Василина здала обручку. «Мама, дізнавшись про 
це, аж захворіла. Тому – викуплю її», – пояснив 
Олег. «Ні!», – вихопилося у Василини. Побачив-
ши подив у Олегових очах, додала: «Я сама вику-
плю її. Але повертати не хочу, не буду. Можна?». 
«Це – твоє право», – відповів Олег. Василина ди-
вилася на нього – такого вродливого, рідного. У 
неї пропало бажання повертатися до дітей самій. 
Тим паче, коли діти так скучили за татом.  Нині 
Олег і Василина знову разом. Вони – щасливі і 
поклялися не виясняти, хто винен більше. Вин-
ні обоє, бо не слухали голосу свого серця, а язика 
чужої людини. Василина тепер знає напевне: ма-
теринське благословення – святе. Бо чому ж тоді, 
саме в той день і в той час вони зустрілися з Оле-
гом і вже не захотіли розлучатися? Яке щастя, що 
власними руками не зруйнували вони своє сімей-
не гніздечко.

Марія Маліцька

ОБРУЧКА З ЛОМБАРДУ
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Слово про людину

Смерть рідної, близької людини 
– це настільки велике горе, 
що його не перестрибнути, 
його не оминути… Крізь 
нього доведеться пройти…
Страшна звістка про непоправну 
втрату сколихнула і глибоко 
ранила наші серця – 
4 лютого 2021 року, на 64-
му році, раптово пішов із 
життя наш рідний, дорогий, 
любий старший брат ВАСИЛЬ 
АНДРІЙОВИЧ ОРОБЕЙ 

Здавалося, ще вчора говорили по те-
лефону, жартували, сміялися, будува-
ли плани на життя, інколи сперечалися, 
а сьогодні особливий світ, наповнений 
присутністю рідної людини, перестав 
існувати…П’ятнадцять гірких днів і 
ночей, сповнених важких хвилювань 
і невимовної туги, чекали ми на «груз 
200» із далекого Якутська (Республіка 
САХА (Якутія)…

Василева дитяча мрія – стати льот-
чиком здійснилася. Після закінчен-
ня Слов’янського авіаційного учили-
ща, у 1977 році, за розподілом, він був 
направлений у загін цивільної авіації 
селища Усть-Нера, а згодом смт Тіксі. 
Селище Тіксі відноситься до районів 
Крайньої Півночі, за Північним Поляр-
ним колом. Ця територія відома екс-
тремальними кліматичними умовами: 
зими – найбільш холодні серед усіх ре-
гіонів світу, а теплої пори майже немає. 
Там можуть працювати лише міцні здо-

ров’ям та духом люди. Таким 
був і наш Вася. Із 1984 по 1991 
роки Вася поєднував роботу з 
навчанням: спочатку закінчив 
Кременчуцьке льотне училище 
цивільної авіації, а потім – Ки-
ївський інститут інженерів ци-
вільної авіації.

Вася ніколи не хвалився сво-
єю роботою. Про його трудові 
будні у 2-ій авіаескадрильї вер-
тольотів Мі-8, ми дізнавалися 
із телевізійних новин, розпові-
дей його колег, коротких газет-
них повідомлень. А будні були 
нелегкими: гасіння масштабних 
лісових пожеж, рятування по-
страждалих під час катастроф 
морського транспорту, аварій 
літаків, доставка продуктів, лі-
ків, перевезення речей першої 
необхідності у найвіддаленіші 
куточки колишнього Союзу та 
за кордоном. Працюючи більше 
сорока років у цивільній авіації, 
Василь професійно і гідно вико-
нував свої посадові обов’язки, 
про що говорять його нагороди 
і відзнаки. Він був інструктором 
і наставником бортмеханіків, передавав 
досвід і вміння молодому поколінню.

Василь любив життя, жив і працював, 
допомагав рідним. Із великою повагою 
і любов’ю ставився до наших батьків 
– Андрія Григоровича та Марії Федо-
рівни. Допомагав у всьому, у всьому 
підтримував. Ми гордилися старшим 

братом і брали з нього приклад. Вася, 
економлячи свою стипендію, а потім і 
зарплату, віз нам подарунки. У нас, у 
перших у селі, з’явилися касетний маг-
нітофон, спортивний велосипед, шкіря-
ний футбольний м’яч, сітка для воріт, 
гумовий надувний човен, перші «Сні-
керси» і перша «Кока-Кола»… 

Ми з гордістю ділилися усім цим 
із друзями, односельцями. Наш Ва-
силь був світлою, доброю людиною. 
На його приїзди у Плішивець, у Га-
дяч, чекали з нетерпінням, і не лише 
через велику кількість подарунків, а 
в першу чергу через те, що міг дійс-
но підтримати, щиро порадіти за 
успіхи, поспівчувати. Будь-яку жит-
тєву ситуацію сприймав із позити-
вом: жартував, радив, підтримував. 
Саме за це його любили і поважали 
не лише ми, його рідні, а й друзі, ко-
леги, товариші, односельці.

Дотепер звістка про смерть Васи-
ля здається безглуздою помилкою! 
Цього неможливо усвідомити! Це – 
як страшний сон! Словами не можна 
передати весь біль і печаль.

Важко усвідомити й змирити-
ся з цим непоправним горем. «Пі-
шов назавжди» – те, що відмовля-
ється сприйняти наша свідомість, і 
що змушує нас почуватися безпо-
мічними, повсякчас шукаючи відпо-
віді на запитання: «Чому це сталося 
саме з ним?».

Людина живе доти, доки її пам’я-
тають… Світла пам’ять про найдо-

рожчу людину – рідного брата Васи-
ля вічно житиме у наших серцях. Вічна 
пам’ять…

Схиляємо голови у глибокій 
скорботі – брати Віктор, Микола, 
сестра Галина та наші родини.

4 февраля 2021 года, на 64-м году, 
внезапно ушел из жизни наш друг, 
товарищ, сослуживец 
ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 
ОРОБЕЙ 

Работая более сорока лет в граж-
данской авиации, Василий Андреевич 
ответственно и достойно выполнял 
свои обязанности. Василий был нашим 
коллегой, другом, ярким профессиона-
лом. Это уникальный человек. Васи-
лий всегда подсказывал и мог «разру-
лить» любую ситуацию. Это не всем 
дано. Василий Андреевич подготовил 
много бортмехаников, которые сейчас 
работают уже самостоятельно! Это на-
стоящий наставник и инструктор!

Василий Андреевич Оробей, родил-
ся 25 марта 1957 года в селе Плешивец, 
Гадячского района, Полтавской облас-
ти (Украина). Рос в обычной сельской 
семье. Василий Андреевич был стар-
шим ребенком в многодетной семье, 
поэтому с детства приучался к рабо-
те, помогал родителям по хозяйству, 
ухаживал за младшими братьями и се-
строй. Тогда все мальчишки мечтали 
быть летчиками. В 1972 году окончил 
Плишивецкую восьмилетнюю школу, а 
после окончания Кнышовской средней 
школы, в 1974 году, поступил в Славян-
ское авиационное училище, где учился 
до 1977 года. В том же году, по распре-
делению был направлен в отряд граж-

данской авиации поселка Усть-Нера, 
а затем пгт Тикси Республики САХА 
(Якутия). С 1984 по 1991 годы совме-
щал работу с учебой: сначала окончил 
Кременчугское летное училище граж-
данской авиации, а затем – Киевс-
кий институт инженеров гражданской 
авиации.

Полярные летчики – это особая по-
рода людей. Конечно, работа пилота 
во все времена привлекала внимание, 
но именно летчиков Северной авиа-
ции можно назвать профессиональной 
элитой. Ведь здесь, на Крайнем Севе-
ре, без летучих машин никуда. Аркти-
ка серьезно отбирает не только техни-
ку, которая здесь может работать, она 
ставит свою «пробу» и на людей. Это 
люди своего дела, с особым характером, 
особыми навыками, ведь Север, за все 
эти годы, ласковее не стал. Таким был 
и наш друг, товарищ, коллега, настав-
ник – Василий Андреевич. 

Василий Андреевич был удивитель-
но отзывчивым, умным, добрым, сопе-
реживательным человеком. Он помо-
гал друзьям, товарищам, сослуживцам. 
Многим был ориентиром и поддерж-
кой на жизненном пути. Мы все скор-
бим… Потерять такого профессионала 
и человека, это невосполнимая утрата 
для нас всех! 

Примите чувства нашего глубокого 
сопереживания в связи с внезапным 
уходом самого близкого, самого родно-

го человека – старшего брата и извини-
те, что не уберегли… 

Когда уходят от нас друзья, от них 
остаются тёплые воспоминания. Пусть 
воспоминания о Василии Андреевиче 
всегда греют нашу душу. Мы искренне 
соболезнуем вашей утрате и скорбим 
вместе с вами. Нет таких слов, которые 
вернут вам близкого человека, но, во-
зможно, сама жизнь поможет вам пере-

жить эту потерю. 
Василий Андреевич навсегда будет 

жить в наших сердцах, в нашей памяти.
Светлая ему память.
С искренним сочувствием, админи-

страция и коллектив АО «Авиакомпа-
ния «Полярные авиалинии»

Сослуживцы 2-й авиационной эскадрильи 
вертолетов Ми-8

«ПІШОВ НАЗАВЖДИ» – ТЕ, ЩО ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ 
СПРИЙНЯТИ НАША СВІДОМІСТЬ 

ИЗВИНИТЕ, ЧТО НЕ СБЕРЕГЛИ…



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, 0955790116

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 


