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Урочистості присвячені 150-річчю 
від дня народження Лесі Українки 
відбулися 25лютого. 

По собі вона залишила великий лі-
тературний доробок - вражаючі пое-
ми, прозові твори, вірші, публіцистич-
ні статті, переклади світової класики.  
Тож представники міської ради, краєз-
навці, гості міста та громадськість вша-
нували пам’ять поетеси та поклали кві-
ти до пам’ятного знаку встановленому 
неподалік будинку, в якому жила та 
творила поетеса в урочищі «Зелений 
гай». Також покладання квітів відбу-
лося до пам’ятного знаку родини Дра-
гоманових, що на площі Соборній та 
до місця майбутнього пам’ятного зна-
ку Лесі Українки, що має бути встанов-
лений перед КЗ «Дружба».

До вітального слова та нагороджен-
ня на сцену було запрошено: першо-
го заступника міського голови Генна-
дія Дроботю, голову Миргородської 
районної ради Наталію Гирку, голову 
Миргородської РДА Вікторію Ємець, 
т. в.о. директора Департаменту куль-
тури і туризму Полтавської ОДА Іри-
ну Удовіченко та заступника директо-
ра Полтавської обласної універсальної 
наукової бібліотеки імені І.П. Котля-
ревського Надію Влезько.

За багаторічну творчу працю та осо-

бистий внесок у популяризацію життя 
і творчості Лесі Українки серед жите-
лів Гадяцької громади та за її межа-
ми, Подяками та ювілейними медаля-
ми Департаменту культури і туризму 
Полтавської ОДА нагородили:

 
Колектив комунального закладу «Га-

дяцька публічна бібліотека ім. Лесі 
Українки» Гадяцької міської ради, в 
особі директора закладу Ольги Красюк;  

Колектив Гадяцького історико-краєз-
навчого музею Гадяцької міської ради, 
в особі директора Наталії Судакової; 

Колектив Гадяцького фахового коле-
джу культури і мистецтв ім. І.П. Кот-
ляревського, в особі директора Анато-
лія Насменчука; 

Колектив «Гадяцького будинку куль-
тури» Гадяцької міської ради, в особі 
директора Лариси Труш; 

Громадську активістку Ірину Орлову.

За багаторічну творчу працю та осо-
бистий внесок к популяризацію жит-
тя і творчості Лесі Українки серед 
жителів Гадяцької громади та за її ме-
жами, Почесними грамотами міської 
ради та виконавчого комітету міста 
Гадяч, а також ювілейними медалями 
нагородили:  

Ніну Назаренко – викладача режи-
серських дисциплін Гадяцького фахо-

вого коледжу культури і мистецтв ім. І. 
П. Котляревського; 

Ганну Дейну – літератора, дослідни-
ка та популяризатора літературної, на-
укової та художньої спадщини родини 
Драгоманових;

Олександра Недовіса – редактора 
гадяцького літературно-краєзнавчого 
альманаху «Мистецьке гроно» культур-
но-мистецької спілки Гадяцького краю.

Грамотами та ювілейними медалями 
відділу культури і туризму Гадяцької 
міської ради нагородили також: 

Катерину Кулик – вчителя історії та 
суспільних дисциплін Гадяцької спе-
ціалізованої школи № 3 ім. Івана Ви-
говського, краєзнавця, громадської 
активістки;

Валентину Бутко – заступника ди-
ректора з навчально-виховної робо-
ти Гадяцького ліцею № 1 ім. Олени 
Пчілки;

Тамару Романичеву – вчителя укра-
їнської мови та літератури Гадяцького 
ліцею № 4 ім. Лесі Українки;

Марію Рахмун – старшого наукового 
співробітника Гадяцького історико-кра-
єзнавчого музею;

Колектив Комунального закладу «Га-
дяцька дитяча мистецька школа» Га-
дяцької міської ради, в особі директо-
ра Григорія Сидоренка.

Почесними призами відділу культу-
ри і туризму Гадяцької міської ради 
нагороджено переможців фестива-
лю-конкурсу гри на музичних інстру-
ментах «Юний віртуоз Лесиного краю 
2021»: 

Соломію Височанську, 
Єву Уманцеву, 
Миколу Нечипоренка, 
Марію Орос, 
Станіслава Жуківця, 
Софію Скоробагатько, 
Марію Мінченкову, 
Анастасію Височанську, 
Вероніку Корнієць, 
Станіслава Павленка, 
Артема Уманцева, 
Вікторію Гнипу.

Представники Укрпошти підготува-
ли незвичайний подарунок – спецпо-
гашення ексклюзивного художнього 
немаркованого конверта, випуск якого 
присвячений відзначенню 150-річчя від 
дня народження Лесі Українки.

Після цього захід продовжився лі-
тературно-мистецьким концертом під 
назвою «Яскрися ж, квітко Драгоманів-
ського роду!».

Анжела Замотаєва

«ЯСКРИСЯ Ж, КВІТКО ДРАГОМАНІВСЬКОГО РОДУ!»
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Нагадаємо, кілька років поспіль небайдужі жите-
лі Вельбівки займаються упорядкуванням місцевого 
пляжу. Вирубали чагарники, прибрали сміття, завез-
ли пісок і вкопали металеві конструкції для бесідки, 
яку планували встановити у 2021 році. 

Проте днями, О.  Крат на своїй сторінці у Фейсбук 
оприлюднив пост: 

«Шановні земляки, прошу вашої допомоги в на-
данні будь-якої інформації , що допоможе знайти «не 
шановних» земляків, які декілька тижнів тому вчи-
нили крадіжку з вельбівського пляжу - зрізали мета-
леві конструкції, які були закладені для встановлен-
ня будиночка для відпочиваючих…»

Прикро, адже будиночок вже був виготовлений. 
Але тепер його встановлення скасовується.

«БМ»
Фото із соцмереж

Гадяцьке ВУЖКГ повідомляє своїх абонентів: 
«Доводимо до вашого відому, що із 20.02.2021року 

КБ «Приватбанк» змінив реквізити для оплати по-
слуг по водопостачанню та водовідведенню.

Реквізити для оплати:
найменування організації: КО 
ГАДЯЦЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УЖКГ
код отримувача: 03351852
назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Рахунок отримувача у форматі IBAN: 
UA933052990000026001001207989
Валюта:  UAN. 
Перевірте, будь-ласка, свої налаштування у серві-

сах «Приват24», «Монобанк» та «оплата через тер-
мінал», щоб не виникало проблем по питанню ва-
шої оплати.»

 Реквізити для оплати послуг КП «Гадяч-житло»
Найменування організації: КП «Гадяч-житло».
Код отримувача: 34401486
Назва банку: АТ КБ ПРИВАТБАНК
Рахунок отримувача у форматі ІВАN: 
UА663052990000026009011206284
Валюта: UAN

 «БМ»

ДЛЯ ПІЛЬГОВОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
ПОТРІБЕН ТАЛОН

Кілька тижнів тому гадячани скаржились на те, 
що на території громади відмінили пільгові переве-
зення. Згодом, на сесії міської ради затвердили нову 
Програму пільгових перевезень і визначили обсяги її 
фінансування. 

Днями, відділ соціального захисту населення пові-
домив на офіційному сайті Гадяцької міської ради, що 
мешканці громади, які мають право на пільгове пере-
везення міським і приміськими маршрутами, повин-
ні особисто звернутися до відділу соціального захисту 
населення Гадяцької міської ради, вул. Героїв Майда-
ну, 11, каб. №5, та заповнити заяву для отримання та-
лона на проїзд, а також підписати згоду на обробку 
персональних даних.

Для отримання талона потрібно пред’явити: посвід-
чення про право на пільги, паспорт,

ідентифікаційний номер. Телефон для довідок: 
2-07-03.

P.S. У інших громадах процедура 
пільгових перевезень не змінилась. 

ЯК ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА 
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ? 

Із таким питанням гадячани звернулись до редак-
ції у соцмережі. Відповідь на питання надав заступ-
ник міського голови Геннадій Дроботя: 

«Є порядок відключення квартир та будинків від 
системи централізованого опалення, який передбачає 
два варіанти. Найпростіше це відключитись повністю 
будинком. Другий варіант – дозвіл на підключення 
індивідуального опалення надається, якщо у будин-
ку вже відключено від централізованого 50 % квартир.

У Гадячі є 5 будинків, де вже 50% і більше квартир 
переведені на індивідуальне опалення. 

Щоб отримати дозвіл на переведення житла на ін-
дивідуальне опалення потрібно звернутись у місь-
ку раду.» 

ЗГУБНА ТУРБОТА ПРО ДЕРЕВА 

В’ячеслав, м. Гадяч, вул. Драгоманова: 
«Така проблема, як безконтрольна вирубка дерев, 

відбувається у багатьох містах. Днями «Комунсервіс» 
обпилював дерева на Драгоманова. Маю власні сади, 
регулярно читаю, як правильно доглядати за дерева-
ми. Вважаю, що те, як проводять обпилювання місце-
ві комунальники - це просто знищення дерев. 

Обрізання дерев краще проводити з жовтня по бе-
резень, коли дерева перебувають у стані спокою. По 
суті, кронування - це надання дереву естетичного ви-
гляду, незвичайної або акуратною форми. При дано-
му виді робіт обрізаються гілки 3-го порядку, обрізка 
верхівки проводиться дуже рідко і не повинна пере-
вищувати 1/3 висоти стовбура. У розумінні наших 
комунальників це, скоріше, додаткова перестраховка 
від можливих НП. Однак при неправильному крону-
ванню, гілки, що відросли можуть створювати небез-
пеку більшу ніж попередні. Також зрізи діаметром від 
2 см необхідно обробляти. Зрозуміло, що в великих 
масштабах міста цього ніхто не робить. Якщо цього 
не зробити, всередину з вологою потрапляють мікро-
би, і дерево може згнити зсередини. Хоча зовні буде 
виглядати здоровим.

Обрізання дерев «під стовп» називається топпінг 
і вважається методом омолодження зелених наса-
джень. Цей метод застосовується виключно до хворих 
і ослаблених дерев, у яких почала засихати верхівка і 
припинилося зростання нових пагонів. Гіпотеза така: 

при топпінгу пробуджуються «сплячі» бруньки, які 
були закладені ще в той час, коли рослина була мо-
лодою. Дійсно, нова поросль фізіологічно молодша 
крони. Тільки ось всі частини дерева отримують по-
живні речовини в тому числі і від листя. А втратив-
ши їх основну масу після тотальної обрізки, дерево 
залишається «голодним», нові гілки формуються з 
тонкою корою і легше ламаються. Це може призвести 
до зменшення довговічності дерева. Коли зрізається 
товста гілка або частина стовбура - це велика механіч-
на рана. Існують породи дерев, які подібну «процеду-
ру» переносять відносно легко - це тополя біла, верба, 
липа. Клени, дуби, в›язи, берези, ясени можуть заги-
нути після процедури «омолодження» якщо не відра-
зу, то через кілька років.»

ТЕЧЕ ДАХ НА БАГАТОПОВЕРХІВЦІ

«Голові Гадяцької міської ради 
Нестеренко В.О., 
Директору КП «Гадяч-Житло» 
Самченко Г.М., 
Засновнику, шеф-редактору 
«Базар-Медіа в Україні» 
Товстий О.В.
Громадське звернення
У 2020 році виконкомом Гадяцької міської ради в 

засобах масової інформації м. Гадяч був опублікова-
ний звіт, щодо ремонту даху будинку, що знаходить-
ся за адресою вул. Шевченка, б. 34. Хоча мешканцями 
вище зазначеного будинку жодних фактичних робіт 
та результатів помічено не було.

Проте, в результаті погодних та стихійних умов, 
станом на 24 лютого 2021 р. жодних ознак залишків 
ремонтних робіт не виявлено. А отже не виконання 
належним чином зобов’язання органу місцевого са-
моврядування, які регулюються ст. 5 ЗУ «Про надан-
ня житлово-комунальних послуг» призвело до аварій-
ного стану будинку.

Просимо створити комісію за участю громади та за-
документувати факт протікання даху за результатом 
якого скласти дефектний акт за підписом двох сторін 
– балансоутримувача будинку та громади. Про час та 
місце проведення огляду комісії повідомити для уча-
сті та свідчення її фактичного проведення.

Згідно ЗУ «Про громадські звернення» просимо 
надати письмову відповідь разом з дефектним актом 
протягом  30 календарних днів.

Фото даху на час звернення додаються на 11 
аркушах.

Олена Журавель.»
«БМ»

Нагадуємо, якщо вам є про що розповісти, 
поділитись приємною чи НЕ ДУЖЕ 
новиною, поскаржитись на неправомірні 
дії посадовця, працівника сфери послуг, 
торгівлі, висловити своє незадоволення 
працівниками комунальних чи інших служб, 
або ви вважаєте, що хтось вчиняє не правильно, 
чи не законно – телефонуйте до редакції. 
Вислухаємо усі скарги і, якщо вони не 
суперечать чинному законодавству, 
оприлюднимо на сторінках 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 
правоохоронці повинні моніторити ЗМІ і, якщо 
є така необхідність, реагувати на публікації.

Виконавчий комітет Краснолуцької сільської 
ради 24 лютого оголосив тендер на придбання лег-
кового автомобіля очікуваною вартістю 430 тис. 
гривень. Про це свідчать дані із порталу закупівель 
«Prozorro».

Згідно технічного завдання планують купити 
RENAULT LOGAN (або еквівалент). 

Поки що очікують подання пропозицій. Аукціон 
відбудеться 15 березня. Не пізніше 30.04.2021 р.  то-
вар повинен бути за адресою покупця. 

«БМ»

ГОЛОС
ЗМІНИЛИСЬ РЕКВІЗИТИ ДЛЯ 
ОПЛАТИ КОМУНАЛЬНИХ
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Минулого тижня
в Гадячі
зареєстровано
3 немовлят

12 осіб
пішли
з життя

3 пари
одружилися

жодна пара не
розлучилася

пожежа

Чоловіка, підозрюваного в умисному вбивстві, ви-
явили у Миргороді, на станції міського залізнично-
го вокзалу, оперативники Миргородського районно-
го відділу поліції спільно з працівниками управління 
карного розшуку поліції Полтавщини. На часі фігу-
ранта передали ініціаторам розшуку – правоохорон-
цям Дніпропетровської області.  

Сергій Махно, начальник управління карного 
розшуку поліції Полтавської області, повідомив:
«50-річного чоловіка підозрюють в умисному вбив-
стві жительки Дніпропетровської області. Тіло жін-
ки, 1970 р.н., з ознаками насильницької смерті ви-
явили 21 лютого, в її будинку у Новомосковську. А 
вже наступної доби поліцейські Полтавщини, пра-
цюючи за отриманою від колег з Дніпропетровщини 
інформацією, знайшли оголошеного в розшук фігу-
ранта. Встановлено, що чоловік гостював у будинку 
загиблої. Під час раптового конфлікту, що виник на 
ґрунті вживання алкоголю, гість спричинив господи-
ні ножові поранення. Того ж дня він зібрав особисті 
речі та, намагаючись уникнути кримінальної відпо-
відальності, втік із міста».

На даний час поліцейські Дніпропетровщини за-
тримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінально-
го-процесуального кодексу України.

Андрій Тюков, тимчасовий виконувач обов’яз-
ків начальника Миргородського райвідділу полі-
ції, зазначив:

«Як з’ясувалося, наприкінці минулого року фігу-
рант звільнився з колонії після відбуття призначено-
го судом покарання за скоєння умисного вбивства. 
Вирішується питання про вручення йому підозри за 
п. 13 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – 
умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчи-
нила умисне вбивство. Санкція статті передбачає від 
десяти до п’ятнадцяти років ув’язнення або довічне 
позбавлення волі».

Відділ комунікації поліції Полтавщини

У Гадяцькій міській територіальній громаді, опе-
ративні працівники кримінальної поліції відділен-
ня №1 (м. Гадяч) Миргородського районного відділу 
поліції, за підозрою у крадіжці котла, холодильника 
та пральної машини з приміщення літньої кухні до-
могосподарства містянина, встановили та доставили 
до відділку 30-річного місцевого жителя. Слідчі ви-
лучили у крадія речові докази і невдовзі повернуть 
потерпілому.

За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням у 
приміщення відкрито кримінальне провадження ча-
стина 3 статті 185 Кримінального кодексу України. 
Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

25 лютого, о 05:15, сталась пожежа у с. Сари, пров. 
Садовий. Вогнем знищено дровник розміром 3х4 м 
та 10 куб. м дров. Врятовано господарчу будівлю. 
Причина пожежі встановлюється. Пожежа ліквідо-
вана одним відділенням 6 ДПРЧ.

Пресслужба ГУ  ДСНС

ЗАТРИМАЛИ 
ПІДОЗРЮВАНОГО 

У ВБИВСТВІ

ВСТАНОВИЛИ 
ОСІБ, ПРИЧЕТНИХ 

ДО КРАДІЖОК 
НА ТЕРИТОРІЇ 
ГАДЯЦЬКОЇ ТГ

На території, яку обслуговує 
ВП №1 Миргородського РВП 
(м. Гадяч), із 23 лютого по 3 
березня 2021 року надійшло 
90 заяв та повідомлень, із них 
5 повідомлень відомості яких 
внесено до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за 
ознаками кримінального 
правопорушення передбаченого 
Кримінальним кодексом України. А 
саме, з числа зареєстрованих:
1 кримінальне провадження за ст.125 КК України 

(умисне легке тілесне ушкодження);
1 кримінальне провадження за ст.185 КК України 

(крадіжка); 
1 кримінальне провадження за ст.190 КК України 

(шахрайство).
24 лютого надійшло повідомлення від одного 

із мешканців району про те, що 24.02.2021 року, 
о 11:19 год., м. Гадяч, вул. Полтавська, невідомі 
особи, можливо, розкидають отруту (для собак) 
поблизу магазину «Кулиничі». В подальшому дане 
звернення було внесено до Єдиного обліку підрозділу 
повідомлень та звернень громадян. По даному факту 
проводиться подальша перевірка. 

25 лютого, о 13:42 надійшла заява від жительки 
одного із сіл району про те, що напередодні до неї на 
мобільний телефон зателефонувала невідома особа 
чоловічої статі, яка представилася працівником 
національного банку. Назвавши усі необхідні дані 
псевдо банківському представнику, жінка побачила, 
що з її рахунку були зняті усі кошти, а саме понад 
9 тис. грн. За даним фактом відкрито кримінальне 
провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу 
України (шахрайство).

1 березня надійшла заява від 63-річного жителя 
одного із сіл району про те, що 1.03.2021 року близько 
13.00 год, невідома особа незаконно заволоділа 
належним йому гаманцем, який він випадково лишив 
на касі перебуваючи в супермаркеті «Маркет ОПТ». 
Виїздом СОГ на місце події та в ході проведення 
розшукових заходів працівниками ДОП ВП №1 
було встановлено, що злочин скоїв житель одного 
з сіл району. Речові докази вилучено. Загальна 
сума збитків становить 1750 грн. За даним фактом 
відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 
Кримінального кодексу України (крадіжка). 

Крім того, Гадяцьким ВП проводились заходи 
щодо протидії адміністративних правопорушень у 
публічних місцях, у ході яких складено протоколів:

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

8 за ст.173-2 КУпАП (вчинення 
домашнього насильства, насильства 
за ознакою статі, невиконання 
термінового заборонного припису 
або неповідомлення про місце свого 
тимчасового перебування); 

12  за ст.178 чч.1,2,3 КУпАП 
(розпивання пива, алкогольних, 
с л а б о а л к о г о л ь н и х  н а п о ї в  у 
заборонених законом місцях або поява 

у громадських місцях у п’яному вигляді);
1 за ст.175-1 КУпАП (куріння тютюнових виробів 

у заборонених місцях);
7 за ст.183 КУпАП (завідомо неправдивий виклик 

спеціальних служб);
1 за ст.184 КУпАП (невиконання батьками або 

особами, що їх замінюють обов’язків щодо виховання 
дітей);

5 за ст.192 КУпАП (порушення громадянами 
строків реєстрації (перереєстрації) нагородної, 
вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї і 
правил взяття її на облік) та ін.

Протягом тижня в ході виконання службових 
обов’язків щодо нагляду за дотриманням правил 
дорожнього руху було виявлено 58 порушень, а саме:

7 за ст.121 КУпАП (порушення водієм правил 
керування транспортним засобам, правил 
користування ременем безпеки або мотошоломами);

11 за ст.122 КУпАП (перевищення встановлених 
обмежень швидкості руху, проїзд на заборонений 
сигнал регулювання дорожнього руху);

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

9 за ст.127 КУпАП (порушення правил дорожнього 
руху пішоходами);

2 за ст.130 КУпАП (керування транспортними 
засобами особами, які перебувають у стані 
алкогольного, наркотичного чи іншого сп›яніння).

За вказаний період часу на автошляхах району 
зафіксовано 3 випадки дорожньо-транспортних 
пригод в яких зазнали механічних ушкоджень лише 
транспортні засоби, а шкоди життю та здоров›ю 
учасникам дорожнього руху завдано не було, складено  
протоколи за ст.124 КУпАП (порушення правил 
дорожнього руху, що спричинило пошкодження 
транспортних засобів).  

Всього протягом минулого тижня відділенням 
поліції №1 Миргородського РВП було складено 91
адміністративний матеріал.

Петро Токар, начальник відділення поліція 
№1 Миргородського РВП.                                        

Олеся Король, сержант поліції, 
інспе ктор САП Миргородського РВП

Останнім часом на території Полтавської області 
спостерігається тенденція до збільшення кількості 
надзвичайних подій, пов’язаних з необережним по-
водженням із боєприпасами. Аналогічна ситуація — 
із вибуховими речовинами та пристроями.

Управління СБ України в Полтавській області за-
кликало усіх громадян негайно здати в органи полі-
ції незареєстровану вогнепальну зброю, боєприпаси 
та інші вибухові пристрої.

Нагадуємо, що незаконне зберігання зброї, боєпри-
пасів, вибухівки — це злочин, за який передбачена 

кримінальна відповідальність. Громадяни, які добро-
вільно звернулися до правоохоронних органів для 
здачі зброї, боєприпасів та вибухових матеріалів, що 
зберігаються незаконно, звільняються від криміналь-
ної відповідальності.

Інформацію про зброю та вибухівку можна пові-
домити за номерами: 0532-511-838, 068-858-0313 — 
Управління СБУ в Полтавській області або до Наці-
ональної поліції за номером — 102.

Пресслужба СБУ

СТАН ПРАВОПОРЯДКУ

МЕШКАНЦІВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ЗАКЛИКАЛИ ДОБРОВІЛЬНО ЗДАТИ 

НЕЗАРЕЄСТРОВАНУ ВОГНЕПАЛЬНУ ЗБРОЮ, 
ЦЕ ЗВІЛЬНИТЬ ЇХ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
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1. Повна назва документа 
державного планування, що 
пропонується, та стислий 
виклад його змісту:

Із метою врахування громадських 
інтересів під час розроблення проек-
ту містобудівної документації, що є до-
кументом державного планування міс-
цевого рівня та звіту про стратегічну 
екологічну оцінку (СЕО), виконав-
чий комітет Краснолуцької сільської 
ради повідомляє про початок та стро-
ки громадського обговорення проек-
ту документу державного планування: 
«Генеральний план з розробкою пла-
ну зонування території села Сватки Га-
дяцького району Полтавської області».

Генеральним планом з планом зо-
нування території розглядається пла-
нувальна організація села Сватки, 
визначаються напрямки його територі-
ального розвитку, надаються пропози-
ції, щодо забудови та використання те-
риторії села з метою забезпечення його 
сталого розвитку.

У звіті СЕО проведена оцінка впли-
ву на навколишнє природне середови-
ще рішень розробленого генерального 
плану та передбачено ряд заходів щодо 
поліпшення стану навколишнього при-
родного середовища села, які стосують-
ся факторів, що негативно впливають 
на стан атмосферного повітря, водних 
ресурсів, ґрунтів і, як наслідок на стан 
здоров’я населення.

Підставою для розроблення містобу-
дівної документації є рішення тридцять 
сьомої сесії Краснолуцької сільської 

ради, Гадяцького району, Полтавської 
області сьомого скликання «Про надан-
ня дозволу на розроблення Генеральних 
планів сіл Сватки, Бірки, Шевченко-
ве, Берізки Гадяцького району Полтав-
ської області».

Розробником документа державно-
го планування місцевого рівня (місто-
будівної документації) та звіту СЕО 
є ФОП Вітько Олена Леонідівна, м. 
Полтава.

Організатором громадського обгово-
рення визначений виконавчий комітет 
Краснолуцької сільської ради.

2. Орган, що прийматиме 
рішення про затвердження: 
Краснолуцька сільська рада.
3. Передбачувана процедура 
громадського обговорення: 
а) дата початку та строки здійснення 

процедури. 
Дата подання заяви про визначен-

ня обсягу СЕО і оприлюднення її шля-
хом розміщення на сайті Краснолуць-
кої сільської ради: http://krasnolucka.
gromada.org.ua Публікації заяви в газеті 
«Базар Медіа в Україні» від 04.03.2021р. 
Обговорення тривали з 04.03.2021 по 
03.04.2021р.

Дата подання повідомлення опри-
люднення документу державного пла-
нування та звіту СЕО на офіційному 
сайті Краснолуцької сільської ради: 
- http://krasnolucka.gromada.org.ua 
04.03.2021. Публікація повідомлен-
ня в газеті «Базар Медіа в Україні» 
від 04.03.2021р Громадські обговорен-
ня тривають 30 днів. Початок обгово-

рень - 04.03.2021р. Строк завершення 
громадських обговорень — 03.04.2021 
(включно).

б) способи участі громадськості (на-
дання письмових зауважень і пропози-
цій, громадські слухання тощо).

Із матеріалами документу державно-
го планування місцевого рівня (місто-
будівна документація): «Генеральний 
план з розробкою плану зонування те-
риторії села Сватки Гадяцького райо-
ну Полтавської області» та звіту СЕО 
можна ознайомитись на офіційному 
сайті Краснолуцької сільської ради: 
http://krasnolucka.gromada.org.ua або 
у приміщенні Краснолуцької сільської 
ради (с. Красна Лука вул. Миру 24).

Пропозиції та зауваження прийма-
ються у письмовій формі за адресою: 
37315, с. Красна Лука, Миргородсько-
го району, Полтавської обл., вул. Миру, 
24, Краснолуцька сільська рада або на 
електронну пошту: krlukarada@ukr.net.

У повідомленнях вказуються прізви-
ще, ім’я по батькові, адреса місця про-
живання та ставиться особистий під-
пис фізичної особи. Юридичні особи 
подають пропозиції із зазначенням най-
менування та місцезнаходження юри-
дичної особи. Анонімні пропозиції та 
пропозиції, що надійшли після строку 
завершення громадських обговорень не 
розглядаються.

в) дата, час і місце проведення запла-
нованих громадських слухань.

Громадські слухання з даного питан-
ня відбудуться 15.03.2021 року о10 год. 
00 хв. за адресою: 37315, с. Красна Лука, 

Миргородського району, Полтавської 
обл., вул. Миру, 24.

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

Краснолуцька сільська рада, 37315, с. 
Красна Лука, Миргородського району, 
Полтавської обл., вул. Миру, 24.

ґ) орган, до якого подаються заува-
ження і пропозиції, його поштову та 
електронну адреси та строки подання 
зауважень і пропозицій.

Краснолуцька сільська рада, що-
денно (крім вихідних) з 04.03.2021р. 
по 03.04.2021р. у робочий час за адре-
сою: (37315, с. Красна Лука, Миргород-
ського району, Полтавської обл., вул. 
Миру, 24,). та на електронну пошту: 
krlukarada@ukr.net

д) місцезнаходження наявної еколо-
гічної інформації, у тому числі пов’яза-
ної зі здоров’ям населення, що стосуєть-
ся документа державного планування. 

Сайт Департаменту природних ре-
сурсів Полтавської ОДА http://www.
eco-poltava.gov.ua/ . (розділ «Стан 
довкілля»).

4) Необхідність проведення тран-
скордонних консультацій щодо проек-
ту документа державного планування. 
Немає потреби.

Краснолуцький сільський голова  
В.В. Романенко

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту документа державного 

планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку 
«Генеральний план з розробкою плану зонування території 

села Сватки Гадяцького району Полтавської області»

р

р

Повідомляємо, що iз 01.03.2021 
року, в зв’язку з великою 
заборгованістю побутових 
споживачів за поставлений 
природний газ i, як наслідок, 
недостатністю ресурсу природного 
газу у компанії, населення у 
колишньому Гадяцькому районі 
(Гадяцька мicькa ТГ, Краснолуцька 
ТГ, Великобудищанська ТГ, 
Сергiївська ТГ, Петрiвсько-
Роменська ТГ, Лютенська ТГ) 
- автоматично перейшли до 
«постачальника ocтaнньої надiї» 
ТОВ ГК «Нафтогаз України».

Відповідно до п. 25 розділу III Пра-
вил постачання природного газу, за-
тверджених Постановою Національної 
комісії, що здійснює державне регулю-
вання в сфері енергетики i комуналь-
них послуг №2496 від 30.09.2015 (на-

далі - Правила), побутовий споживач 
має право на вільний вибір постачаль-
ника та безоплатну зміну постачальни-
ка. Постачальник обирається спожи-
вачем самостійно, на власний розсуд, 
незалежно від місця знаходження дано-
го постачальника на території України.

Зауважуємо, що до 30.04.2021 року 
yci споживачі (населення) мають ви-
значитися із своїм новим постачальни-
ком та підписати з ним заяву приєднан-
ня до умов договору постачання.

Повідомляємо, що перехід до «поста-
чальника останньої надії», або іншого

постачальника, не призведе до при-
пинення/обмеження послуги розподі-
лу природного газу.

З ПИТАНЬ ГАЗОПОСТАЧАННЯ 
ЗВЕРТАЙТЕСЯ ЗА 
ТЕЛЕФОНАМИ: 
ТОВ «КРЕМЕНЧУКГАЗ-
ПОСТАЧАННЯ» - (067) 50 56 312.

З повагою ТОВ «Кременчукгаз-постачання»

ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ 
ПРИРОДНОГО ГАЗУ!

Станом на 01.03.2021 року 
ТОВ «Кременчукгаз-Трейдiнг» 
є діючим постачальником 
природного газу для 2095 
мешканців колишнього 
Гадяцького району: Гадяцька 
мicькa ТГ, Краснолуцька 
ТГ, Великобудищанська ТГ, 
Сергiївська ТГ, Петрiвсько-
Роменська ТГ, Лютенська ТГ.

На сьогодні побутові споживачі мо-
жуть без обмежень придбати природ-
ний газ у ТОВ «Кременчукгаз-Трей-
дiнг» за цiною 6,95 грн/м.куб.

ДЛЯ ПЕРЕХОДУ ДО 
ПОСТАЧАЛЬНИКА 
«КРЕМЕНЧУКГАЗ-ТРЕЙДIНГ» 
НЕОБХІДНО ЗАПОВНИТИ 
ЗАЯВУ ПРИЄДНАННЯ 
ТА ДОДАТИ КСЕРОКОПІЇ 
ДОКУМЕНТІВ: ПАСПОРТА 
I КОДУ, ДОКУМЕНТУ НА 
ПРАВО ВЛАСНОСТІ.

З ПИТАНЬ ГАЗОПОСТАЧАННЯ 
ЗВЕРТАЙТЕСЯ ЗА 
ТЕЛЕФОНОМ: 
ТОВ «КРЕМЕНЧУКГАЗ-
ТРЕЙДIНГ» - (050) 489 78 94.

З повагою ТОВ «Кременчукгаз-Трейдiнг».

ШАНОВНІ СПОЖИВАЧІ 
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На офіційному сайті Петрівсько-
Роменської ТГ оприлюднили 
зміни до бюджету сільської 
територіальної громади на 2021 рік.

Доходну частину збільшили на 1 122 
500 грн., а видаткову на 5 291 029 79 
грн.

980 119 грн. – видатки на виконав-
чий комітет (на придбання канцеляр-
ських та господарських товарів, запас-
них частин, автогуми, бухгалтерської 
програми «Супровід Дебет+», сигна-
лізатора, ПММ, дизельного палива, 
автомобіля, оплату послуг за реєстра-
цію авто та сплату пенсійного збору, 
послуги з ремонту локальних мереж, 
Інтернету, охорони приміщень, юри-
дичних послуг, оголошення в газету, 
технічне обслуговування систем газо-
постачання, послуги з відкритого до-
ступу на робочі місця реєстраторів та 
оформлення ключів для підписів, за-
правка картриджів).

371 000 грн. - сфера соціального за-
хисту і соціального забезпечення (ма-
теріальна допомога при народженні 
дитини, онкохворим та головам вете-
ранських організацій).

450 000 грн. - відшкодування пільго-
вого перевезення.

91 500 грн. - відшкодування частини 

вартості путівок дитячим закладам оз-
доровлення і відпочинку дітей.

16 000 грн. - пільгове медичне обслу-
говування осіб, які постраждали внас-
лідок Чорнобильської катастрофи ( + 
20 тис. грн. на оздоровлення). 

5 000 грн. - придбання матеріалів 
для забезпечення соціальними по-
слугами громадян, які не здатні до 
самообслуговування. 

810 000 грн. – видатки КП «Сервіс».  
125 444 грн. - ЖКП с. Петрівка-Ро-

менська на послуги із чищення снігу, 
встановлення зупинок, придбання гос-
подарських товарів, поточний ремонт 
водопроводу та за послуги з вивезен-
ня сміття. 

60 000 грн. - на оплату послуг з поточ-
ного ремонту електромереж до сверд-
ловини в селі Лихопілля та придбан-
ня станції управління цими мережами.

93 669 грн. - на оплату послуг 
з  ремонту вуличного освітлен-
ня та за сумісний підвіс по опорах 
«Полтаваобленерго».

10 000 грн. - виготовлення проекту на 
відведення та поділу земельної ділянки 
для продажу (ренгенкабінет).

416 937 грн - на виготовлення проек-
тно-кошторисної документації на бу-
дівництво водопроводу та оплату ав-

торського нагляду по будівництву 
пожежного ДЕПО. 

3 000 грн.  – членські внески 
до асоціації органів місцевого 
самоврядування.

13 076 грн. - послуги з оцінки майна 
(Гетьманська і Шевченка) та інвентари-
зації (Соборна, 20).

20 000 грн. – придбання спецодягу 
та оплату послуг Інтернету для МПО. 

727 808,79 грн. – на загальноосвітні 
школи (оплата праці, придбання ПММ, 
дизельного пального, стола і посуду в 
Петрівсько-Роменську школу, ноутбу-
ка в Березоволуцьку школу, канцеляр-
ських та господарських товарів, штампи 
медсестрі, оплату послуг за ТО вогне-
гасників, поточний ремонт сцени в Руч-
ківській школі, послуги дератизації, 
технічний огляд шкільних автобусів, 
технічне обслуговування вагів, охоро-
на приміщень, страхування шкільного 
автобуса, послуги по налаштуванню ко-
ректора газу в Петрівсько-Роменській 
школі, послуги зв’язку та амбулаторні 
дослідження води).

60 718 грн. - на дитячі садочки (дера-
тизація, ТО вогнегасників, систем га-
зопостачання та вагів, послуги Інтер-
нету, амбулаторні дослідження води, 
придбання канцтоварів та кулерів для 

питної води).
85 878 грн. на заклади культури (пе-

редплата періодичних видань, придбан-
ня канцтоварів, журналів, праски, опла-
та послуг Інтернету, ТО газопостачання 
та оплата концертних заходів (Наталія 
Май)).

422 880 грн - субвенція на утримання 
об’єктів спільного користування:

231 400 грн. - КНП «Гадяцький 
ЦПМСД» на ліки Діні Макаровій, 
Ромі Пояснику, енергоносії: газ і вода, 
ПММ, шафи для реєстраційних карток, 
запасні частини до автомобіля, при-
дбання паперу та тест-смужки.

23 000 грн. - КНП «Гадяцька МЦЛ» 
на придбання інсулінів.

150 000 грн. - КЗ «Гадяцька дитяча 
музична школа» на оплату праці.

15 000 грн. - КУ «Гадяцька 
КДЮСШ» на оплату праці.

3 480 грн. - КУ «Гадяцький інклю-
зивно-ресурсний центр» на придбан-
ня предметів, та матеріалів, оплату по-
слуг та енергоносії.

15 000 грн. для передачі іншої суб-
венції КУ «Територіальний центр со-
ціального обслуговування» на соці-
альне таксі.

За матеріалами сайту  
Петрівсько-Роменської сільради

Четверта сесія Полтавської 
облради 8-го скликання відбулася 
23 лютого. Депутатський 
корпус планував розглянути 
щонайменше 10 основних 
питань, але в засіданні довелося 
зробити перерву через перебої 
з електропостачанням. Далі про 
найцікавіше із того, що встигли 
розглянути. 

Скільки використали на підтримку 
аграрного комплексу у 2020-му?

Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
що передбачався для реалізації програ-
ми, складав 83,30 млн. грн. Фактично 
на фінансування Програми з обласного 
бюджету було виділено 28,3 млн. грн, з 
яких використані 25,9 млн. грн та залу-
чено 3,4 млн. грн з місцевих бюджетів 
та інших джерел.

На виконання заходів Програми за 
напрямом «Галузь тваринництва» про-
ведено відшкодування 381,3 тис. грн, 
зокрема відшкодовано:

- за проведене штучне осіменіння те-
лиць та корів 484 особистим селян-
ським господарствам (ОСГ) 372,6 тис. 
грн;

- придбання рибопосадкового мате-
ріалу і зариблення водних об’єктів від-
шкодовано 204,4 тис. грн;

- за нарощених 403 голів корів молоч-
ного напряму продуктивності дотацію 
отримали 48 суб’єктів господарювання 
на загальну суму 1 209,0 тис. грн;

- за придбання доїльного обладнан-
ня та обладнання для переробки, збе-
рігання молока – 68 ОСГ на суму 327,9 
тис. грн;

- на розвиток галузі бджільництва – 

932,2 тис. грн, з них на підтримку па-
січників початківців 245,6 тис. грн 15 
ОСГ, та за закупівлю племінного мате-
ріалу та створення племінних пасік 38 
ОСГ на суму 686,6 тис. грн;

- вартість доїльного обладнання та 
обладнання для переробки, зберіган-
ня молока, обладнання для заготівлі та 
переробки кормів відшкодована 5 соці-
альним закладам, сума фінансової під-
тримки склала 334,6 тис. грн.

За напрямом «Галузь рослинництва» 
(Садівництво та ягідництво), компенса-
цію в розмірі 30 % вартості витрат, що 
понесені на посадку плодово-ягідних 
насаджень, встановлення систем зро-
шення та спорудження шпалери на пло-
щі не більше 2 га, отримали 19 суб’єктів 
господарювання, за посадку 30 га пло-
дово-ягідних насаджень та за встанов-
лення шпалери і краплинного зрошен-
ня. Загальна сума компенсації склала 1 
049,0 тис. грн.

Компенсацію витрат в розмірі 100 % 
при закладенні саду, ягідників, встанов-
лення систем зрошення та спорудження 
шпалери на ділянках, що знаходяться у 
використанні загальноосвітніх, профе-
сійнотехнічних, спеціалізованих та до-
шкільних закладів, будинків–інтерна-
тів, медичних та соціальних закладів 
області» отримали 17 навчальних за-
кладів за закладені сади та ягідники на 
площі 11,1 га. Загальна сума компенса-
ції склала 653,6 тис. грн.

За напрямком «Технічне переосна-
щення» була надана компенсація 42 
фермерським господарствам в розмі-
рі 30% вартості придбаної в поточному 
році нової малогабаритної самохідної 
сільськогосподарської техніки, виро-
бленої в Україні, в розмірі 6 151,7 тис. 
грн.

За напрямком «Кредитування фер-
мерських господарств, сільськогоспо-
дарських обслуговуючих кооперативів 
та ФОП» було надано право на фінан-
сову підтримку на платній та зворотній 
основі (кредит) 11 фермерським госпо-
дарствам та 3 ФОП. Сума фінансової 
підтримки склала 7,0 млн. грн.

За напрямком Програми «Розвиток 
сільськогосподарської обслуговуючої 
кооперації», компенсацію 90% вартості 
придбаної сільськогосподарської тех-
ніки, обладнання та устаткування, при-
йняли участь 13 сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів, яким на-
дано кошти з обласного бюджету в сумі 
2 317,7 тис. грн та залучено з місцевих 
бюджетів і інших джерел 3 353,5 тис. 
грн.

Завдяки впровадженню Програми 
було зареєстровано 27 сільськогоспо-
дарських обслуговуючих кооперативів, 
в тому числі 10 молочарських, 10 пло-
доовочевих, 3 з обробітку землі та зби-
рання врожаю, 4 із заготівлі та перероб-
ки продукції бджільництва.

Окрім цього, оцифровано 909 водних 
об’єктів площею 8,2 тис. га та внесено 
їх до інтерактивної Карти водних об’єк-
тів державної форми власності, придат-
них для рибогосподарських потреб на 
території Полтавської області.

Фінансування програми «Питна вода»
Термін дії обласної програми продов-

жили на 2021 рік. Очікуваний обсяг фі-
нансування програми: 350190,66 тис. 
грн., за рахунок коштів: 
державного бюджету - 8063,7 тис. грн.
обласного бюджету - 80912,52 тис. грн.
місцевого бюджету - 
108920,02 тис. грн.

 

Інших джерел фінансування - 152003,17 
тис. грн.

Полтавщина – цифрова,  
а Гадяччина – не дуже

Прийняли регіональну програму ін-
форматизації «Цифрова Полтавщина» 
на 2021 – 2023 роки. Згідно офіційних 
даних, на 1 січня 2020 року в Полтав-
ській області нараховано 156,9 тисяч 
користувачів інтернету, 143,6 тисяч фі-
зичних осіб абонентів мережі Інтернет. 

Найгірший рівень доступу до мережі 
Інтернет мають Кобеляцький (24%), м. 
Горішні Плавні (25%), Котелевський 
(26%), Козельщинський (32%), Хороль-
ський (56%) і Гадяцький (57%) райони. 
Мета програми– проведення цифрової 
модернізації технологій за актуальними 
напрямками та сферами, формування 
«розумної» цифрової платформи облас-
ного управління, орієнтованої на потре-
би громади та соціально-економічний 
розвиток області.

Створять спортивний центр
Обласна рада ухвалила вирішила 

на базі хокейного клубу «Кременчук» 
створити Комунальний заклад «Спор-
тивний центр Полтавщини». Наразі 
йдеться про відділення хокею, а в май-
бутньому – баскетболу, волейболу та 
інших ігрових видів спорту.

Депутати обговорили лише ідею ство-
рення комунального закладу, у той же 
час, про фінансування поки не йдеться.

Далі обговорюватимуть виділення 
місця для будівництва льодової арени. 
На це планують шукати мінімум три 
гектари, бо, окрім самого об’єкту, запла-
нована інфраструктура. 

Підготувала Оксана Кириченко

ПРО ЦИФРОВУ МОДЕРНІЗАЦІЮ, 
ПІДТРИМКУ АГРАРІЇВ І ПИТНУ ВОДУ

СЕСІЯ У ПЕТРІВЦІ - РОМЕНСЬКІЙ
НА ЩО ВИТРАЧАЮТЬ БЮДЖЕТ ГРОМАДИ
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Із початку року у Гадячі почастішали 
випадки загибелі собак. Ці події актив-
но обговорювали у соцмережах, адже 
постраждали не лише безпритульні тва-
рини, а й домашні улюбленці. За усіма 
законами держави, міжнародними хар-
тіями та поняттями гуманності й адек-
ватності, отруєння собак є неприпу-
стимим методом регуляції чисельності 
тварин чи способом помсти за гавкан-
ня або укуси. Деякі небайдужі гадяча-
ни навіть пропонують винагороду у 48 
тисяч гривень за інформацію про осіб, 
причетних до отруєння тварин. Та все 
ж серед громади поширена думка, що 
таким чином міська влада вирішила 
зменшити кількість безпритульних. 
Спробуймо розібратися.

Скільки тварин постраждало 
офіційно – не відомо

Про перший випадок отруєння по-
відомили на сторінці Районної ГО по 
захисту прав тварин «Врятуйте наші 
душі» у Фейсбук 11 лютого. Поблизу 
кіоску «Кулиничі», що на Гетьманській, 
помітили собаку із ознаками отруєння 
- конвульсії, піна із рота. Не дивлячись 
на надану медичну допомогу волонте-
рами та небайдужими, врятувати її не 
вдалося. 

Як виявилось згодом, собака була 
безпритульна. Силами волонтерів 
Кукла була стерилізована та отриму-
вала усі необхідні щеплення згідно 
графіка. По факту загибелі тварини на 
місце події викликали поліцію та ліка-
рів- ветеринарів, які склали акт про за-
гибель тварини, з попереднім діагнозом 
- отруєння. 

Вже згодом у мережі волонтери по-
відомили, що за кілька годин до отру-
єння Кукла напала на іншу, домашню 
собаку, яку вигулював без повідка го-
сподар. Нібито, останній погрожував 
отруїти собаку. 

Черговий випадок стався на 
території мікрорайону Заяр, 
23 лютого. Гадячанка Світлана 
Буланкіна поділилася на сторінці 
у Фейсбук своєю історією: 

«Увага собачники, бережіть своїх 
улюбленців - труять страшною отру-
тою, 20 хв судом із диким жахом в очах, 
без шансів на порятунок. 

Мені відомо про те, що у різних ча-
стинах нашого міста відбувається вбив-
ство собак жорстоким методом, внаслі-
док застосування медичного препарату, 
про що свідчать численні дописи в со-
ціальній мережі Фейсбук та комента-
рі до мого посту. Вважаю, що таким чи-
ном органи місцевого самоврядування 
«вирішують» питання з безпритульни-
ми собаками - нема собак, нема вимог 
волонтерів нашої громади, щодо фінан-
сової підтримки з місцевого бюджету. 

Але загинуло вже багато домашніх 
улюбленців: вакцинованих, доглянутих 
членів сім›ї, які гуляють під наглядом 
господарів. Вважаю, що вбивство соба-
ки нічим не відрізняється від вбивства 
людини. Це така ж жива істота, яка від-
чуває, розуміє навіть більше за людей. 
І нелюди, які прямо чи опосередковано 
причетні до вбивства собак, таким жор-
стоким, цинічним методом, це психічно 
хворі особи, які знають в яких муках ги-
нутиме тварина і все одно роблять це 
без докорів сумління. Якщо ти можеш 
вбити собаку, ти здатен вбити людину. 

Обурює, що цей препарат (я нав-
мисно не пишу його назву), - знаряддя 
вбивства, можна без рецепту придба-
ти в аптечній мережі. Американським 
суспільством по запобіганню жорсто-

кості до тварин, цей препарат занесено 
до списку десяти препаратів найбільш 
небезпечних і токсичних для тварин.

Бийте на сполох! Сьогодні загинула 
моя собака, якій не виповнилося ще й 
рочку, завтра це може бути ваша. Адже 
так важко втрачати того, кого любиш, 
хто був частиною твого життя, душев-
ною відрадою. Нас вчили в дитинстві, 
що собака, це найкращий друг людини. 
Хоча собаки набагато людяніші до лю-
дини, ніж люди до собак. А чому вчите 
ви майбутнє покоління?

Ми ніколи не станемо цивілізованою 
європейською державою, поки будемо 
ставитися до тварин таким чином, а бу-
демо залишатися пострадянською ко-
лонією, яка розправляється з собі не-
угодними, шляхом вбивства.»

Але і на цьому отруєння тварин не 

припинилось: 28 лютого Наталія Фе-
сенко оприлюднила пост, у якому роз-
повіла про отруєння 12-річного домаш-
нього улюбленця Річчі, під час вигулу 
в районі Сарського перехрестя. Госпо-
дарі вчасно зорієнтувались і почали те-
рапію. Проте, судячи із інформації під 
постом, собака не вижила. 

Гадячани долучились до 
обговорення і виявилось, що 
були і інші випадки отруєння: 

Алла Ільченко: «Нещодавно отруїли 
біля першої школи собачку, 18 лютого, 
у районі вулиці Корзуна отруїли кота, 
потім вашу красуню на Заярі, потім у 
районі «Гадячанки» кота… Симптоми 
отруєння однакові. Хтось в різних міс-
цях розкидає отруту. Сволота.»

Ольга Плутенко: «Ми втратили 5 
днів тому домашнього улюбленого кота, 

завдяки таким мерзотам. 
Марина Потапенко: «Я нещодав-

но сама була в такій ситуації, тільки в 
мене котик, вчасно вкололи ліки та ма-
буть і доза була невелика. Якби зна-
ла хто це робить, то мабуть би задави-
ла б. Для мене мій кіт це повноцінний 
член родини. Недарма є вислів « чим 
більше взнаю людей тим більше люблю 
тварин».» 

Ирина Деревянко: «Я бачила отру-
ту рожевого кольору. У нас собака по-
мер дуже швидко, знайшли через добу 
в сусідньому дворі, нашийник зняли, 
нелюди...»

Анатолій Дементій: «Я на 99.9% 
впевнений, що це відбувається саме з 
відома влади, адже саме їй це матері-
ально вигідно. А ідейних догхантерів 
у Гадячі немає. Навідь, якщо цю отру-
ту розкидав хтось, кого бісять безпри-
тульні собаки, він це зробив, через без-
діяльність влади щодо цього питання.»

Що каже міська влада? 
Заступник міського голови Геннадій 

Дроботя звинувачення стосовно при-
четності міської влади до отруєння тва-
рин називає чутками. Стверджує, що 
органи місцевого самоврядування про-
типравними методами не займаються, а 
працюють виключно у рамках діючого 
законодавства.

Винного шукатиме поліція 
Місцевий активіст, 24 лютого, звер-

нувся до правоохоронців із заявою про 
масове отруєння тварин у Гадячі і по-
просив внести відомості до ЄРДР та 
розпочати ефективне розслідування. І 
хоч згідно статистики, знайти злочин-
ця шанси невеликі, все ж правоохорон-
ці будуть зобов’язані переглянути ка-
мери відеоспостереження та опитати 
потенційних свідків. 

А поки вестимуть розслідування, 
якщо вестимуть взагалі, просимо га-
дячан бути обережними під час вигулу 
своїх тварин і, по можливості, нагля-
дати за дворовими та безпритульними. 
Їхнє життя також залежить від нашої 
активної позиції. 

Підготувала Оксана Кириченко

МАСОВО ГИНУТЬ ТВАРИНИ: ЗА ІНФОРМАЦІЮ 
ПРО ЗЛОВМИСНИКІВ ОГОЛОСИЛИ ВИНАГОРОДУ

ПЕРША ДОПОМОГА ПРИ ОТРУЄННІ 
Симптоми отруєння: розвиваються упродовж 15 хвилин – 2 
годин після прогулянки. Це – слабкість спочатку задніх, а потім і 
передніх кінцівок. Хитка хода, пізніше собака не може встати на 
ноги. Більш пізні симптоми включають судоми, рясну слинотечу, 
вокалізацію (собака виє), пізніше судоми стають неперервними, 
розвивається сплутаність свідомості, коматозний стан і смерть.
В обов'язковому порядку тварина необхідно показати 
ветеринару. Дуже часто отрута має пролонгований характер 
дії. Це означає, що після зняття перших симптомів настає друга 
фаза дії отруйної речовини. Лікар на підставі аналізів проведе 
відповідне лікування. Але перед тим, як тварина виявиться 
в руках фахівця, важливо провести негайні заходи: 
при перших ознаках слабкості тварині треба ввести вітамін В6 
– піридоксин. Дозування – в середньому 50-71 мг на кілограм 
живої маси (1-1,4 мл\кг). Якщо немає можливості вводити 
препарат внутрішньовенно, тоді слід вколоти внутрішньо м’язово. 
При потребі дозу вітаміну можна збільшити, піридоксин не є 
токсичним для тварини, тому передозування маловірогідне.
при відсутності у тварини блювоти її можна спробувати викликати. 
Блювоту у собаки викликає кухонна сіль, яку можна покласти на 
язик. Якщо важко використовувати суху сіль, можна приготувати 
її розчин з розрахунку: одна чайна ложка солі на півлітра 
теплої води. Слід залити приготований розчин за щоку собаці 
за допомогою спринцівки чи шприца. Обсяг необхідної суміші 
визначте в співвідношенні 5 мл розчину на 10 кг ваги тварини. 
дати тварині будь-який сорбент, щоб швидше вивести 
отруту з шлунку і кишечника. Можна використовувати 
«Ентеросорб», «Ентеросгель», Атоксил».
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Українці вже звикли до нових 
«сюрпризів» із боку держави. 
Спершу усіх нас «щиро» здивували 
сумами у платіжках за комунальні 
послуги. Наступна – не надто 
приємна несподіванка очікувала 
на автомобілістів. Інформаційні 
табло на автозаправках замайоріли 
шокуючими цінами на газ: 13, 14, 
15 гривень за літр. Водії хапаються 
за голови, кажуть, якщо така 
тенденція продовжуватиметься, 
ходитимуть пішки.

Від початку 2021 року ціна зросла 
аж на три гривні. Згідно наших спосте-
режень, на початку березня минулого 
року газ на заправках коштував 11,30 
грн., у той же час цього року ціна вже 
досягла 15,25 грн. Експерти кажуть, 
що наші ціни вже обігнали європей-
ські і зростання продовжиться й надалі 
і всього за кілька днів може досягти 16 
гривень і вище.  Існує думка, що таким 
чином автогаз хочуть узагалі витіснити 
з ринку, довівши його ціну до вартості 
дешевого бензину. Тобто зробити взага-
лі нецікавим для пересічного спожива-
ча.  Проте урядовці мають свою точку 
зору із цього приводу. Яку саме – далі.

Скоро побачимо пропан-
бутан по 16 грн за літр

Декілька років тому так само шалено 
зросли ціни на бензин. Цей вид палива 
став розкішшю для українців. Тому чи-
мало автолюбителів перейшли на газ, 
встановивши на автомобілях ГБО. Але 
тепер водії, які добряче економили, зно-
ву розгублені  – ціна на цей вид пали-
ва невдовзі може зрівнятись із ціною 
на бензин.

Автівок, які заправляються бензи-
ном та газом приблизно порівну. А на 
спеціалізованих СТО кажуть, що на 
тлі коронакризи, коли в людей стає все 
менше грошей, кількість тих, хто вста-
новлював ГБО постійно збільшується. 
Установка у середньому може обійтись 
у 15 тис. грн і окупиться вона вже за 
кілька місяців.

Щодня Богдан проїжджає за кермом 
свого таксі до пів тисячі кілометрів. 
Машину заправляє газом. У середньо-
му на 400 гривень на день. Каже, що так 
дешевше за бензин утричі. «Років п’ять 
тому був по чотири гривні газ, зараз — 
15. Зарплата не піднімається, а ціни 
піднімаються», — скаржиться водій.

Однак 15 гривень – це не межа 
Заступник директора ВАТ «Кон-

салтингова група А-95» Артем Куюн 
прогнозує, що уже найближчим ча-
сом середня вартість пропан-бутану на 
українських АЗС становитиме мінімум 
16 грн. За його словами, ще в середи-
ні грудня газ почав стрімко дорожчати 
в Європі - світовому індикаторі цін на 
пропан-бутан. У Європі зростання цін 
відбулося через підвищений попит на 
продукт з боку нафтохімічної промис-
ловості. Вона споживає близько 50% 
всіх обсягів зріджених вуглеводневих 
газів (ЗВГ), але починає ще активніше 
використовувати його під час тривало-
го періоду стабільних цін на нафту.

«ЗВГ повільно реагує на зміну ко-
тирувань нафти, тому, коли вартість 
бареля коливається, пропан-бутан не 
встигає подешевшати. У нафтохіміків 
є альтернатива - нафта, або прямогон-
ний бензин, який, будучи похідною від 
нафти, «бетонно» прив›язаний до цін 

на неї, і реагує миттєво», - пояснив Ар-
тем Куюн.

Щоб заводи перейшли на ЗВГ, він по-
винен бути більш вигідним щодо нафти 
в тривалій перспективі - що і сталося в 
останні кілька місяців, коли ціна бареля 
знаходилася в діапазоні $ 55-57.

У січні Україна скоротила закупів-
лі скрапленого газу, оскільки лютий – 
«мертвий місяць», коли реалізація па-
дає і нікому запаси не потрібні. Тому 
подорожчання у сусідів миттєво відо-
бразилось на нашому ринку.

Сьогодні в Україні є потенціал подо-
рожчання середньої ціни палива до по-
над 16 грн в центрі і на сході країни, де 
ближче знаходяться джерела постав-
ки автогазу. На Заході ціни виростуть 
ще більше.

Зараз Україна може поповнювати за-
паси пропан-бутану тільки з більш до-
рогих джерел. Між тим, оптові ціни мо-
жуть ще піднятися на $ 50, що додасть 
«зверху» до середньої ціни в 15 грн ще 
60-70 копійок. Відбутися це може через 
1-2 тижні», - вважає Артем Куюн.

Нардепи хочуть врівноважити 
ринок пального

У той же час, українські нардепи 
пропонують змінити акцизи на паль-
не, збільшивши їх для газу і, навпаки, 
зменшивши для бензину. Врівноважи-
ти ринок планують ухваленням законо-
проекту №4098 про акцизи на паливо, 
який наразі зареєстрований у Верхов-
ній Раді.

Автори проекту вважають, що ко-
ригування акцизів призведе до росту 
споживання бензинів до 3 млн. т (70 % 
українського виробництва) та знижен-
ню споживання газу до 1 млн. т (зни-
ження залежності від російського ім-
порту з 75 % до 50 %).

Згідно економічних розрахунків, піс-
ля збільшення акцизного податку, ціна 
на газ на АЗС зросте на 2,65 грн. Од-
ночасно, відбудеться зниження ціни на 
бензини. Паливні експерти називають  
рішення лобістським, бо задовольняє 
лише інтереси виробників бензину.

Автори проекту стверджують, що за-
пропонована новація дозволить збіль-
шити щорічні надходження до казни 
приблизно на 5 мільярдів гривень. 

Аби отримати такий результат, роз-
мір акцизу на основні види паль-
но-мастильних матеріалів пропону-
ють уніфікувати, встановивши на рівні 
139,5 євро за тонну (4658 гривень за 
нинішнім курсом). Тоді як зараз акци-
зні платежі відрізняються: 213,5Є – на 
бензин, 139,5 –  на дизпаливо, 52Є – на 
автогаз. Зрозуміло, що майже триразо-
ве збільшення акцизу на скраплений 
газ, на відміну від держкошторису, не-
гативно позначиться на бюджетах ба-
гатьох українських родинах (за оцін-

ками самих авторів проєкту, роздрібні 
ціни підскочать ще майже на 3 гривні 
за літр). 

Тому (хочеться вірити – не лише для 
захисту інтересів олігархів і фінансо-
во-промислових груп) у парламенті за-
реєстрували аж чотири альтернативні 
законопроєкти, якими пропонується 
не таке значне збільшення акцизних 
платежів за скраплений нафтовий газ. 
Одна з пропозицій  – знизити ставку 
акцизу на бензини до 139,5 євро, узагалі 
«не чіпаючи» автогазу. Інша – зменши-
ти акциз на бензин до 169,5, а на авто-
газ – підвищити до 124,5 євро. Автори 
ще одного документа конкретних цифр 
не наводять, запропонувавши натомість 
обмежити різницю між ставками акци-
зу на різні види пального. А є й доку-
мент, яким пропонується діяти «з точ-
ністю до навпаки»: підвищити ставки 
акцизу на бензин та дизпаливо аж до 
272 євро, а на автогаз – лише до 68.

За оцінками галузевих експертів, у 
підсумку істину шукатимуть десь по-
середині: найбільше шансів на ухвален-
ня мають основний проєкт – №4098 або 
альтернативний, 4098-2, відповідно до 
якого підвищення акцизу на автогаз не 
буде таким суттєвим, а зниження акци-
зів на бензин – не надто радикальним.

«Що занадто, то не здраво»: чим 
«шкідливий» дешевий автогаз

За висновками експертів, питання на-
ведення ладу на ринку автогазу і справ-
ді давно назріло. За останні роки Укра-
їна перетворилась на найбільшого у 
світі споживача скрапленого газу для 
потреб транспорту. І більшість обсягів 
цього палива ми імпортуємо з Росії. За-
лежність від постачань автогазу з РФ – 
приблизно 75%. А з урахуванням поста-
чань з Білорусі  – понад 80%.

Зате внутрішній ринок бензину, де 
переважає продукція власного вироб-
ництва й «альтернативний» російсько-
му імпорт, за останні 5 років скоротився 
удвічі – із 3,5-4 до менш ніж 2 мільйо-
нів тонн. Головна причина – саме масо-
вий перехід населення на використання 
як пального для авто скрапленого газу. 
Він фактично удвічі дешевший. Що, по-
годжуємося, неабияк допомогло україн-
цям у період економічної кризи 2014-
2015 років. Тепер же плоди масового 
встановлення ГБО пожинають вітчиз-
няні підприємства, що виробляють бен-
зин. Маємо його профіцит на ринку. А 
отже – проблеми зі збутом бензинів та 
«супутньої» продукції нафтоперегонки.

«За часів СРСР у нас було 6 нафто-
переробних заводів (плюс Шебелин-
ський газопереробний). Тепер працює 
лише один НПЗ – Кременчуцький. Об-
сяги переробки на Шебелинському під-
приємстві незначні. Тому ми й говори-
мо, що в Україні діють півтора НПЗ... 

Далі вже нікуди. Треба за будь-яку ціну 
зберегти їх і забезпечити роботою», – 
вважає експерт ринку нафтопродуктів 
Сергій Куюн. 

І першочергове завдання – ліквідува-
ти нинішні дисбаланси на паливному 
ринку. Україна потребує багато дизпа-
лива, значну частину якого ми змуше-
ні імпортувати. Навіть якщо вітчизняні 
виробники, як обіцяють, збільшать ви-
робництво ДП утричі, паралельно вони 
продовжать виготовляти бензин і отри-
мувати мазут. Такі технологічні особли-
вості нафтоперегонки. А з попитом на 
ці види продукції – великі проблеми.

Значно більші, ніж при продажу авто-
газу,  «накрутки» – у тому числі, й через 
сплату акцизу –  лише поглиблюють 
дисбаланс. В Україні десь 2,5 мільйо-
ни автомобілів з бензиновими двигу-
нами і 2,1 мільйона  – з газобалонним 
обладнанням. Й оскільки витрати газу 
на 100 кілометрів на 15% більші, обсяги 
споживання цих видів пального в краї-
ні майже однакові.

При цьому бюджетні надходжен-
ня від продажу автогазу порівняно не-
значні.  Адже податок на скраплений 
газ учетверо нижчий, ніж на бензи-
ни. «Унаслідок заміщення споживан-
ня бензинів (ставка акцизу Є 213,5 за 
1000л) скрапленим газом (ставка акци-
зу Є52 за 1000л) щорічні втрати бюдже-
ту з акцизного податку перевищують 
5 мільярдів гривень», – йдеться у По-
яснювальній записці до законопроєкту 
№4098. За підрахунками, у роздрібній 
ціні пального податки складають: для 
бензину 40% вартості, для дизпалива  – 
33%, для автогазу ж – лише 16%. 

«Держава розраховує, що найближ-
чими роками коштом Дорожнього фон-
ду вдасться відновлювати тисячі кіло-
метрів доріг. А якщо всі перейдуть на 
скраплений газ, за рахунок чого напов-
нюватиметься Фонд? – підтримує такі 
висновки Сергій Куюн. – Вважаю, тре-
ба підвищувати податок на автогаз, хоч 
би яким непопулярним був цей крок. 
При цьому ніхто не каже, що від такого 
пального треба відмовлятися – маємо 
знайти баланс. Є різні пропозиції щодо 
розміру податку. Об’єктивно він має 
бути таким, щоб вартість скраплено-
го газу становила принаймні 60% ціни 
бензину. Це – характерна для всього 
світу пропорція. Газ продовжить бути 
вигідним. І при цьому нові інсталяції 
газового обладнання припиняться. Що, 
принаймні, збереже теперішній рівень 
попиту на бензин».

Автори основного «акцизного» зако-
нопроєкту розраховують: «У перспек-
тиві коригування акцизів призведе до 
зростання споживання бензинів до 3 
мільйонів тонн (70% українського ви-
робництва) та зниження споживання 
газу до 1 мільйона тонн (а це – змен-
шення залежності від російського ім-
порту із 75% до 50%)».

До речі, у Євросоюзі, на який ми так 
хочемо рівнятись, навпаки підтриму-
ють тих, хто їздить на газу, бо він значно 
екологічніший, ніж бензин чи дизель. 
Та нажаль, дуже схоже, що українським 
водіям така перспектива не світить. 
Адже, якщо нардепи вирівняють ставки 
акцизного податку для всіх видів пали-
ва, газ на наших заправках однозначно 
подорожчає. А от чи здешевшає бензин, 
як обіцяють автори законопроекту – ще 
велике питання.

Підготувала Оксана Кириченко

ДОРОЖЧАЄ АВТОМОБІЛЬНИЙ ГАЗ - 
ОБІГНАЛИ ЄВРОПЕЙСЬКІ ЦІНИ
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Аналіз захворюваності за період 
з 22.02.2021 року  
по 28.02.2021 року. 

У Полтавській області станом на 
28.02.2021 (за 8-й тиждень 2021 року 
продовжується сезонний ріст захво-
рюваності на гострі респіраторні ін-
фекції, показник не перевищує ба-
зовий рівень (епідемічний поріг). За 
тиждень в області на гострі респіра-
торні інфекції захворіло 5028 осіб, 
на 13,4% більше попереднього тиж-
ня, показник захворюваності – 364,6 
на 100 тисяч населення, що нижче 
базового рівня (епідемічного поро-
гу). Дітей захворіло 2550, що скла-
дає 51% від усіх захворілих. Найви-
щі показники захворюваності в місті 
Гадячі, де захворюваність вище базо-
вого рівня і знаходиться на середньо-
му рівні. Госпіталізовано 44 хворих, 
що складає 0,9% від кількості захворі-
лих. Щеплення проти грипу в облас-
ті проводяться на 30 адміністратив-
них територіях, не проведено жодного 
щеплення з початку епідсезону в Пол-
тавському районі. Щеплено за тиж-

день 47, з початку сезону 7641 особа.
У Гадяцькому районі за попередній 

тиждень на ГРІ захворіло 243 особи з 
них дітей 132 (54,3%). Випадків гри-
пу не зареєстровано. Показник захво-
рюваності на ГРІ серед населення ра-
йону цього тижня  481,2 (на 100 тис. 
населення) в т.ч. по м. Гадяч 762,7; по 
сільських населених пунктах 246,3.

Щеплено проти грипу від початку 
епідсезону 270 осіб, в т. ч. по м. Гадяч 
щеплено 257 осіб, по сільських насе-
лених пунктах 13 осіб.

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

Більш поширеним є діабет 2-го типу. 
Він розвивається через неефектив-
не використання інсуліну організмом. 
До недавнього часу діабет ІІ-го типу 
спостерігався лише серед дорослих. 
Проте сьогодні він значно «помолод-
шав». Його діагностують навіть у дітей. 
Симптоми цього типу діабету дуже ча-
сто менш виражені, тому 50% випадків 
цукрового діабету 2 типу залишаються 
недіагностованими. І хворобу можуть 
виявити лише через кілька років від по-
чатку, вже після розвитку ускладнень. 

У КНП «Гадяцька МЦЛ» на диспан-
серному обліку перебуває 274 хворих, 
що потребують інсулінотерапії. Для 
повного забезпечення хворих на цукро-
вий діабет препаратами інсуліну потре-
ба у коштах станом на 2021 рік складає 
понад 3 млн грн.  Із державного бюдже-
ту виділено 1146.0 тис. грн - на період 
з 01.03.21 до 30.06.21. Тобто щомісячно 
286.5 тис. грн. А отже – до кінця черв-

ня інсулінозалежні будуть забезпечені 
ліками за рахунок державних коштів.

Із 1 липня Національна служба здо-
ров’я адмініструватиме програму реім-
бурсації інсулінів. Рецепт на інсуліни 
буде винятково електронним. А марш-
рут пацієнта - зрозумілішим.

Для пацієнтів з діабетом ІІ типу є 
можливість отримувати необхідні ліки 
за програмою реімбурсації - безоплатно 
або з незначною доплатою. На сьогод-
ні, в оновленому Реєстрі ліків - 48 лі-
карських засобів для лікування діабе-
ту ІІ типу. З них - 23 безоплатні, решта 
- з незначною доплатою. Отримати ліки 
можна за електронним рецептом ліка-
ря у аптеці.  У 2020 році лікарі випи-
сали понад 2 млн 400 тис е-рецептів на 
ліки проти діабету ІІ типу за програмою 
реімбурсації. Найбільше - на Дніпро-
петровщині, Харківщині та Львівщині.

Оксана Кириченко

У Національній академії наук Украї-
ни повідомили, що пацієнти з діабетом 
переносять коронавірус найважче. Осо-
бливо, якщо це літні люди. Згідно з да-
ними, найбільшу ймовірність леталь-
ності має цукровий діабет (22%), а для 
людей віком від 80 років – 46%.

Натомість серцево-судинні захворю-
вання при коронавірусі мають удвічі 
меншу летальність. Значний відсоток 
серцево-судинних захворювань серед 
померлих у НАН пояснюють з великою 
кількістю випадків інфікованих із цим 
супутнім захворюванням.

Минулого тижня до редакції 
зателефонувала жителька 
Погарщини: 

«Наше село входить до Лохвицької 
територіальної громади. Відповідно 
медичні послуги ми отримуємо там. 
Проте, останнім часом, мешканці По-
гарщини, Долинки і Гамаліївки біль-
ше хвалять медичне обслуговування 
у Гадячі, ніж у Лохвиці. Та й знаємо, 
що ваша міська лікарня має більш су-
часне обладнання… 

Відстань і в Гадяч, і в Лохвицю 
практично однакова – 35 км, їхати 
близько 40 хвилин. Тому багатьох ці-
кавить наступне - чи може житель 
Лохвицької громади записатися до 
профільного фахівця, пройти обсте-
ження, або й навіть укласти деклара-
цію із сімейними лікарями у Гадячі?» 

Щоб дізнатись відповіді на ці пи-
тання ми звернулись до директора 
КНП «Гадяцька МЦЛ» Олександра 
Шаповала: 

«Не тільки можна, а навіть потріб-
но обстежуватись у нас! Їдьте самі і з 
собою приводьте рідних та знайомих. 
Прив’язка до територіального пункту 

більше не діє. Зараз у медицині впро-
ваджено екстериторіальний принцип 
– чим більше до нас приїде пацієнтів 
із інших громад, тим краще. 

Щоб обстежитись потрібне тільки 
електронне направлення від сімейно-
го лікаря. По направленню обстежен-
ня безкоштовне. Тільки, щоб не по-
трапити у чергу, попередньо потрібно 
зателефонувати у реєстратуру і запи-
сатися на конкретний день і час. 

Укладати декларації із сімейни-

ми лікарями КНП «Гадяцький центр 
ПМСД» також можливо.» 

Питання платних обстежень поки 
не розглядається. 

«БМ»

«ОБСТЕЖУЙТЕСЬ У 
ГАДЯЦЬКІЙ ЛІКАРНІ!»

Контактні телефони КНП 
«Гадяцька МЦЛ»: 
095 473 35 26 – приймальне 
відділення (цілодобово);
095 473 35 02 – реєстратура 
поліклініки (8:00-16:00).

ДІАБЕТ 
«ПОМОЛОДШАВ»

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НА ГРИП ТА ГРІ 

Летальність за віковими групами та 
супутніми хворобами / Таблиця НАН

Згідно статистики ВООЗ, на сьогодні кожна десята 
людина у світі має цукровий діабет - близько 425 

мільйонів людей живуть із цукровим діабетом. Ця 
недуга входить у ТОП-3 захворювань, які найчастіше 

приводять до інвалідності та смерті. За прогнозами 
медиків, цукровий діабет до 2030 року стане сьомою 

найпоширенішою хворобою на планеті.

Продовжуємо вас інформувати 
про ситуацію із COVID-19.

На 2 березня, у Полтавській об-
ласті лабораторно підтвердили 131 
новий випадок захворювання на 
коронавірус. 

Згідно інформації директора КНП 
«Гадяцька МЦЛ» Олександра Шапо-
вала, у стаціонарі інфекційного гос-
піталю перебуває 32 пацієнти (13 із 

підтвердженим діагнозом і 19 із підоз-
рою). На апараті штучної вентиляції 
легень 1 пацієнт. На підтримці дихан-
ня кисневими генераторами 3 хворих, 
2 - підтримують дихання кисневими 
балонами. Кількість летальних випад-
ків за весь період карантину – 32.

Оксана Кириченко

НОВИНИ 
КАРАНТИНУ
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За останні 3 роки 
Полтавщина отримала 
1,9 млрд грн ренти від 
видобутку нафти й газу. 
Найменше у 2020-му — 450,5 
млн грн.

У 2017 році Верховна Рада 
ухвалила закон, який вніс зміни 
до Податкового кодексу в части-
ні рентних виплат місцевим бю-
джетам за видобуток корисних 
копалин. Завдяки цим змінам, з 
2018 року бюджети областей, ра-
йонів та громад почали разом от-
римувати частину ренти від під-
приємств, що видобувають газ та 
нафту на їхніх територіях. Серед 
них і Полтавщина.

Відповідно до цих змін, 5% 
рeнти від видобутку вуглeвод-
нів перераховувалися до місцe-
вих бюджeтів. З них 2% йшли 
до обласних бюджетів, 2% — до 
районних бюджетів та 1% — до 
бюджетів міських, селищних та 
сільських рад. Такий розподіл 
стосувався територій, де ще не 
були створені ОТГ. В іншому ви-
падку 1% для сіл розподілявся 
об’єднаним громадам.

Згідно із даними Департамен-
ту фінансів Полтавської ОДА, з 
2018 по 2020 рік область отри-
мала 1,9 млрд грн завдяки цим 
рентним виплатам. Найбільше 
коштів надходить від видобутку 
газу — 84% від усіх виплат. Най-
меншу суму Полтавщина отри-
мала у 2020 році — 450 млн грн 
проти 754 млн грн у 2019-му та 
682 млн у 2018-му.

Фахівці зазначають, що така 
різниця між надходженнями від-
булася через зниження обсягів 
видобування. Через кризу кові-
ду та подальшу економічну кри-
зу минулого року нафтовики та 
газовики видобували менше си-
ровини, а тому і сплатили менші 
суми рент.

Якщо говорити про надхо-
дження по окремих частинах 
регіону, то найбагатшою ста-
ла Сенчанська сільська грома-
да колишнього Лохвицького, а 
нині — Миргородського райо-
ну. Саме на території села Сенча 
працює «Полтавагазвидобуван-
ня». За нашими підрахунками, 
бюджет на душу населення піс-
ля децентралізації там має скла-
дати не менше 14,9 тис. грн. Для 
порівняння, у Кобеляцькій гро-
маді він має становити 4,2 тис. 
грн — це один з найменших по-
казників в області.

Оскільки, внаслідок вибо-
рів, з 2021 року почав діяти но-
вий адміністративний устрій і в 
усіх районах Полтавщини були 
утворені громади, рента ста-
ла розподілятися іншим чином. 
Нині до обласних бюджетів над-
ходить 2% рентної плати, а до 
бюджетів громад — 3% рентної 
плати за користування надрами 
для видобування нафти, газу та 
газоконденсату.

Довідково. Станом на 2020-
й рік на території області зна-
ходиться 65 родовищ вугле-
воднів, що розробляються, та 

обліковується понад 1100 дію-
чих свердловин.

Наразі на Полтавщині видо-
бувають понад 40% українсько-
го газу, майже 60% газового кон-
денсату та 10% нафти сирої.

За 8 місяців 2020 року в облас-
ті видобуто: газу природного — 
5,9 млрд м2, газового конденсату 
— 288,2 тис. тонн; нафти сирої — 
107,8 тис. тонн.

Понад 60% видобутого природ-
ного газу і газового конденсату 
та майже 70% нафти припадає 
на 2 державних підприємства, 
а саме НГВУ «Полтаванафто-
газ» (ПАТ «Укрнафта») та ГПУ 
«Полтавагазвидобування» (АТ 
«Укргазвидобування»).

Станом на 1.10.2020 року на 
території області 53 підприєм-
ства різних форм власності ма-
ють 118 спеціальних дозволів на 
користування надрами, з яких 69 
— на видобування корисних ко-
палин (промислова розробка ро-
довищ); 46 – геологічне вивчен-
ня нафтогазоносних надр (у тому 
числі дослідно-промислова роз-
робка); 1 – геологічне вивчення; 
2 – створення геологічних тери-
торій та об’єктів, які мають важ-
ливе наукове, культурне, рекреа-
ційно-оздоровче значення.

Вуглеводневий потенціал (за-
паси) Полтавської області скла-
дають близько 2 млрд тон умов-
ного палива.

«Полтавщина»

У 2020 РОЦІ МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ 
ПОЛТАВЩИНИ ОТРИМАЛИ 450 МЛН ГРН

РЕНТИ З ВИДОБУТКУ 
НАФТИ ТА ГАЗУ —  
ХТО НАЙБІЛЬШЕ 
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Біографію цієї жінки називають 
однією з найцікавіших історій 
минулого століття в Україні. 
Історикиня, археологиня, авторка 
«найкращого підручника історії» і 
жінка, яка вміла кохати – Наталія 
Полонська-Василенко-Моргун.

Оповіді про амазонок
Майбутня науковиця народилася в Хар-

кові, 12 лютого 1884 року, в родині росій-
ського військовика Дмитра Меньшова. 
Батько був нащадком відомого історика 
Григорія Данилевського. Саме від тата ді-
вчина перейняла любов до минувшини та 
старовини. Переїхавши 1889 року до Ки-
єва, він знайшов у Київському арсеналі 
армійський архів за 1810–1840 роки. Да-
лекого 1968 року Наталія Полонська-Ва-
силенко-Моргун опублікувала в Нью-Йор-
ку статтю на основі цих документів. На 
той момент вона була вже авторитетною 
історикинею.

А в 13 років Наталію Меньшову віддали 
на навчання до Фундуклеївської Маріїн-
ської жіночої гімназії. Улюбленими пред-
метами гімназистки стали словесність та 
іноземні мови. Однак найбільше дівчину 
приваблювала історія. Її викладав моло-
дий, талановитий, із вишуканими манера-
ми Микола Василенко. Елементарна осві-
та не задовольнила дівчини. Вона вирішила 
продовжити навчання і вступила на істори-
ко-філологічне відділення Київських ви-
щих жіночих курсів при Київському уні-
верситеті. Наталія захопилась жіночою 
історією. Зокрема, таємничими амазонка-
ми. На цій хвилі вона написала свою першу 
історичну роботу «Матріархат у стародав-
ній Греції та його відображення в оповідях 
про амазонок». Зацікавлення феміністич-
ною тематикою не полишало науковицю. 
Через п’ятдесят років вона напише одну з 
перших узагальнювальних праць про роль 
жінки в історії України – «Видатні жінки 
України» (Мюнхен, Вінніпег, 1969 рік). 

Рівень освіти, який здо-
була Наталія Меньшова, 
для тогочасної жінки був 
високим. Вступ до Універ-
ситету святого Володи-
мира відкрив для молодої 
історикині нові перспекти-
ви. «Ось до чого приводить 
любов до історії»

Під час навчання в гім-
назії Наталія вперше за-
кохалася – танула перед 
учителем історії та геогра-
фії Миколою Василенком. 
Однокласниці намалюва-
ли шарж: дівчина простя-
гає викладачеві своє серце. 
Малюнок підписали: «Ось 
до чого приводить любов 
до історії». Кохання до Ва-
силенка суттєво вплинуло 
на життєвий вибір Наталі Меньшової – під 
його дією вона вибрала історичну стежку 
для своїх наукових студій. Особисте життя 
Наталі Меньшової не вкладалося в стерео-
типні рамки про жінку початку ХХ століт-
тя. Вона тричі виходила заміж, розлучалася 
і навіть розвінчувалася. Упродовж деякого 
часу кохала одруженого чоловіка. 

Першим чоловіком Наталі Меньшової 
став поручик Сергій Полонський. Кохан-
ня було палким. За оповідками, поручик 
навіть стрілявся на дуелі через свою май-
бутню дружину. Проте шлюб виявився не-
вдалим. Полонський став нецікавим жінці, 
яка стрімко здобувала нові знання. До того 
ж прагнув тримати дружину поруч у чис-
ленних військових відрядженнях. «Вихо-
дячи заміж, я не збираюся стати ідеальною 
безликою дружиною, про яку чоловік зга-
дує лише тоді, коли йому потрібна її послу-
га і все життя якої є догодження чоловіку, 
– ні, віддаючи своє життя, я хочу отримати 
те саме, думати й піклуватися про чоловіка 
я можу лише впевненою, що він робить те 
саме відносно мене, що послуги наші взаєм-
ні, що і він страждає моїми стражданнями і 

радується моїми радощами, бути ж вічною 
рабинею… я не можу», – писала Наталія в 
листі до чоловіка, реагуючи на спроби ви-
везти її з улюбленого Києва до провінцій-
ного Житомира. Через вісім років подруж-
жя розлучилося. 

Наталія Полонська знову закохалася у 
викладача. Ще в першому шлюбі вона по-
чала історичні студії під керівництвом 
професора Митрофана Довнар-Заполь-
ського. Досвідчений та імпозантний, він 
був знаменитістю у Києві. Влаштовував 
наукові семінари, красиві прийняття. У 
його середовищі студентка познайомила-
ся із танцівницею Ісідорою Дункан та пое-
том-модерністом Осипом Мендельштамом. 
Довнар-Запольський був старшим на 17 ро-
ків, мав сім’ю. Наталія мріяла вийти за про-
фесора заміж. Пронесла кохання крізь бага-
то років, їздила з ним у відрядження. Коли 
ж постало питання про переїзд до Баку, На-
талія завагалась. Єдиним, хто вмовляв її за-
лишитися у Києві, був Микола Василенко, 
викладач, яким вона була зачарована в гім-

назійні роки. 54-річний професор підтри-
мував її в часи хвороб – тільки в 1920 році 
вона перехворіла на «іспанку», сипний та 
черевний тиф, ендокардит. Був поруч, коли 
вода в її кімнаті замерзала. 

Полонська і Василенко побралися через 
три роки. Їхній союз називали «прекрас-
ною, ніжною елегією». Втім шлюб припав 
на страшний радянський час – голод, хво-
роби, відсутність роботи, постійні переслі-
дування. Через два роки після смерті Ва-
силенка Наталія знову знайшла радість у 
шлюбі. Останнім її коханням став Олек-
сандр Моргун, учений-економіст. Разом із 
ним вона покинула Київ і перебралася до 
Львова. Відтак переїхала до Праги і вла-
штувалася на роботу в Український Віль-
ний Університет. 

Перша жінка-історикиня приват-доцентка
Київського університету - це далося їй 

дуже непросто. Щоб отримати посаду при-
ват-доцентки, магістрині історії Наталі По-
лонській залишався один крок – виголо-
сити декілька публічних пробних лекцій. 
Проте отримати дозвіл на проведення лек-

цій жінці було вкрай проблемно. Варшав-
ський університет, що функціонував тоді 
в еміграції, відписав: для виступу на кафе-
дрі потребується докторський ступінь. Ви-
користовуючи зв’язки свого наукового ке-
рівника Митрофана Довнар-Запольського, 
Полонській усе ж вдалося прочитати лек-
ції. Кожен виступ супроводжувався шква-
лом оплесків – це був успіх.

У травні 1916 року Полонська брала 
участь у розкопках в Білгородці під Киє-
вом разом із відомими археологами Вікен-
тієм Хвойкою та Василем Ляскоринським. 
Вивчаючи архіви Катеринослава, Наталія 
познайомилась із Дмитром Яворницьким. 
Вона писала у спогадах, що хотіла постави-
ти видатному історикові запитання: «Чому 
Новоросію, яка постала на місці Запоріж-
жя, не вважають Україною?».

Наталія Полонська захопилася історією 
Запорозької Січі. Завдяки працям про ко-
зацьке літописання та ліквідацію Січі здо-
була авторитет як дослідниця. На початку 
1930-х років Полонська-Василенко стала 
дійсною членкинею Археографічної комі-
сії Академії наук, що працювала під голо-
вуванням Михайла Грушевського. Згодом 
постало питання про захист докторської 
дисертації, і Полонській-Василенко зно-
ву довелося долати труднощі. Виявилося, 
в неї немає жодної опублікованої моногра-
фії. І це при тому, що вона мала в «портфе-
лі» чимало текстів, які просто не дозволяли 
друкувати. Року 1940 дослідниця захистила 
в Москві докторську дисертацію, здобува-
ючи кандидатський ступінь. Блискучий ви-
ступ знову супроводжували бурхливі опле-
ски – це був тріумф. 

Що ж до самої дисертації, то історик 
Олександр Оглоблин згадував, що Ната-
лія «відвоювала Південну Україну від Мо-
скви, яка привласнила її собі, найменував-
ши Новоросією». 

«ХХ століття таке сумне»
Бурхливі історичні події 
позначилися на науковій роботі й 
особистому житті дослідниці.

Революцію 1917 року Наталія Полонська 
зустріла в Москві, де працювала в архівах. 
Дістатися до Києва було непросто: «Що-
дня я їздила на двірець і не могла здобути 
квитка: моя посвідка з університету була 
без терміна, а коли я казала, що мушу по-
вернутися, щоб читати лєкції, – мені від-
повідали – кому потрібні тепер Ваші лєк-
ції і університет?». Врешті Полонській 
таки вдалося повернутися додому. Трима-
лася осторонь від політичних пертурбацій. 
Відмовилась вступати до будь-яких соціа-
лістичних партій. Про цей період згадува-
ла так: «Зростала страшна большевицька 
язва». Натомість Полонська почала викла-
дати одразу в чотирьох навчальних закла-
дах курси з археології та первісної культу-
ри, історії, етнографії, історичної географії 
та навіть курс «Історія географічних від-
криттів». Сучасники відзначали дивовиж-
ний талант лекторки. Її захоплено слухали 
і студенти, і історики.

У 1920-х роках її чоловік Микола Васи-
ленко потрапив під репресії. Радянці за-
арештували вченого за підозрою у контр-
революційній діяльності. Вирок суду був 
страхітливим – 10 років ув’язнення. Ситу-
ація ускладнювалася поганим станом здо-
ров’я Василенка. Полонська-Василенко 
відчайдушно боролася за звільнення чоло-
віка, зверталася з листами до Михайла Гру-
шевського, Миколи Скрипника, Агатангела 
Кримського. Врешті професора звільнили, 
але з підірваним здоров’ям. Тоді ж почався 
процес «ущільнення» у квартирі Василен-
ків на вулиці Тарасівській. До 4-кімнатної 
квартири підселили ще трьох осіб. А згодом 
дві кімнати віддали родині робітника. Ната-
лія намагалася довести своє право на квар-
тиру, а особливо – на бібліотеку, частина 
якої опинилась в чужих помешканнях. Од-
нак марно. Полонська-Василенко мала ба-
гато амбітних планів, та в радянський пе-
ріод їх не вдавалося реалізувати. Постійно 
була на олівці у спецслужб. Врешті її звіль-
нили з Академії наук, вона знову втратила 
доходи. Рятувало вміння швидко друкува-

ти – знана на той час науковиця заробляла 
на життя передруком чужих текстів.

У 1940 році, вже під час Другої світо-
вої війни, Полонська-Василенко працюва-
ла професоркою в Київському універси-
теті. У роки окупації Києва нацистськими 
військами очолювала Інститут археології 
Української академії наук, Центральний ар-
хів давніх актів. У 1942 році її викликали на 
допит через підозру у співпраці з підпіль-
ними комуністичними організаціями. Пе-
реглянувши її науковий доробок, Полон-
ську-Василенко відпустили.

Спогади на валізці
Року 1943, тільки-но розпочалися радян-

ські бомбардування Києва, Наталія разом 
із чоловіком Олександром Моргуном пе-
ребралися до Львова. Сіли в потяг із не-
величкою валізкою. У Києві залишилася 
велика бібліотека зі семи тисяч томів та 
майже 100 тек неопублікованих праць. У 
Львові Полонська-Василенко стала член-
кинею Церковно-археологічної комісії та 
Історично-філологічної секції НТШ. На за-
прошення Дмитра Дорошенка подружжя 
перебралося до Праги – дослідниця здобу-
ла кафедру в Українському Вільному Уні-
верситеті. Проте знову мусили тікати від 
війни. Разом із родинами Олександра Ог-
лоблина, Святозара Драгоманова, Ольги 
Косач-Кривинюк та іншими українськими 
діячами дісталися до німецького Вітенбер-
га: «Приїхали… стали. Наш вагон відчепи-
ли від потягу. Ми почали ходити до началь-
ства станції, благати, носити сигарети. А 
поки просили – американські літаки роз-
били залізницю та потяг… Довелося шука-
ти помешкання в місті. Там пережили ми 
капітуляцію ІІІ Райху й прихід американ-
ського війська».

Подружжя оселилося у баварському се-
лищі Трасфельден. Там Наталія Полон-
ська-Василенко почала писати свої спогади. 
Сиділа на невеличкій валізці і друкувала 
мемуари на збереженій машинці. Напри-
кінці 1945 року Наталія з чоловіком пере-
їхали до Мюнхена, долучилися до творення 
Українського Вільного Університету. Саме 
там розпочався найпродуктивніший період 
у її кар’єрі. Вона написала багато наукових 
праць, найвідомішу – «Історію України» у 
двох томах.

Останні роки свого життя Полонська-Ва-
силенко-Моргун провела у притулку для 
людей поважного віку в Дорнштадті (Ні-
меччина), померла у 89 років. 

Фундаментальна праця «Історія Укра-
їни» стала відома українському читачеві 
лише через 19 років після смерті авторки.

Богдана Тараніна. Локальна історія

ЇЇ ЛЕКЦІЇ СЛУХАЛИ ВИДАТНІ ІСТОРИКИ. НЕЮ ЗАХОПЛЮВАЛИСЬ 
ЧОЛОВІКИ ЛАДНІ БУЛИ ВЛАШТОВУВАТИ ДУЕЛІ ЗАРАДИ НЕЇ

Батьки

Наталія Меньшова 1902 рік

Наталія Полонська - Василенко з чоловіком О. 
Моргуном 1950 р.
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6.00 Гiмн України.
6.05,3.10 Енеїда.
6.30 М/ф «Найсправж-
нiсiнька пригода».
6.40 М/ф «Про порося, 
яке вмiло грати в шашки».
6.50 М/ф «Неслухняна 
мама».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,0.15,
2.35,5.10 Новини.
7.05,8.05,9.05,12.00,13.
10,18.20 Суспiльна 
студiя.
9.30,22.00 Т/с «Вiра». 
(16+).
11.05 Солодка дача.
11.25 Телепродаж.
15.10,21.35,0.55,5.45
Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.30 Концерт. Нiна 
Матвiєнко та Дмитро Ан-
дрiєць.
17.25 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
18.55 Д/с «Суперчуття. 
Особливий загiн».
19.55 Д/с «Дикi тварини».
20.25 Д/с «Суперчуття».
21.55,1.00,5.55 Спорт. 
Аспект.
23.40 #ВУкраїнi.
1.05 Т/с «Посольство». 
(16+).
3.05,5.05 Погода.
4.10 Д/ф «Замiнованi 
вiрнiстю». (12+).

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30,4.15
«ТСН».
9.25,10.20,3.20,5.35
«Життя вiдомих людей».
11.20,12.20,14.15
«Одруження наослiп».
15.45 «Свiт навиворiт».
17.10 Т/с «Вiтер кохання». 
(12+).
20.45,21.50,22.50 Т/с 
«Бiдна Саша». (12+).
23.50 Комедiя «Кухня».
1.00 Трилер «Поганi часи 
в «Ель Роялi». (16+).

5.25,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.10 Т/с «Мене звуть 
Мелек 2». (12+).
12.25 Т/с «За справу бе-
реться Шекспiр».
14.40,15.35 «Речдок».
16.30 «Речдок. Осо-
бливий випадок. Сiмейна 
хронiка».
18.00,19.00,3.25 «Стосу-
ється кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.55 Т/с «Пригадати 
молодiсть». (12+).
2.00 Х/ф «Бункер». (16+).
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,
,1.00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.25 Pro Вiйсько.
7.10,21.25 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Со-
цiум.
7.15,13.10 Д/с «Крила 
вiйни».
8.10 Д/с «Неймовiрнi 
винаходи».
9.30 Машина часу.
10.10,14.10,5.10 Д/с 
«Щось пiшло не так: зво-
ротний вiдлiк».
11.10,16.10 Д/с «Великi 
танковi битви».
12.30 Стоп Реванш.
15.30 Час «Ч».
17.10,23.10 Д/с «Тихоо-
кеанська вiйна в кольорi».
18.10,22.00 Д/с «Загадки 
нацистських злочинiв».
19.30,1.15 «Країна».
21.40 Час-Time.
0.10 Д/с «Щоденники 
другої свiтової вiйни».

3.10 Культ Ура!
4.10 Обережно, дiти!

4.15 Скарб нацiї.
4.25 Еврика!
4.30 Факти.
4.50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5.35,20.20,2.40 Грома-
дянська оборона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.00 Анти-зомбi.
10.55 «Рiшає Онiстрат».
12.45,15.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Повернення 
героя». (16+).
15.25,16.15 Х/ф «Прав-
дива брехня». (16+).
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Пес». (16+).
22.45 Т/с «Розтин покаже 
2». (16+).
23.40 Х/ф «Джанго 
вiльний». (18+).
3.25 Я зняв!

4.40 Т/с «Комiсар Рекс».
8.25,14.50 Битва екстра-
сенсiв. (16+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.40 Т/с «Слiд». (16+).
18.05 СуперМама 3.
19.05 Таємницi ДНК. 
(16+).
20.15,22.45 Провина 
кохання.
23.10 Т/с «Лист очiку-
вання». (16+).

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+).
11.10 Х/ф «Свекруха - 
монстр». (16+).
13.10 Любов на вижи-
вання. (16+).
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Де логiка? (12+).
21.00 Х/ф «Диявол носить 
Prada».

23.10 Х/ф «Божевiльна 
п`ятниця».
1.10 Т/с «Вiдчайдушнi 
домогосподарки». (16+).
2.50 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00,2
3.00,2.25 Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.10 Т/с «Жiночий лiкар 
2». (16+).
13.45,15.30 Т/с «Пошта». 
(12+).
18.00 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка 4». (12+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Незакрита 
мiшень», 10 i 11 с. (16+).
23.10 Т/с «Дорога до-
дому», 1 i 2 с. (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Дорога додому», 
3 с. (12+).
3.15 Реальна мiстика.

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

5.00 Т/с «Россия мо-
лодая», 8 с. (16+).
6.50 Х/ф «Любит - не 
любит». (Франция). (16+).
9.00 Х/ф «Сабрина». (Гер-
мания - США). (16+).
11.30 Х/ф «Давай разве-
демся!» (16+).
13.25 Х/ф «Случайный 
муж». (США - Ирландия). 
(16+).
15.10 Х/ф «Она». (США). 
(16+).
17.55 Х/ф «Белый шквал». 
(США - Великобритания). 
(16+).
20.20 Х/ф «Вор». (Россия 
- Франция). (16+).
22.20 Х/ф «Заложница 2». 
(Франция - США). (16+).
0.05 Х/ф «Полицейская 
история». (Гонконг). (16+).
2.15 Х/ф «Полицейская 
история 2». (Гонконг). 
(16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Дай лапу».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
13.25 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож».
15.20 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
17.15 «Орел i решка. 
Iвлєєва vs Бєдняков».
23.00 Т/с «Грань». (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 Смузi-меню.
9.00 Магiя солодощiв.
9.20 Просто їжа.
9.50,16.00,19.50 Смачнi 
страви.
10.20,18.00 Один за 100 
годин.
11.20 Удачний проект.

13.00,16.20,3.40 Кориснi 
поради.
14.00,21.10 Моя кухня.
15.00,20.10 Курси еле-
ментарної кулiнарiї Гор-
дона Рамзi.
17.10 Квартирне питання.
19.00 Дачна вiдповiдь.
22.10 Готуємо разом.
0.30 Iдеї ремонту.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

6.15 Х/ф «Нiагара».
8.15,17.10,2.15 «Випад-
ковий свiдок».
8.50 Х/ф «Бiля тихої при-
станi».
10.15 Х/ф «Чорний 
тюльпан».
12.30,16.30,19.00,1.45
«Свiдок».
12.50 «Легенди карного 
розшуку».
14.35 «Свiдок. Агенти».
16.50 «Легенди бандит-
ської Одеси».
18.20 «Будьте здоровi».
19.30 Т/с «Коломбо». 
(16+).
23.00 Х/ф «Застава в 
горах».
1.00 «Склад злочину».
2.50 «Речовий доказ».
3.50 «Правда життя».
4.45 «Top Shop».

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 Х/ф «Вторая моло-
дость».
15.45,1.45 Новости куль-
туры.
16.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
20.20 Т/с «Небеса по-
дождут».
22.10 «Вечер с Влади-

миром Соловьевым».
0.50 Вести - Санкт-Петер-
бург.
1.05 Кино о кино. «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!» Как 
сюда попала эта леди?»
2.05 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Бандитський Київ.
8.45,1.50 Правда життя.
9.50,0.40 Речовий доказ.
11.00 Iнженернi iдеї.
12.00 Гнiв небес.
13.00 Україна: забута 
iсторiя.
13.55 Боротьба за вижи-
вання.
14.55,19.55 Секретнi 
територiї.
15.50,21.45 НАСА: нез`я-
соване.
16.45,20.50 Шукачi не-
приємностей.
17.40 Неймовiрнi вина-
ходи.
18.40 Квiтка Цисик.
19.20 Актори-фронто-
вики.
22.40 Арктика з Брюсом 
Перрi.
23.40 Шокуюча правда.
3.10 Потойбiччя. Сни.
4.00 Запрограмованi долi.
4.50 Бiзнес на заляку-
ваннi.
5.40 Скарб.ua.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,9.15,10.15,19.15
Одного разу пiд Полтавою.
8.45,1.05 Країна У.
9.45 Країна У. Новий рiк.
10.45,23.35 Одного разу 
в Одесi.
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 Х/ф «Подруги наре-
ченої». (16+).
0.35 Сiмейка У.
2.20 Рятiвники.
3.20 Щоденники Темного. 

(16+).
4.05 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.45,16.20 Х/ф «За-
бытое». (США). (16+).
8.15 Х/ф «Дивергент». 
(США). (12+).
10.30 Х/ф «Дивергент, 
глава 2: Инсургент». 
(США). (12+).
12.25 Х/ф «Голодные 
игры: Сойка-пересмеш-
ница. Часть 2». (США). 
(16+).
14.45 Х/ф «Двойная 
жизнь Чарли Сан-Клауда». 
(США - Канада). (16+).
17.50 Х/ф «Счастливый 
случай». (США). (12+).
19.30 Х/ф «Пингвины 
Мадагаскара». (США). 
(6+).
21.00,4.25 Х/ф «Как ук-
расть небоскреб». (США). 
(12+).
22.40 Х/ф «Сделано в 
Америке». (США - 
Франция). (16+).
0.30 Х/ф «Клиент». (США). 
(16+).
2.25 Х/ф «Фрида». (США 
- Мексика - Канада). (16+).

6.00,18.50,2.25
«ДжеДАI».
6.10 Т/с «Удар у вiдповiдь 
5». (16+).
8.05 Х/ф «Зламана 
стрiла». (16+).
10.10 Х/ф «Втрачений 
скарб». (16+).
12.00 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,1.55 «Спецкор».
19.25 Т/с «Звонар 2». 
(16+).
20.25 Т/с «Ментiвськi 
вiйни. Харкiв 2». (16+).
22.30,0.05 Т/с «Кiстки 
10». (16+).
2.55 «Облом».
4.10 «Бандерлоги 2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

6.00 Гiмн України.
6.05,3.25 Енеїда.
7.00,8.00,9.00,21.00,0
.05,3.00,5.25 Новини.
7.10 М/ф «Уроки 
тiтоньки Сови».
7.40 М/ф «Як козаки 
олiмпiйцями стали».
8.05 Д/с «Тваринна 
зброя».
9.05 Х/ф «Панi Боварi». 
(16+).
11.10 Х/ф «Украдене 
щастя», 1-4 с.
15.40 Телепродаж.
16.10,3.20,5.20 По-
года.
16.15 Країна пiсень.
17.20 Концерт. Наталiя 
Валевська.
18.15 Концерт. Iво 
Бобул.
19.20 Концерт. Анатолiй 
Гнатюк.
20.20 Д/с «Боротьба за 
виживання».
21.25,0.30,5.50 Спорт.
21.35 «Зворотнiй 
вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
0.40 #ВУкраїнi.
1.10 Х/ф «Украдене 
щастя», 3 i 4 с.
4.20 Д/ф «Клiтка для 
двох».

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
,8.00,9.00,19.30,4.35
«ТСН».
10.20,2.50,5.35 «Життя 
вiдомих людей».
11.20 Т/с «100 тисяч 
хвилин разом».
20.15 Комедiя «Кра-
суня». (16+).
22.45 Х/ф «Бруднi 
танцi». (16+).
0.45 «Голос країни 11».

2.30 «Роман з Ольгою».
3.40,18.00,3.25 «Сто-
сується кожного».
4.35 «Володимир 

Iвасюк. Iдеальне вбив-
ство».
5.25 «Слiдство вели...» з 
Л. Каневським».
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10 «Ранок з Iн-
тером».
9.20 Т/с «За справу 
береться Шекспiр».
16.10 Х/ф «Дiвчата».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випе-
реджаючи час».
22.05 Концерт «Я по-
дарую тобi любов».
0.10 Т/с «Пригадати 
молодiсть». (12+).
2.15 Х/ф «Про нього». 
(16+).
4.55 «Телемагазин».

6.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,15.00,18.0
0,0,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.25 Pro Вiйсько.
7.00 Час. Пiдсумки 
тижня з А. Мiрошни-
ченко.
8.10 Д/с «Неймовiрнi 
винаходи».
9.30 Машина часу.
10.10 Невигаданi 
iсторiї.
11.10,1.15 «Кондратюк 
у понедiлок».
12.15 Х/ф «Материн-
ська клятва».
15.15 Концерт П. 
Зiброва «В епiцентрi 
кохання».
18.10 Концерт О. 
Бiлозiр «Сповiдь».
21.25 Актуально: Еко-
номiка. Полiтика. Со-
цiум.
21.40 Час-Time.
22.00 Концерт М. Поп-
лавський «Українська 
пiсня року».
0.10 Рандеву.
3.10 Культ Ура!
4.10 Обережно, дiти!
5.10 Д/с «Щось пiшло 
не так: зворотний 
вiдлiк».

5.10 Скарб нацiї.
5.20 Еврика!
5.25 Служба розшуку 
дiтей.
5.30 Громадянська обо-
рона.
6.20 Факти тижня.
9.05 Х/ф «Пригоди 
Плуто Неша». (16+).
10.55 Х/ф «Люди у чор-
ному». (16+).
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Люди у чор-
ному 2».
14.40 Х/ф «Люди у чор-
ному 3». (16+).
16.40 Х/ф «Люди у чор-
ному: Iнтернешнл». 
(12+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Правдива 
брехня». (16+).
21.55 Дизель шоу. 
(12+).
23.25 Х/ф «Вбити 
Бiлла». (18+).
1.25 Х/ф «Вбити Бiлла 
2». (16+).
3.25 Я зняв!

5.05 Т/с «Коли ми 
вдома».
7.50 Х/ф «27 весiль».
10.00 Х/ф «Ноттiнг 
Гiлл». (16+).
12.35,14.50 Т/с «Слiд». 
(16+).
14.30,17.30,22.00
Вiкна-Новини.
18.05 СуперМама 3.
19.05 Детектор брехнi. 
(16+).
20.15,22.45 Провина 
кохання.
23.10 Т/с «Лист очiку-
вання». (16+).

5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.30 Орел i решка.
8.30 Т/с «Надпри-
родне». (16+).
11.30 Х/ф «Божевiльна 

п`ятниця».
13.30 Х/ф «Пiрати Ка-
рибського моря: На 
дивних берегах». (16+).
16.20 Х/ф «Пiрати Ка-
рибського моря: Помста 
Салазара». (12+).
19.00 Вiд пацанки до 
панянки. (16+).
21.00 Х/ф «Чого хочуть 
жiнки».
23.40 Х/ф «Гола 
правда». (16+).
1.40 Х/ф «Трiска». (16+).
2.55 Служба розшуку 
дiтей.

7.00 Ранок на пiдборах.
10.00,15.20 Шоу 
«Маска».
15.00,19.00,2.20 Сьо-
годнi.
17.00 Т/с «Аквамарин», 
1 i 2 с. (12+).
20.00 Т/с «Аквамарин». 
(12+).
22.00 Т/с «Тростинка на 
вiтру», 1-3 с. (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Тростинка на 
вiтру». (12+).
3.10 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,
0,12.00,13.00,14.00,
0,17.00,18.00,19.45
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» 
з Л. Вакулюк, М. Шама-
новим та М. Матро-
совим.
10,10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. 
Ашiон, П. Рольником, О. 
Близнюком, Д. Ща-
сливою, М. Стецюк та А. 
Мiщенко.
13.10,14.15 «Великий 
день» з А. Сайчуком, Ю. 
Шпачинською i В. По-
пович.
15.10 «Дзвiнок» з В. 
Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.

17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з 
В. Калнишем та О. Кур-
бановою.
22.00 «Прямий» кон-
такт» з Т. Березовцем.

5.00 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана». (16+).
6.50 Х/ф «Безумно влю-
бленный». (Италия). 
(16+).
9.00 Х/ф «Аритмия». 
(18+).
11.25 Х/ф «Иллюзио-
нист». (США - Чехия). 
(16+).
13.25 Х/ф «Законы при-
влекательности». (Вели-
кобритания - Ирландия). 
(16+).
15.10 Х/ф «Лучшее во 
мне». (США). (16+).
17.55 Х/ф «Сабрина». 
(Германия - США). (16+).
20.25 Х/ф «Давай 
разведемся!» (16+).
22.20 Х/ф «Случайный 
муж». (США - Ирландия). 
(16+).
0.05 Х/ф «Любит - не 
любит». (Франция). 
(16+).
2.15 Х/ф «Она». (США). 
(16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.35 «Дай лапу».
8.45 «Навколо М».
10.35 Х/ф «Прикинься 
моїм хлопцем». (16+).
12.15 Х/ф «Один день». 
(16+).
14.10 «Орел i решка. 
Дива свiту 2».
17.15 «Орел i решка. 
Навколосвiтня по-
дорож».
19.10 «Орел i решка. 
Iвлєєва vs Бєдняков».

23.00 Т/с «Грань». 
(16+).
0.40 Х/ф «Бабiй». (18+).
2.20 Т/с «Три сестри».
3.10 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. 
ТОП 100.
9.50 Кориснi поради.
11.40 Правила життя.
13.40 Смачнi страви.
14.00 Моя кухня.
16.00 Курси елемен-
тарної кулiнарiї Гордона 
Рамзi.
18.00 Дачна вiдповiдь.
20.50 Удачний проект.
0.10 Iдеї ремонту.
1.20 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
3.40 Зiрковi долi.
4.10 М/ф.

5.00,4.45 «Top Shop».
6.00 М/ф «Як козаки...»
8.15,3.15 «Випадковий 
свiдок».
10.40 Х/ф «Гусарська 
балада».
12.30 Х/ф «Танцюрист 
диско».
15.10 Х/ф «Бiнго 
Бонго».
17.15 Х/ф «Чорний 
тюльпан».
19.30 Х/ф «На Вас чекає 
громадянка Никано-
рова».
21.10 Х/ф «Весна на 
Зарiчнiй вулицi».
23.05 Х/ф «Любов на 
асфальтi». (16+).
1.10 Х/ф «Мiсто по-
року». (16+).
3.25 «Речовий доказ».
3.55 «Правда життя».

5.00 Х/ф «Женщины».
6.50 Х/ф «Зинка-мо-
сквичка».
10.00,19.00 Вести.
10.15,3.10 Х/ф «Ме-
довый месяц».

11.50 Х/ф «Праздник 
разбитых сердец».
13.25 «Петросян и жен-
щины».
15.35 Х/ф «Управ-
домша».
19.45 Вести. Местное 
время.
20.00 Х/ф «Вторая мо-
лодость».
21.50 Праздничное шоу 
В. Юдашкина.
0.05 Х/ф «Завтрак в 
постель».

6.00 Випадковий свiдок.
7.00 Два Миронових.
7.55,18.55 У пошуках 
iстини.
9.45 Речовий доказ.
10.55,21.05 Магiя оке-
анiв.
14.55 Невiдома Європа.
0.05 Секретнi територiї.
1.00 Мiстична Україна.
1.50 Нашi.
5.05 Скарб.ua.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,9.15,10.15,19.15
Одного разу пiд Пол-
тавою.
8.45,1.10 Країна У.
9.45,0.40 Країна У. 
Новий рiк.
10.45 Сiмейка У.
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 Х/ф «Коханий з 
майбутнього». (16+).
23.40 Одного разу в 
Одесi.
2.25 Рятiвники.
3.25 Щоденники Тем-
ного. (16+).
4.10 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.00 Х/ф «Осень в Нью-

Йорке». (США). (12+).
8.40 Х/ф «Большие 
глаза». (США - Канада). 
(16+).
10.25 Х/ф «Век 
Адалин». (США - Ка-
нада). (16+).
12.15 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет». 
(Франция - Китай - 
Бельгия - Германия - 
США). (16+).
14.25 Х/ф «Питер Пэн». 
(США). (12+).
16.15 Х/ф «Принцес-
са-невеста». (США). 
(6+).
17.55,5.10 Х/ф 
«Двойная жизнь Чарли 
Сан-Клауда». (США - Ка-
нада). (16+).
19.30 Х/ф «Забытое». 
21.00 Х/ф «Последняя 
любовь на Земле». (Ве-
ликобритания - Швеция 
- Дания). (16+).
22.30 Х/ф «Холодная 
гора». (США - Велико-
британия - Италия - 
Румыния). (16+).
1.00 Х/ф «Боги Египта». 
(США). (16+).
3.00 Х/ф «Клиент». 

6.00 «ДжеДАI».
6.15,19.25 Т/с «Звонар 
2». (16+).
10.20 «Загублений 
свiт».
15.05 Х/ф «Викрасти за 
60 секунд». (16+).
17.20 Х/ф «Лицар дня». 
(16+).
20.25 Т/с «Ментiвськi 
вiйни. Харкiв 2». (16+).
22.30,0.05 Т/с «Кiстки 
10». (16+).
1.55 «Облом».
3.45 «Цiлком та-
ємно-2017».
4.10 «Бандерлоги 
2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.
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6.00 Гiмн України.
6.05,3.10 Енеїда.
6.30 М/ф «Червона 
жаба».
6.40 М/ф «Що на що 
схоже».
6.50 М/ф «Чудасiя».
7.00,8.00,9.00,13.00,
z5.00,18.00,21.00,0.15,
2.35,5.10 Новини.
7.05,8.05,9.05,12.00,13
.10,18.20 Суспiльна 
студiя.
9.30,22.00 Т/с «Вiра». 
(16+).
11.05 Солодка дача.
11.25 Телепродаж.
15.10,21.35,0.55,5.45
Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спо-
гади.
16.30 Концерт. Iво Бобул.
17.25 #ВУкраїнi.
18.55 Д/с «Суперчуття. 
Особливий загiн».
19.55 Д/с «Суперчуття».
21.55,1.00,5.55 Спорт. 
Аспект.
23.40 Д/с «Дикi тварини».
1.05 Т/с «Посольство». 
(16+).
3.05,5.05 Погода.
4.10 Д/ф «Тi, що вiрнi».

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14
.00,16.45,19.30,4.15
«ТСН».
9.25,10.20,2.25,5.35
«Життя вiдомих людей».
11.20,12.20,14.15
«Одруження наослiп».
15.45 «Свiт навиворiт».
17.10 Т/с «Вiтер ко-
хання». (12+).
20.45,21.45 Т/с «Бiдна 
Саша». (12+).
22.45 Т/с «Кухня».
0.50 Комедiя «Доско-
налi». (16+).

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

7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.05 Т/с «Мене звуть 
Мелек 2». (12+).
12.25 Т/с «Агата Рейзiн». 
(12+).
14.30,15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок. Сiмейна 
хронiка».
18.00,19.00,3.25 «Сто-
сується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.55 Т/с «Пригадати 
молодiсть». (12+).
2.00 Х/ф «Замерзлi». 
(16+).
4.55 «Телемагазин».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,1
4.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,21.00,
.00,1.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.25 Стоп Реванш.
7.10,21.25 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Со-
цiум.
7.15,13.10 Д/с «Крила 
вiйни».
8.10 Д/с «Неймовiрнi 
винаходи».
9.30 Машина часу.
10.10,14.10,5.10 Д/с 
«Щось пiшло не так: зво-
ротний вiдлiк».
11.10,16.10 Д/с «Великi 
танковi битви».
12.30 Спостерiгач.
15.30 Час «Ч».
17.10,23.10 Д/с «Тихоо-
кеанська вiйна в кольорi».
18.10,22.00 Д/с «За-
гадки нацистських зло-
чинiв».
19.30,1.15 «Велика полi-
тика».
21.40 Час-Time.
0.10 Д/с «Щоденники 
другої свiтової вiйни».
3.10 Культ Ура!
4.10 Обережно, дiти!

4.10 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.25 Служба розшуку 
дiтей.
4.30 Факти.
4.50 Т/с «Вiддiл 44». 
(16+).
5.35,10.10,2.35 Грома-
дянська оборона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
11.30,13.15 «Рiшає 
Онiстрат».
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.55,16.15,22.40 Т/с 
«Розтин покаже 2». (16+).
16.20 Х/ф «Горець». 
(16+).
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
21.25 Т/с «Пес». (16+).
23.35 Х/ф «Мерзенна 
вiсiмка». (18+).
3.20 Я зняв!

5.15 Т/с «Комiсар Рекс».
8.55 Битва екстрасенсiв. 
(16+).
13.10,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.40 Т/с «Слiд». (16+).
18.05 СуперМама 3.
19.05 Один за всiх. (16+).
20.15,22.45 Т/с «Любов 
на реабiлiтацiї». (12+).
23.00 Т/с «Лист очiку-
вання». (16+).

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+).
11.20 Х/ф «Твої, мої i 
нашi».
13.00 Любов на вижи-
вання. (16+).
17.00,19.00 Хто зверху? 
(12+).

21.00 Х/ф «Стажист». 
(16+).
23.40 Х/ф «Пересадка». 
(16+).
1.30 Т/с «Вiдчайдушнi 
домогосподарки». (16+).
2.20 Служба розшуку 
дiтей.
2.25 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00,2
3.00,2.25 Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.10 Т/с «Жiночий лiкар 
2». (16+).
13.45,15.30 Т/с 
«Пошта». (12+).
18.00 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка 4». (12+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Незакрита 
мiшень», 12 i 13 с. (16+).
23.10 Т/с «Дорога до-
дому», 4 i 5 с. (12+).
1.40 Телемагазин.
2.10 Т/с «Дорога до-
дому», 6 с. (12+).
3.15 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,14.00,
6.00,17.00,18.00,19.45
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк, М. Шама-
новим та М. Матросовим.
9.10,10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. 
Ашiон, П. Рольником, О. 
Близнюком, Д. Ща-
сливою, М. Стецюк та А. 
Мiщенко.
13.10,14.15 «Великий 
день» з А. Сайчуком, Ю. 
Шпачинською i В. По-
пович.
15.10 «Дзвiнок» з В. Во-
лошиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. 

Калнишем та О. Курба-
новою.
22.00 «Прямий» контакт» 
з Т. Березовцем.

5.00 Т/с «Россия мо-
лодая», 9 с. (16+).
6.50 Х/ф «Полицейская 
история». (Гонконг). 
9.00 Х/ф «Белый шквал». 
(США - Великобритания). 
(16+).
11.25 Х/ф «Вор». (Россия 
- Франция). (16+).
13.25 Х/ф «Заложница 
2». (Франция - США). 
15.10 Х/ф «Полицейская 
история 2». (Гонконг). 
(16+).
17.55 Х/ф «Петля вре-
мени». (США). (18+).
20.20 Х/ф «Легенды о 
Круге». (16+).
22.20 Х/ф «Манолете». 
(Испания - Великобри-
тания - Франция - США - 
Германия). (16+).
0.05 Х/ф «Неоспоримый 
3». (США). (16+).
2.15 Х/ф «Олигарх». 
(16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Дай лапу».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
13.25 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож».
15.20 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
17.15 «Орел i решка. 
Iвлєєва vs Бєдняков».
23.00 Т/с «Грань». (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 Смузi-меню.
9.00 Магiя солодощiв.
9.20 Просто їжа.

9.50,16.00,19.50 Смачнi 
страви.
10.20,18.10 Один за 100 
годин.
11.20 Удачний проект.
13.00,16.20,3.40 Ко-
риснi поради.
14.00,21.10 Моя кухня.
15.00,20.10 Курси еле-
ментарної кулiнарiї Гор-
дона Рамзi.
17.10 Квартирне пи-
тання.
19.00 Дачна вiдповiдь.
22.10 Готуємо разом.
0.30 Iдеї ремонту.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

6.10,10.35,19.30 Т/с 
«Коломбо». (16+).
7.55,17.10,2.10 «Випад-
ковий свiдок».
,12.30,16.30,19.00,1.40
«Свiдок».
9.00 Х/ф «До Чорного 
моря».
12.50 «Легенди карного 
розшуку».
14.40 «Таємницi 
кримiнального свiту».
16.50 «Легенди бандит-
ської Одеси».
18.20 «Вартiсть життя».
23.00 Т/с «Дурнi поми-
рають по п`ятницях». 
0.50 «Склад злочину».
3.00 «Речовий доказ».
3.55 «Правда життя».
4.50 «Top Shop».

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».
15.45,1.45 Новости куль-
туры.
16.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».
20.20 Т/с «Небеса по-
дождут».
22.10 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
0.50 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
1.05 «Больше, чем лю-
бовь». Г. Юматов и М. 
Крепкогорская.
2.05 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Бандитська Одеса.
9.00,1.50 Правда життя.
10.10,0.40 Речовий 
доказ.
11.20 Iнженернi iдеї.
12.20 Гнiв небес.
13.20 Україна: забута 
iсторiя.
14.15 Боротьба за вижи-
вання.
15.15,19.55 Секретнi 
територiї.
16.10,21.45 НАСА: 
нез`ясоване.
17.05,20.50 Шукачi не-
приємностей.
18.00 Неймовiрнi вина-
ходи.
19.00 Легендарнi замки 
України.
22.40 Арктика з Брюсом 
Перрi.
23.40 Шокуюча правда.
2.45 Випадковий свiдок.
5.20 Скарб.ua.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,9.15,10.15,19.15
Одного разу пiд Пол-
тавою.
8.45,0.30 Країна У.
9.45 Сiмейка У.
10.45,23.00 Одного разу 
в Одесi.
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 Х/ф «Кохання та 
iншi негаразди». (16+).
0.00 Країна У. Новий рiк.

1.45 Рятiвники.
2.45 Щоденники Тем-
ного. (16+).
4.15 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.10,14.30 Х/ф 
«Счастливый случай». 
(США). (12+).
7.50,16.05 Х/ф «Пинг-
вины Мадагаскара». 
(США). (6+).
9.20 Х/ф «Осень в Нью-
Йорке». (США). (12+).
11.05,4.35 Х/ф 
«Большие глаза». (США - 
Канада). (16+).
12.45 Х/ф «Как украсть 
небоскреб». (США). (12+).
17.35 Х/ф «Любимцы 
Америки». (США). (16+).
19.15 Х/ф «Смурфики 2». 
(США). (6+).
21.00 Х/ф «Отпуск по 
обмену». (США). (16+).
23.10 Х/ф «Сбежавшая 
невеста». (США). (16+).
1.05 Х/ф «Последняя 
любовь на Земле». (Вели-
кобритания - Швеция 
- Дания). (16+).
2.35 Х/ф «Фрида». (США 
- Мексика - Канада). 
(16+).

6.00 Т/с «Удар у вiдповiдь 
6». (16+).
7.50 Х/ф «Ворог мiй». 
(16+).
9.55 Х/ф «Чорна дiра». 
(16+).
12.00 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,1.55 «Спецкор».
18.50,2.25 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Звонар 2». 
(16+).
20.25 Т/с «Ментiвськi 
вiйни. Харкiв 2». (16+).
22.30,0.05 Т/с «Кiстки 
10». (16+).
2.55 «Облом».
4.10 «Бандерлоги 2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

ТБ ПРОГРАМА

6.00 Гiмн України.
6.05,3.10 Енеїда.
6.30 М/ф «Свара».
6.40 М/ф «Парасолька на 
модному курортi».
6.50 М/ф «Парасолька i 
автомобiль».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,0.15,
2.35,5.10 Новини.
,8.05,9.05,12.00,13.10
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 Концерт. Анатолiй 
Гнатюк.
17.25 Д/с «Дикi тварини».
18.25 Бiатлон. Кубок 
свiту. IХ етап. Спринт 10 
км, чоловiки.
20.00 Д/с «Суперчуття».
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 Д/ф «Три Iвани».

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14
.00,16.45,19.30,4.10
«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 Т/с «Бiдна Саша». 
(12+).
21.45 «Право на владу».
0.45 Драма «Припутнi». 
(16+).
2.40 Комедiя «Доско-
налi». (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 2». (12+).
12.25 Т/с «Агата Рейзiн». 
(12+).
14.30,15.25 «Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок. Сiмейна 
хронiка».
18.00,19.00,3.25 «Сто-
сується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.55 Т/с «Пригадати 
молодiсть». (12+).
2.00 Х/ф «Винний». (16+).
4.55 «Телемагазин».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,1
4.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,21.00,
.00,1.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.25 На власнi очi.
7.10,21.25 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Со-
цiум.
7.15,13.10 Д/с «Крила 
вiйни».
8.10 Д/с «Неймовiрнi 
винаходи».
9.30 Машина часу.
10.10,14.10,5.10 Д/с 
«Щось пiшло не так: зво-
ротний вiдлiк».
11.10 Д/с «Великi танковi 
битви».
12.30 Невигаданi iсторiї.
15.30 Час «Ч».
16.20 Таємницi вiйни.
17.10,23.10 Д/с «Тихоо-
кеанська вiйна в кольорi».
18.10,22.00 Д/с «За-
гадки нацистських зло-
чинiв».
19.30,1.15 Дiйовi 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+).
5.35,2.25 Громадянська 
оборона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.35,13.15 «Рiшає 
Онiстрат».
12.45,15.45 Факти. 
День.
14.00,16.15,22.45 Т/с 
«Розтин покаже 2». (16+).
16.25 Х/ф «Руйнiвник». 
(16+).
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
20.20 Анти-зомбi.
21.25 Т/с «Пес». (16+).
23.40 Х/ф «Безславнi 
виродки». (16+).
3.10 Я зняв!

5.15 Т/с «Комiсар Рекс».
9.00 Битва екстрасенсiв. 
(16+).
13.15,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.40 Т/с «Слiд». (16+).
18.05 СуперМама 3.
19.05 Як вийти замiж. 
(16+).
20.15,22.45 Т/с «Любов 
на реабiлiтацiї». (12+).
23.00 Т/с «Лист очiку-
вання». (16+).

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+).
11.00 Х/ф «Завжди кажи 
«так». (16+).
13.00 Любов на вижи-

вання. (16+).
17.00,19.00 Хто зверху? 
(12+).
21.00 Х/ф «Означає, 
вiйна». (16+).
23.10 Х/ф «Полювання на 
колишню». (16+).
1.40 Вар`яти. (12+).
2.45 Служба розшуку 
дiтей.
2.50 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
,8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.10 Т/с «Жiночий лiкар 
2». (16+).
13.45,15.30 Т/с 
«Пошта». (12+).
18.00 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка 4». (12+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Незакрита 
мiшень», 14 i 15 с. (16+).
23.10 По слiдах.
23.50 Т/с «Дорога до-
дому». (12+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,14.00,
00,17.00,18.00,19.45
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк, М. Шама-
новим та М. Матросовим.
9.10,10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. 
Ашiон, П. Рольником, О. 
Близнюком, Д. Ща-
сливою, М. Стецюк та А. 
Мiщенко.
13.10,14.15 «Великий 
день» з А. Сайчуком, Ю. 
Шпачинською i В. По-
пович.
15.10 «Дзвiнок» з В. Во-
лошиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.

20.00 «Прямий ефiр» з В. 
Калнишем та О. Курба-
новою.
21.30 «Watchdogs».
22.00 «Прямий» контакт» 
з Т. Березовцем.

5.00 Х/ф «Как Ивануш-
ка-дурачок за чудом 
ходил». (16+).
6.50 Х/ф «Неоспоримый 
3». (США). (16+).
9.00 Х/ф «Петля вре-
мени». (США). (18+).
11.25 Х/ф «Легенды о 
Круге». (16+).
13.25 Х/ф «Манолете». 
(Испания - Великобри-
тания - Франция - США - 
Германия). (16+).
15.10 Х/ф «Олигарх». 
(16+).
17.55 Х/ф «Дети Хуанг 
Ши». (Австралия - Гер-
мания - США). (16+).
20.20 Х/ф «Мечтатель». 
(США). (16+).
22.20 Х/ф «Сирота казан-
ская». (16+).
0.05 Х/ф «Частное пио-
нерское». (12+).
2.15 Х/ф «Война». (18+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Дай лапу».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
13.25 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож».
15.20 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
17.15 «Орел i решка. 
Iвлєєва vs Бєдняков».
23.00 Т/с «Грань». (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 Смузi-меню.
9.00 Магiя солодощiв.

9.20 Просто їжа.
9.50,16.00,19.50 Смачнi 
страви.
10.20,18.10 Один за 100 
годин.
11.20 Удачний проект.
13.00,16.20,3.40 Ко-
риснi поради.
14.00,21.10 Моя кухня.
15.00,20.10 Курси еле-
ментарної кулiнарiї Гор-
дона Рамзi.
17.10 Квартирне пи-
тання.
19.00 Дачна вiдповiдь.
22.10 Готуємо разом.
0.30 Iдеї ремонту.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

6.10,10.35,19.30 Т/с 
«Коломбо». (16+).
7.55,17.10,2.40 «Випад-
ковий свiдок».
,12.30,16.30,19.00,2.10
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Розслiду-
вання».
12.50 «Легенди карного 
розшуку».
14.35 «Вартiсть життя».
16.50 «Легенди бандит-
ської Одеси».
18.20,4.05 «Правда 
життя».
23.00 Х/ф «Свiдоцтво про 
бiднiсть».
0.20 «Склад злочину».
1.00,3.05 «Речовий 
доказ».
4.55 «Top Shop».

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».
15.45,1.45 Новости куль-
туры.

16.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
20.20 Т/с «Небеса по-
дождут».
22.10 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
0.50 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
1.05 «Билет в Большой».
2.05 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Бандитський Київ.
9.00,1.50 Правда життя.
10.10,0.40 Речовий 
доказ.
11.20 Iнженернi iдеї.
12.15 Гнiв небес.
13.15 Україна: забута 
iсторiя.
14.10 Боротьба за вижи-
вання.
15.10,19.55 Секретнi 
територiї.
16.10,21.45 НАСА: 
нез`ясоване.
17.05,20.50 Шукачi не-
приємностей.
18.00 Неймовiрнi вина-
ходи.
19.00 Легендарнi замки 
Закарпаття.
22.40 Океани.
23.40 Шокуюча правда.
3.20 Iсторiя українських 
земель.
5.00 Скарб.ua.
5.40 Теорiя Змови.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,9.15,10.15,19.45
Одного разу пiд Пол-
тавою.
8.45,0.30 Країна У.
9.45 Країна У. Новий рiк.
10.45,23.00 Одного разу 
в Одесi.
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 Х/ф «Скажене 
весiлля».
0.00 Сiмейка У.

1.45 Рятiвники.
2.45 Щоденники Тем-
ного. (16+).
4.15 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.25,13.15 Х/ф «Лю-
бимцы Америки». (США). 
8.05,14.55 Х/ф «Смур-
фики 2». (США). (6+).
9.45 Х/ф «Примадонна». 
(Великобритания - 
Франция). (16+).
11.35 Х/ф «Осень в Нью-
Йорке». (США). (12+).
16.40 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет». 
(Франция - Китай - 
Бельгия - Германия - 
США). (16+).
18.50,5.10 Х/ф «Ван 
Хельсинг». (США). (16+).
21.00 Х/ф «Обитель про-
клятых». (США). (16+).
22.50 Х/ф «Гонка». (Вели-
кобритания - Германия - 
США). (16+).
0.50 Х/ф «Такси». 
(Франция). (12+).
2.15 Х/ф «Такси 2». 
(Франция). (12+).
3.40 Х/ф «Такси 3». 
(Франция). (16+).

6.00 Т/с «Удар у вiдповiдь 
6». (16+).
7.55 Х/ф «Спiймати i 
вбити». (16+).
9.50 Х/ф «Знамення». 
(16+).
12.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,1.50 «Спецкор».
18.50,2.20 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Звонар 2». 
(16+).
20.25 Т/с «Ментiвськi 
вiйни. Харкiв 2». (16+).
22.25 Т/с «Кiстки 11». 
0.00 Т/с «Кiстки 10». 
(16+).
2.50 «Облом».
4.10 «Бандерлоги 2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

середа, 10 березня
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6.00 Гiмн України.
6.05 Енеїда.
6.30 М/ф «Коза-Дереза».
6.40 М/ф «Козлик та 
вiслюк».
6.50 М/ф «Некмiтливий 
горобець».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,0.15,
2.25,5.10 Новини.
8.05,9.05,12.00,13.10
Суспiльна студiя.
9.30,22.00 Т/с «Вiра». 
(16+).
11.05,2.10 Солодка 
дача.
11.25 Телепродаж.
15.10,21.35,0.55,5.45
Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спо-
гади.
16.30 Концерт. Наталiя 
Валевська.
17.25,4.40 Перша 
шпальта.
18.25 Бiатлон. Кубок 
свiту. IХ етап. Спринт 7 
км, жiнки.
20.00 Д/с «Суперчуття».
21.55,1.00,5.55 Спорт. 
Аспект.
23.40 Д/с «Дикi тварини».
1.05 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
1.35 #ВУкраїнi.
3.00 «Зворотнiй вiдлiк».

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14
.00,16.45,19.30,4.10
«ТСН».
9.25,10.20,6.05 «Життя 
вiдомих людей».
11.20,12.20,14.15
«Одруження наослiп».
14.30,20.15 «Лiга смiху».
17.10 Т/с «Вiтер ко-
хання». (12+).
22.15 «Лiпсiнк Батл».
0.15 Трилер «Впiймай 
мене, якщо зможеш».
2.55 «Iгри приколiв».
4.55 «Свiтське життя».

5.25 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.05 Т/с «Мене звуть 
Мелек 2». (12+).
12.25 Т/с «Агата Рейзiн». 
(12+).
14.30,15.30,0.40
«Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок. Сiмейна 
хронiка».
18.00,1.40 «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Шерлок». 
(16+).
3.10 «Чекай на мене. 
Україна».
4.20 «Богинi ефiру».
4.50 «Телемагазин».
5.20 «Орел i решка. Чу-
деса свiту».
6.05 М/ф.

6.00,7.00,8.00,9.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,1
4.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,21.00,
.00,1.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.25 Невигаданi iсторiї.
7.10,8.10,21.30 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15,13.10 Д/с «Крила 
вiйни».
8.15 Форшмак.
8.45 Натхнення.
9.30 Машина часу.
10.10,14.10,5.10 Д/с 
«Щось пiшло не так: зво-
ротний вiдлiк».
11.10,16.10 Д/с «Великi 
танковi битви».
12.30 На власнi очi.
15.30 Час «Ч».
17.10,23.10 Д/с «Тихоо-
кеанська вiйна в кольорi».
18.10,22.00 Д/с «За-
гадки нацистських зло-
чинiв».
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!

4.05 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.25 Служба розшуку 
дiтей.
4.30,0.55 Факти.
4.50 Т/с «Вiддiл 44». 
5.35 Громадянська обо-
рона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10,20.10 Дизель-шоу. 
(12+).
11.25 Т/с «Вижити за 
будь-яку цiну 2».
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.15,16.15,23.55 «На 
трьох». (16+).
16.25 Х/ф «Спецiалiст». 
18.45 Факти. Вечiр.
22.50 «На трьох 9». (16+).
1.25 Т/с «Вижити за 
будь-яку цiну».
2.20 Я зняв!

5.15,5.25 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.15,19.00,22.45 Хо-
лостяк. (12+).
11.55 Як вийти замiж. 
(16+).
13.00,14.50,18.05 Т/с 
«Слiпа». (12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
0.40 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+).
10.20 Вiд пацанки до 
панянки. (16+).
12.20,1.50 Вар`яти. 
(12+).
14.20 Де логiка? (12+).
16.20 Х/ф «Чого хочуть 

жiнки».
19.00 Х/ф «Мiс Кон-
генiальнiсть».
21.20 Х/ф «Мiс Кон-
генiальнiсть 2. Озброєна i 
легендарна».
23.40 Х/ф «Поки ти 
спав».
2.45 Служба розшуку 
дiтей.
2.50 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.00 Т/с «Тайсон». 
(16+).
13.50 Т/с «Любов ма-
терi», 1 i 2 с. (12+).
15.30 Т/с «Любов ма-
терi». (12+).
18.00 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка 4». (12+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова 
Савiка Шустера.
0.00 Т/с «Замкнуте коло», 
1 i 2 с. (12+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Замкнуте коло». 
3.50 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,16.00,17.00 «Ре-
портер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк, М. Шама-
новим та М. Матросовим.
9.10,10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. 
Ашiон, П. Рольником, О. 
Близнюком, Д. Ща-
сливою, М. Стецюк та А. 
Мiщенко.
13.10,14.15 «Великий 
день» з А. Сайчуком, Ю. 
Шпачинською i В. По-
пович.
15.10 «Дзвiнок» з В. Во-
лошиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.

18.00 «П`ята колонка» з 
Х. Чернегою.
18.30 «Влада хохотала».
19.00 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
22.00 «Мiнiстерство 
правди».
22.30 «Запоребрик 
News» з О. Курбановою.

5.00 Х/ф «Приключения 
Электроника», 1 с. (12+).
6.50 Х/ф «Частное пио-
нерское». (12+).
9.00 Х/ф «Дети Хуанг 
Ши». (Австралия - Гер-
мания - США). (16+).
11.25 Х/ф «Мечтатель». 
(США). (16+).
13.25 Х/ф «Сирота казан-
ская». (16+).
15.10 Х/ф «Война». (18+).
17.55 Х/ф «Родина». 
(18+).
20.20 Х/ф «Час пик». 
(США). (16+).
22.20 Х/ф «Мгновения 
жизни». (США). (18+).
0.05 Х/ф «Частное пио-
нерское 2. Ура, кани-
кулы!» (12+).
2.15 Х/ф «Перегон». 
(16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.30 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.25 Х/ф «Мерайа Мундi 
та скринька Мiдаса». 
(16+).
12.10 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож».
13.10 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
14.10,22.10 «Орел i 
решка. Iвлєєва vs Бєд-
няков».
17.50 Х/ф «Подорож 
Гектора в пошуках щастя». 
(16+).
20.00 Х/ф «Щурячi пере-
гони».
1.00 Х/ф «Супер Майк». 
(16+).
2.50 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Бургери.
8.20 Салат-бар.
8.40 Смузi-меню.
9.00 Магiя солодощiв.
9.20 Просто їжа.
9.50,16.00,19.50 Смачнi 
страви.
10.20,18.10 Один за 100 
годин.
11.20 Удачний проект.
13.00,16.20 Кориснi 
поради.
14.00,21.10 Моя кухня.
15.00,20.10 Курси еле-
ментарної кулiнарiї Гор-
дона Рамзi.
17.10 Квартирне пи-
тання.
19.00 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.

6.15,10.40,19.35 Т/с 
«Коломбо». (16+).
7.55,17.10,2.50 «Випад-
ковий свiдок».
,12.30,16.30,19.00,2.20
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Роби - раз!» 
(16+).
12.50 «Легенди карного 
розшуку».
14.35 «Правда життя».
16.50 «Легенди бандит-
ської Одеси».
18.20 «Таємницi свiту».
23.00 Х/ф «Контрольний 
пострiл». (18+).
1.00 «Склад злочину».
3.10 «Речовий доказ».
4.10 «Легенди бандит-
ського Києва».
5.00 «Top Shop».

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 Новости культуры.
16.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
20.20 Т/с «Небеса по-
дождут».
22.05 «Дом культуры и 
смеха».
0.10 «Белая студия». А. 
Смирнов.
0.50 Х/ф «Отцы и дети».

6.00 Бандитська Одеса.
8.55,1.50 Правда життя.
10.05,0.40 Речовий 
доказ.
11.15 Iнженернi iдеї.
12.15 Гнiв небес.
13.15 Україна: забута 
iсторiя.
14.10 Боротьба за вижи-
вання.
15.10,19.55 Секретнi 
територiї.
16.05,21.45 НАСА: 
нез`ясоване.
17.00,20.50 Шукачi не-
приємностей.
17.55 Неймовiрнi вина-
ходи.
18.55 Iсторiя українських 
земель.
22.40 Океани.
23.40 Таємнича свiтова 
вiйна.
5.10 Теорiя Змови.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,9.15,10.15,20.15
Одного разу пiд Пол-
тавою.
8.45,0.30 Країна У.
9.45 Сiмейка У.
10.45,23.00 Одного разу 
в Одесi.
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 Х/ф «Скажене 
весiлля 2».

0.00 Країна У. Новий рiк.
1.45 Рятiвники.
2.45 Теорiя зради.
4.15 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.20 Х/ф «Библиотекарь: 
В поисках Копья Судьбы». 
(США - Германия). (16+).
8.50 Х/ф «Уцелевшая». 
(США - Великобритания). 
(16+).
10.25 Х/ф «Голодные 
игры: Сойка-пересмеш-
ница. Часть 2». (США). 
(16+).
12.40 Х/ф «Валериан и 
город тысячи планет». 
(Франция - Китай - 
Бельгия - Германия - 
США). (16+).
14.55 Х/ф «Ван Хель-
синг». (США). (16+).
17.00,5.10 Х/ф «Мирный 
воин». (США - Германия). 
19.00 Х/ф «Семь жи-
зней». (США). (16+).
21.00,3.05 Х/ф «Бер-
дмэн». (США). (18+).
22.55 Х/ф «Малышка на 
миллион». (США). (16+).
1.05 Х/ф «Фрида». (США 
- Мексика - Канада). 
(16+).

6.00,18.50,2.30,3.00
«ДжеДАI».
6.40 Т/с «Удар у вiдповiдь 
6». (16+).
8.35 Х/ф «Швидкiсть». 
(16+).
10.45 Х/ф «Швидкiсть 2». 
(16+).
13.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,2.00 «Спецкор».
19.25 Х/ф «Багрянi рiки». 
(16+).
21.30 Х/ф «Iмперiя 
вовкiв». (16+).
0.10 Х/ф «Унiверсальний 
агент». (16+).
3.45 «Цiлком та-
ємно-2017».
4.10 «Бандерлоги 2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

6.00 Гiмн України.
6.05,3.55 Енеїда.
7.00,8.00,9.00,21.00,
0.00,2.05,3.30,5.35
Новини.
7.10 М/ф «Уроки 
тiтоньки Сови».
7.40 М/ф «Як Петрик 
П`яточкiн слоникiв ра-
хував».
7.50 М/ф «Як козак 
щастя шукав».
8.05 Д/с «Тваринна 
зброя».
9.05 Вiдтiнки України.
9.35,22.00 Х/ф «Во-
ллiс i Едвард». (12+).
11.25 «Коко - горила, 
що говорить з людьми».
12.25 Дуже милi тва-
рини.
13.25 Д/с «Свiт дикої 
природи».
13.55 Телепродаж.
0,23.55,3.50,5.30
Погода.
14.30 UA:Фольк. Спо-
гади.
15.40 Бiатлон. Кубок 
свiту. IХ етап. Переслi-
дування 12,5 км, чо-
ловiки.
16.35 Полювання.
17.45,19.15 Д/с «Дикi 
тварини».
18.25 Бiатлон. Кубок 
свiту. IХ етап. Переслi-
дування 10 км, жiнки.
19.55,21.25 Д/с «Бо-
ротьба за виживання».
0.25,2.30 #ВУкраїнi.
1.00 Д/ф «Висота 
307.5». (12+).
3.00,5.00 Бюджет-
ники.

7.00,6.00 «Життя 
вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
18.20 «Свiт навиворiт 
12. Пакистан».
19.30,5.00 «ТСН».
20.15 «Лiпсiнк Батл».
22.10 «Жiночий 
квартал».

23.20,0.20 «Свiтське 
життя».
1.20 «Лiга смiху».

6.45 «Слово Предстоя-
теля».
6.55 Х/ф «Схiдний вiтер 
3: Спадщина Ори».
9.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.05 Х/ф «Укол пара-
солькою».
13.00 Х/ф «Операцiя 
«И» та iншi пригоди 
Шурика».
15.00 Т/с «Добро-
вольцi». (12+).
20.00 «Подробицi».
20.30 Концерт «Мiсце 
зустрiчi».
22.05 Т/с «Матуся 
моя», 1-4 с.
1.50 Х/ф «Синi як море 
очi». (16+).
3.15 «Навколо М».
4.50 Х/ф «Стеж-
ки-дорiжки».

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 «Квiтка та 
полум`я».
15.15 Концерт О. 
Пекун «Душа моя».
17.10,23.10 Д/с «Ти-
хоокеанська вiйна в 
кольорi».

18.15 Pro вiйсько.
18.30,0.35 Невигаданi 
iсторiї.
19.00 Д/с «Майстри 
вiйни».
20.10,2.10,5.10 Ран-
деву.
21.20 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
21.35,3.00 Вiкно до 
Америки.
22.00 Д/с «Загадки 
нацистських злочинiв».
0.10 Є сенс.
1.10 Д/с «Щоденники 
другої свiтової вiйни».
3.20 Культ Ура!
4.10 Обережно, дiти!

4.30 Скарб нацiї.
4.40 Еврика!
4.45 Факти.
5.15 Т/с «Копи на ро-
ботi». (16+).
7.15,8.50,9.55 «На 
трьох». (16+).
8.15,9.20 Т/с «Вижити 
за будь-яку цiну».
10.30,13.45 Т/с «Пес». 
(16+).
11.30,13.00,1.50 Т/с 
«Таємнi дверi». (16+).
12.45 Факти. День.
17.00 Х/ф «Еон 
Флакс». 
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Шалений 
Макс: Дорога гнiву». 
21.30 Х/ф «Привид у 
бронi». (16+).
23.30 Х/ф «Вдови». 
(16+).
3.20 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.55,10.50 Т/с «Любов 
на реабiлiтацiї». (12+).
7.55 Неймовiрна 
правда про зiрок.
12.45 Провина ко-
хання.
17.00 Хата на тата. 
(12+).
19.00 МастерШеф. 
Професiонали. (12+).
22.22 Dizel Night.

6.00,1.10 Вар`яти. 
(12+).
8.25,9.55 Kids` Time.
8.30 М/ф «Феї i таєм-
ниця країни драконiв».
10.00 Орел i решка.
12.10 У кого бiльше? 
(12+).
14.10 М/ф «Бейбi бос».
16.00 Х/ф «Боги 
Єгипту». (12+).
19.00 Х/ф «Учень ча-
клуна».
21.00 Х/ф «Король 
Артур: Легенда меча». 
(12+).
23.30 Х/ф «Хатина в 
лiсi». (18+).
2.40 Зона ночi.

7.00,15.00,19.00 Сьо-
годнi.
7.25,3.10 Реальна 
мiстика.
8.45 Т/с «Аквамарин». 
12.35 Т/с «Людина без 
серця», 1 i 2 с. (12+).
15.20 Т/с «Людина без 
серця». (12+).
16.50 Х/ф «Dzidzio 
Перший Раз». (12+).
20.00 Головна тема.
21.00 Шоу «Маска».
23.00 Т/с «Серце слiд-
чого», 1 i 2 с. (12+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Серце слiд-
чого». (12+).

9.00 «Щасливе iн-
терв`ю».
10.00,11.00,12.00,
14.00,15.00,16.00
«Репортер». Новини.
10.10 «Cоцiальний 
статус» з В. Бiрзулом.
10.40 «Перша пере-
дача».
11.15,12.15 «Акценти» 
з Н. Фiцич.
5,14.10,15.10,16.10
Д/ф.
17.00 «Не наша Russia» 
з М. Гаєм та I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя 

тижня» з П. Рольником 
та О. Близнюком.
20.30 «Вiйна за неза-
лежнiсть».
21.00 «Прямий доказ».
21.30 «Влада хохо-
тала».
22.00 «The Week». Мiж-
народний огляд з Т. 
Березовцем та П. Зал-
маєвим.
23.00 «Вата шоу» з А. 
Полтавою.

5.00 Х/ф «Приклю-
чения Электроника», 2 
с. (12+).
6.50 Х/ф «Частное пио-
нерское 2. Ура, кани-
кулы!» (12+).
9.00 Х/ф «Родина». 
(18+).
11.25 Х/ф «Час пик». 
(США). (16+).
13.25 Х/ф «Мгновения 
жизни». (США). (18+).
15.10 Х/ф «Перегон». 
(16+).
17.55 Х/ф «Восток-
Запад». (Россия - 
Украина - Болгария 
- Франция - Испания). 
(16+).
20.20 Х/ф «Вороши-
ловский стрелок». 
22.20 Х/ф «Сестры». 
0.05 Х/ф «Частное пио-
нерское 3. Привет, 
взрослая жизнь!» (16+).
2.15 Х/ф «Схватка». 
(США). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.30 «Дай лапу».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.50 Х/ф «Подорож 
Гектора в пошуках 
щастя». (16+).
12.10 Х/ф «Щурячi 
перегони».
14.10 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
0.00 Х/ф «Сексоголiк». 

(16+).
1.45 «Бiйцiвський 
клуб».
2.40 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 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 де-
кору.
18.50 Дачна вiдповiдь.
21.40 Удачний проект.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
3.40 Зiрковi долi.
4.10 М/ф.

6.10 Х/ф «Вiчний по-
клик».
13.05 Х/ф «Брати по 
кровi».
15.00 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
16.15 Х/ф «Дракони 
назавжди». (16+).
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00,2.30 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Невловимi 
месники».
21.05 Х/ф «Охоронець 
для доньки». (16+).
23.10 Х/ф «Tри 
дев`ятки». (16+).
1.25 «Хвороби-вбивцi».
3.00 «Випадковий 
свiдок».
3.40 «Речовий доказ».
4.10 «Правда життя».
4.35 «Легенди бандит-
ського Києва».
5.00 «Top Shop».

5.00 «Утро России. 
Суббота».
8.00 Вести. Местное 
время.
8.15 Местное время. 
Суббота.
8.35 «Диалоги о жи-
вотных. Зоопарк Росто-

ва-на-Дону».
9.15,4.50 «По секрету 
всему свету».
9.35 «Формула еды».
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 Т/с «Разбитое 
зеркало».
17.05 «Привет, Ан-
дрей!»
19.00 Вести в субботу.
20.00 Х/ф «Виктория».
23.10 «Романтика ро-
манса».
0.05 Х/ф «Все вер-
нется».
3.10 Х/ф «Домработ-
ница».

6.00 Випадковий 
свiдок.
7.40,0.55 Мiстична 
Україна.
8.30,19.10 У пошуках 
iстини.
10.25 Речовий доказ.
11.35,0.00 Секретнi 
територiї.
12.30 Вирiшальнi 
битви 2 свiтової.
13.30,21.00 Таємницi 
Тихоокеанського 
Пiвдня.
16.20 Арктика з 
Брюсом Перрi.
17.20 Океани.
18.20 Брама часу.
1.55 Вiйна всерединi 
нас.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
11.15 Х/ф «Бiлос-
нiжка».
12.25 Х/ф «Подруги 
нареченої». (16+).
14.45 Х/ф «Кохання та 
iншi негаразди». (16+).
16.40 Х/ф «Коханий з 
майбутнього». (16+).
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою.

22.30,0.00 Країна У.
23.00,0.30 Одного 
разу в Одесi.
23.30 Сiмейка У.
1.00 Панянка-селянка.
3.05 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.10 Х/ф «Уцелевшая». 
(США - Великобри-
тания). (16+).
8.45,15.40 Х/ф «Семь 
жизней». (США). (16+).
10.45 Х/ф «Библиоте-
карь: В поисках Копья 
Судьбы». (США - Гер-
мания). (16+).
12.15 Х/ф «Забытое». 
(США). (16+).
13.45 Х/ф «Мирный 
воин». (США - Гер-
мания). 
17.40 Х/ф «Девушка из 
Джерси». (США). (16+).
19.20 Х/ф «Затура: 
космическое приклю-
чение». (США). (12+).
21.00,4.05 Х/ф «Ка-
питан Крюк». (США).
23.15 Х/ф «Обитель 
проклятых». (США). 
(16+).
1.05 Х/ф «Васаби». 
(Франция - Япония). 
(16+).
2.40 Х/ф «Такси». 
(Франция). (12+).

6.00 «Шаленi пере-
гони».
7.30,8.55 «ДжеДАI».
9.55 «Загублений свiт».
13.00 Х/ф «Баал, бог 
грози». (16+).
14.50 Х/ф «Зламана 
стрiла». (16+).
16.55 Х/ф «Лицар дня». 
(16+).
19.00 Х/ф «Мистецтво 
вiйни». (16+).
21.15 Х/ф «Iзгой».
0.05 Х/ф «Кон екс-
прес». (16+).
1.55 «Облом».
4.05 «Цiлком та-
ємно-2017».
5.45 Телемагазини.

п'ятниця, 12 березня

субота, 13 березня
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6.00 Гiмн України.
6.05,3.55 Енеїда.
7.00,8.00,8.55,21.00,0
.05,2.05,3.30,5.35
Новини.
7.10 М/ф «Уроки 
тiтоньки Сови».
7.40 М/ф «Iвасик-те-
лесик».
7.50 М/ф «Братик 
Кролик та братик Лис».
5,19.55,0.25,3.50,5.30
Погода.
8.20 Д/с «Дикi тварини».
9.00 Божественна 
Лiтургiя Православної 
Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Като-
лицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята 
Меса Римсько-Като-
лицької Церкви в Українi.
13.30 «Спадок».
14.05 Телепродаж.
14.40 Бiатлон. Кубок 
свiту. IХ етап. Одиночна 
змiшана естафета.
15.35 Бiатлон. Кубок 
свiту. IХ етап. Змiшана 
естафета.
17.15 Студiя «Бiатлон».
17.35 «Жорстока мi-
грацiя у природi».
19.00 Д/с «Масштабнi 
iнженернi помилки».
20.00 Добровольцi.
21.25 #@)?$0 з Май-
клом Щуром. (16+).
22.00 На передовiй. 
Вiйськовi начерки.
23.10 Братство Черво-
ного хреста.
0.30,2.30 #ВУкраїнi.
1.05 Д/ф «Вiйна на ну-
льовому кiлометрi». 
(12+).
3.00 Бюджетники.

7.00 «Життя вiдомих 
людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.45 «Свiт навиворiт 12. 

Пакистан».
10.50,2.10 «Свiт нави-
ворiт».
14.50 Комедiя «Менi б у 
небо». (16+).
17.00 Комедiя «Кра-
суня». (16+).
19.30,5.00 «ТСН-Тиж-
день».
21.00 «Голос країни 11».
23.10 «Свiтське життя».
0.10 Х/ф «Бруднi танцi». 
(16+).

5.55 Х/ф «Схiдний вiтер 
4: Легенда про Воїна».
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
10.00,11.00 «Iнше 
життя».
12.00 Т/с «Речдок. Осо-
биста справа». (16+).
16.50 Т/с «Детектив 
Ренуар». (12+).
20.00 «Подробицi 
тижня».
22.00 Т/с «Шерлок». 
(16+).
1.45 «Речдок».

6.00,7.00,8.00,9.00,10
.00,11.00,12.00,15.00,
,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. Соцiум.
8.15 Невигаданi iсторiї.
8.35 Vоїн - це я!
8.45 Натхнення.
9.25 Хронiка тижня.
10.10 Д/с «Щось пiшло 
не так: зворотний вiдлiк».
11.10 Д/с «Великi тан-
ковi битви».
12.25 Х/ф «Прийми 
мене».
15.15 Концерт М. Поп-
лавського «Приречений 
на любов».
17.10,23.10 Д/с «Тихо-
океанська вiйна в ко-
льорi».
18.00,1.00,5.10 Час. 

Пiдсумки тижня з А. 
Мiрошниченко.
19.00 Д/с «Майстри 
вiйни».
20.10,2.15 Машина 
часу.
21.25 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
21.30 Вечiр з Янiною 
Соколовою.
22.00 Д/с «Загадки на-
цистських злочинiв».
0.10 Д/с «Щоденники 
другої свiтової вiйни».
1.55 Огляд преси.
3.15 Культ Ура!
4.10 Обережно, дiти!

5.15 Скарб нацiї.
5.25 Еврика!
5.30 Факти.
5.55 Анти-зомбi.
6.50 Секретний фронт.
7.50 Громадянська обо-
рона.
8.40,13.00 Т/с «Розтин 
покаже 2». (16+).
12.45 Факти. День.
14.30 Х/ф «Шалений 
Макс: Дорога гнiву». 
(16+).
16.45 Х/ф «Привид у 
бронi». (16+).
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «Коломбiана». 
(16+).
23.25 Х/ф «Вбити 
Бiлла». (18+).
1.30 Х/ф «Вбити Бiлла 
2». (16+).
3.40 Я зняв!

4.35 Невiдома версiя. 
Iван Васильович змiнює 
професiю. (12+).
5.35 Х/ф «Суєта суєт».
7.10 Х/ф «Осiннiй ма-
рафон».
9.00 МастерШеф. Про-
фесiонали. (12+).
12.30 Хата на тата. 
(12+).
15.05 СуперМама 3.
19.00 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
20.00 Один за всiх. 

(16+).
23.30 Таємницi ДНК. 
(16+).

6.00 У кого бiльше? 
(12+).
7.55,9.45 Kids` Time.
8.00 М/ф «Бейбi бос».
9.50 Х/ф «Диявол но-
сить Prada».
12.00 Х/ф «Означає, 
вiйна». (16+).
14.00 Х/ф «Учень ча-
клуна».
16.10 Х/ф «Король 
Артур: Легенда меча». 
(12+).
18.50 Х/ф «Робiн Гуд». 
(12+).
21.00 Х/ф «Джон 
Картер: Мiж свiтами». 
(16+).
23.40 Х/ф «Циклоп». 
(18+).
1.40 Вар`яти. (12+).
2.50 Зона ночi.

5.50 Сьогоднi.
6.50 Реальна мiстика.
10.00 Т/с «Комора 
життя». (16+).
17.20 Т/с «Слабка 
ланка», 1 i 2 с. (12+).
19.00 Сьогоднi. Пiд-
сумки з Олегом Пан-
ютою.
21.00 Т/с «Слабка 
ланка». (12+).
23.45 Т/с «Це було бiля 
моря», 1 i 2 с. (16+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Це було бiля 
моря». (16+).
3.30 Зоряний шлях.
4.00 Гучна справа.
4.45 Т/с «Пошта». (12+).

9.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,14.00,17.00
«Репортер». Новини.
9.15 «Медексперт» з К. 
Трушик.
10.10 «Про особисте» з 
Н. Фiцич.
11.15,12.15 «Акценти» 

з Н. Фiцич.
13.10,20.00 «Мiнiстер-
ство правди».
14.10 Концерт.
17.15 «Не наша Russia» 
з М. Гаєм та I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» 
з П. Рольником та О. 
Близнюком.
20.25 «Про вiйсько».
20.50 «Sound.чєк».
21.00 «Великi новини» з 
Т. Березовцем.
22.00 «П`ята колонка» з 
Х. Чернегою.
22.30 «Щасливий день з 
полiтиком».
23.00 «Вата шоу» з А. 
Полтавою.

5.00 Х/ф «Приключения 
Электроника», 3 с. (12+).
6.50 Х/ф «Частное пио-
нерское 3. Привет, 
взрослая жизнь!» (16+).
9.00 Х/ф «Восток-
Запад». (Россия - 
Украина - Болгария - 
Франция - Испания). 
(16+).
11.25 Х/ф «Вороши-
ловский стрелок». (16+).
13.25 Х/ф «Сестры». 
(16+).
15.10 Х/ф «Схватка». 
(США). (16+).
17.55 Х/ф «Отель 
Мумбаи: Противосто-
яние». (США - Ав-
стралия). (18+).
20.20 Х/ф «Александр». 
(США - Великобри-
тания). (16+).
0.05 Х/ф «Меченосец». 
(16+).
2.15 Х/ф «Одним 
меньше». (США). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.40 «Дай лапу».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.50 М/ф «Монстр у 
Парижi».

11.20 Х/ф «Мерайа 
Мундi та скринька Мi-
даса». (16+).
13.10 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
0.00 Х/ф «Любовний 
менеджмент». (16+).
1.45 Т/с «Три сестри».
2.35 «Нiчне життя».

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

5.30 Х/ф «Ярослав Му-
дрий».
8.10 «Будьте здоровi».
8.45 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
10.00 Х/ф «Брати по 
кровi».
12.00 Х/ф «Охоронець 
для доньки». (16+).
14.10 Х/ф «Поїзд поза 
розкладом».
15.45 Х/ф «Тривожна 
недiля».
17.30 Х/ф «Невловимi 
месники».
19.00 Х/ф «Знову невло-
вимi».
21.35 Х/ф «Прихована 
загроза».
23.25 Х/ф «Контрольний 
пострiл». (18+).
1.25 «Речовий доказ».

5.10,0.30 Х/ф «Дочь 
баяниста».
6.50,2.05 Х/ф «Личное 
дело судьи Ивановой».
8.20 Местное время. 
Воскресенье.
8.55 «Пешком...» Театр 
Образцова.

9.15 «Устами мла-
денца».
10.00 Вести.
10.30,3.35 «Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым».
11.10 «Сто к одному».
11.55 «Парад юмора».
13.45 Т/с «Разбитое 
зеркало».
17.10 Х/ф «Сердечных 
дел мастера».
19.00 Вести недели.
21.00 Москва. Кремль. 
Путин.
21.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым».

6.00 Випадковий свiдок.
7.25,0.55 Мiстична 
Україна.
8.15,19.05 У пошуках 
iстини.
10.05 Речовий доказ.
11.15,0.00 Секретнi 
територiї.
12.10 Вирiшальнi битви 
2 свiтової.
13.10,21.00 Таємницi 
Тихоокеанського Пiвдня.
16.10 Океани.
18.10 Брама часу.
1.40 Бандитська Одеса.
5.30 Теорiя Змови.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
11.10 М/ф «Риф 3D: 
Приплив».
12.50 М/ф «Астерiкс i 
Земля Богiв».
14.30 Х/ф «Скажене 
весiлля».
16.15 Х/ф «Скажене 
весiлля 2».
18.00 Одного разу пiд 
Полтавою.
22.30,0.00 Країна У.
23.00,0.30 Одного разу 
в Одесi.
23.30 Сiмейка У.
1.00 Панянка-селянка.
3.10 Щоденники Тем-
ного. (16+).
3.55 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.30,12.05 Х/ф «Затура: 
космическое приклю-
чение». (США). (12+).
8.10 Х/ф «Капитан 
Крюк». (США).
10.25 Х/ф «Девушка из 
Джерси». (США). (16+).
13.45 Х/ф «Большие 
глаза». (США - Канада). 
(16+).
15.30 Х/ф «Сбежавшая 
невеста». (США). (16+).
17.20 Х/ф «Улыбка 
Моны Лизы». (США). 
(12+).
19.20 Х/ф «Как украсть 
небоскреб». (США). 
(12+).
21.00 Х/ф «Чего хотят 
женщины». (США). (16+).
23.00 Х/ф «Бердмэн». 
(США). (18+).
1.00 Х/ф «Последняя 
любовь на Земле». (Ве-
ликобритания - Швеция 
- Дания). (16+).
2.30 Х/ф «Сделано в 
Америке». (США - 
Франция). (16+).
4.15 Х/ф «Библиоте-
карь: В поисках Копья 
Судьбы». (США - Гер-
мания). (16+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.00 «ДжеДАI».
9.00 «Загублений свiт».
13.40 Х/ф «Iнферно». 
(16+).
15.20 Х/ф «Висота». 
(16+).
17.05 Х/ф «Гра пам`ятi».
19.00 Х/ф «Денне 
свiтло». (16+).
21.10 Х/ф «Без об-
личчя». (16+).
0.00 Х/ф «Вища сила». 
(16+).
1.50 «Облом».
4.00 «Найкраще».
4.10 «Бандерлоги 2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

Кросворд

неділя, 14 березня

По	горизонталi:
1.	Зрив.	3.	Алма.	5.	Акорд.	7.	
Лiвр.	9.	Ажiо.	11.	Ла.	12.	Бел.	14.	
Яр.	15.	Алi.	16.	Сир.	17.	Жук.	19.	
Бiк.	22.	Но.	24.	Iдо.	25.	Ар.	26.	
Арик.	28.	Збут.	29.	Палау.	30.	
Джип.	31.	Банк.

По	вертикалi:
1.	Зiлля.	2.	Вар.	3.	Ада.	4.	Апорт.	
6.	Орел.	8.	Iа.	10.	Iя.	12.	Барбi.	
13.	Лiжко.	18.	Ананд.	20.	Iдол.	21.	
Артек.	23.	Ор.	25.	Ау.	27.	Кпп.	28.	
Зуб.

Відповіді на кросворд з №7

По горизонталi:
1. ... Йовович.
5. Кораловий острiв.
8. Поле.
9. Великий подарунок.
11. Тибетська система ворожiнь.
12. Одиниця площi.
14. Молодi роги оленiв.
15. Iталiйський пирiг.
18. Дiйсна подiя.
21. ...-Плата.
22. Марка лiтака.
23. Поетичний добуток.
25. Внутр. свiт людини.
27. Мiсто в Португалiї.
30. Опiр.
31. Друга нота.
32. Клич перемоги.
33. Арабський титул.
35. Мiсто в Мавританiї.
36. С/г культура.

По вертикалi:
2. Марка лiтака.
3. Домiвка джина.
4. Карликовий бик.
5. Мусульманський звичай.
6. Цiна за одиницю послуги.
7. Рiчка в Росiї.
10. Таксоном. одиниця.
13. Домашнiй улюбленць.
16. Рiчка в Казахстанi.
17. Росiйський монарх.
19. Команда собацi.
20. Великий виграш.
23. Неотруйна змiя.
24. Кiстковий нарiст на ногах.
25. Двобiй.
26. Циганка ...
28. Морський рак.
29. Велика риболовна сiтка.
32. Укр. телебачення.
34. Супутник Юпiтера.
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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

11

КУПЛЮ СВИНЕЙ 
ЖИВОЮ ВАГОЮ

Тел. 0663451052, 
0506644240

ДОРОГО

12

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

КУПЛЮ
9

0991777789
 0661211858
 0997226777
0995333403Д

ор
ог

о

КУПЛЮ 
СВИНЕЙ 
БИКІВ

16

Куплю корів, 
биків, телиць, 

свиней, 
баранів, кіз
0502715944 
0984356165 Те

л.

Са
ш

а

Оголошення, реклама

БУДИНКИ
Продаж

	� БУДИНОК, р-н М. Круга, 
90 м. кв., газ, вода, котел 
на дровах, 7 соток, всі зруч-
ності, господарські спо-
руди. Все приватизоване. 
Тел. 0992858310.

	� БУДИНОК, с. Хитці. 
Тел.0502824783.

	� БУДИНОК, з/п 98 м. кв., 
5 кімнат, центр с. Марти-
нівка. Газ, вода, колодязь 
у дворі. З/д 22 сотки, сад, 
огород. Господарські спо-
руди, 2 вхідні погреби, л/
кухня з піччю. Ціна дого-
вірна. Тел. 0677301404

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

	� БУДИНОК,	с. Кни-
шівка, 54,4 м. кв. Газ, пічне, 
з/д 27с. приватизована + 
сінокіс, с/г споруди, коло-
дязь. Недорого. Можлива 
розстрочка. Розгляну всі 
варіанти.  Тел. 0957757334

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

	� 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.

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

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

	� БУДИНОК, с. Осняги. 
Тел. 0507359949

	� САДИБА, с. Островер-
хівка, 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 лічильниками. Тел. 
0677237948 

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

	� БУДИНОК, р-н Сар-

ського. Затишний про-
вулок. З білої цегли, всі 
зручності. З/п 90,4 м. кв. 
Гараж, л/кухня, погріб (один 
дах). Торг. Тел. 0501984812. 

	� БУДИНОК, с. Сватки. 
Газ, вода (свердловина), 
госп. споруди, л/кухня, 
площа двору 17 соток, з/д 9 
соток. Ціна 80 тис. грн. Тел. 
0665271876. 

	� БУДИНОК, с. Бухалове, 
з/п 52,5 м кв., опалювальна 
площа 31 м кв. газифіко-
ваний. 15 + 7с. орної землі. 
Господарські споруди. 
Ціна за домовленістю. Тел. 
0664116193, 0954136812. 

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

	� БУДИНОК	в селі, дві л/
кухні, 2 гаражі, 2 погреби, 
з/д 50 соток. Газ, вода. Тел. 
0951318379

	� 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 доплатою. Тел. 
0668791450. 

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

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

	� БУДИНОК, р-н Заяр, 3 
кімнати, 61 м. кв., зручності 
в будинку, з/д 9 соток, гос-
подарські споруди. Тел. 
0666319343.

	� 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 споруди, сад, 
ягідник. Тихе місце, зручне 
для забудови. Р-н газо-
вого господарства. Тел. 
0956136209. 

	� ДАЧА, недорого. 
Поряд ставок, ліс. Тел. 
0956262141. 

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

	� БУДИНОК, с. Сер-
гіївка, газ, господарські 
споруди, л/кухня, коло-
дязь. Ціна договірна. Тел. 
0506968009. 

	� БУДИНОК, р-н Малого 
Круга, 36 м.кв., газ, з/д 10 
соток. Ціна договірна. Тел. 
0665902857. 

	� САДИБА, с. Новоселівка. 
Тел. 0500853323

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

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

КВАРТИРИ
Продаж

 

	� 2-КІМН. кв., 30 м. кв., 
одноповерховий будинок, 
центр. Газ, холодна вода, 
лічильники. Без зруч-
ностей. 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. Роз-
гляну всі варіанти. Тел. 
0994837657

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

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

	� 2-КІМН. кв., вул. Пол-
тавська, 100, з/п 54 м. 
кв., 3 поверх, нові скло-
пакети. Терміново. Тел. 
0958250884. (Наталія)

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

	� 2-КІМН. кв., 3/5 поверх, 
в центрі міста, біля місь-
кого ринку по вул. Гетьман-
ській (над магазином «Пан 
та Пані»). Реальному покуп-
цеві хороший торг. Тел. 
0993563369

	� 2-КІМН. кв., з/п 50,5 
м. кв., вул. Гагаріна, р-н 
цегельного з-ду, 4/5 
поверх, централізоване 
опалення, всі лічильники, 
м/п вікна, м/п лоджія, 
новий ремонт. Ціна дого-
вірна. Тел. 0684840859

	� 1-КІМН. кв., (малосі-
мейка), 1/5 поверх, лічиль-
ники. Без ремонту. Тел. 
0508628189

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

	� 3-КІМН. кв., центр міста, 

2-й поверх, опалення цен-
тралізоване, не кутова, 
лічильники. Без ремонту. 
Тел. 0669454145

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

	� КВАРТИРА, р-н Болгар-
ського містечка. Індивіду-
альне опалення, з/д. Тел. 
0956262141. 

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

	� КВАРТИРА, центр міста, 
р-н універмагу «Росія», 5-й 
поверх. Тел. 0993450639. 

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

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

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

	� З/Д	11,2	сотки,	вул. 
Будька (навпроти «Гадя-
чгаз»). Ціна 200 тис. грн. 
Тел. 0955047860

	� З/Д	10	соток, при-
ватизована, комуні-
кації поряд. Фундамент, 
гараж, р-н Автостанції, 
пров. Лохвицький, 16. Тел. 
0953444709, 0509178530.		

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

	� МАГАЗИН с. Ручки. Тел. 
0953172693

ЗДАМ

	� БУДИНОК, подобово, на 
тривалий термін або бри-
гаді у відрядженні, Інтернет, 
кондиціонер. Можливість 
надання відповідних доку-
ментів. Тел. 0508783429. 
(20) 

	� КВАРТИРА, подобово, на 
тривалий термін або бри-
гаді у відрядженні, Інтернет, 
кондиціонер. Можливість 
надання відповідних доку-
ментів. Тел. 0508783429. 
(20)

	� 1-КІМН.	кв., подобово, з 
усіма зручностями (гаряча 

вода, вмебльована, TV, 
Wi-Fi), р-н Черемушки. Тел. 
0990321777

	� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790

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

	� 3-КІМН. кв., вмебльо-
вана, покращеного плану-
вання в центрі міста, пл. 
Миру, 12. Кухня 17 м. кв., 
коридор 12 м. кв., 5 поверх. 
Ціна 5000 грн.(з комуналь-
ними). Тел. 0951721325 (до 
12:00 год. та після 19:00 
год.) (Андрій)

	� 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

ГАРАЖІ
Продаж

	� ГАРАЖ	з погребом, р-н 
Сарського перехрестя, 
вул. Полтавська, 56. Тел. 
0979401922

АВТО
Продаж

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

	� МОСКВИЧ	ІЖ-2715 
(пиріжок), 1988 р.в. Ванта-
жо-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

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

	� ВАЗ-2104, 1992 р.в., в 
гарному стані, нова АКБ, 
зимова гума. Ціна 1500 у. о. 
Торг. Тел. 0500822215.  

	� ГАЗ-3307 самоскид, 
бензин. Тел. 0982262503

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

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

	� МІНІ-ТРАКТОР само-
робний. Двигун СМЗ, нова 
поршнева 12 к.с. Міст УАЗ, 
КПП «Волга», 3 підвищені, 4 
понижені. Є навісна гідрав-
ліка. Економічний. Стартер. 
Нова АКБ. Причеп. Тер-
міново. Тел. 0990501559, 
0995107022  

	� МТЗ-82,	892,	балочні,	
сіялки,	АГ	та	БДН,	глибо-
корозпушувачі,	плуги,

	� культиватори,	гру-
добої,		розкидачі	добрив,	
ОП,	обприскувачі,	
інше.	Тел.	0679001648,	
0504041300,	
0734041300

	� ЮМЗ-6	грейферний. 
Причіп 1-осний, 2ПТС-4. 
Картоплекопач 1-рядний. 
Кран гідравлічний 1т. 
Т-40АМ. Тел. 0982262503

МОТО
Продаж

	� МОТОЦИКЛ Spark 
SP150R-24. Тел. 
0999054758

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

	� АВТО-МОТО	РОЗБІР: 
куплю автомобілі, мото-
цикли, 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 

	� ВАЗ-2106: шатуни 
б/в, нова поршнева 79,4, 
кардан, колінвал під про-
точку. ВАЗ-2108:	капот 
короткий, крило праве. Тел. 
0500624597

	� ГУМА зимова 185/60 
R14, к/т 4 шт. Відмінний 
стан. Тел. 0951318379 

	� ДИСКИ R15, 4 шт., до 
Peugeot Partner та Citroen 
Berlingo. Гарний стан. Тел. 
0507756543 

	� ГАЗ-53: двигун, мости, 
КПП, кабіна. Гума нова, 2шт. 
Тел. 0982262503. 

	� НИВА: КПП, розкатка, 
двигун 1,7, скло лобове. 

КУПЛЮ СВИНЕЙ

10Тел.: 0669676637

Цілодобово

11

Тел.Тел. 0950086550  0950086550 
09947574550994757455

Куплю СВИНЕЙ

16

ПОСТІЙНО	ЗАКУПОВУЄМО	
кіз, баранів, овець, цапів, 

ВРХ. Тел. 0507525449, 
0663397271. (№8)
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ЗІЛ-130: КПП, стартер, 
диски колісні. ЮМЗ-6: 
паливна + 4 форсунки. Тел. 
0982262503

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

	� 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.	(13)

	� ВАГОНКА	(смерека),	
БЛОК-ХАУЗ,	ФАЛЬШ-
БРУС, рейка, під-
лога, сходи, двері. Тел. 
0679001648

МЕБЛІ
Продаж

	� СТІНКА під ТВ. Іде-
альний стан. Подробиці по 
Viber або телефоном. Тел. 
0663882829.

	� ТРЕЛЬЯЖ, буфет, шафа 
3-дверна. Все б/в. Тел. 
0993450639

ОДЯГ, ВЗУТТЯ
Продаж

	� ЧОБІТКИ суконні, чоло-
вічі, р. 47р., штани ватні, 
чоловічі р.50-52, нові тем-
но-синього кольору. Тел. 
0994594987 (після 17,00)

РІЗНЕ
Продаж

	� ОВОЧЕДРОБІЛКА елек-
трична. Тел. 0501977731. 

	� БУРЯК кормовий. Тел. 
0509779570

	� БУРЯК кормовий. Куку-
рудза. 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. 

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

	� ЕЛЕКТРОСЕПА-
РАТОР центробіжний, 
молочний «Мотор Січ 
СЦМ-80», б/в. Ціна дого-
вірна. Тел.0983598952, 
0996308688

	� БУРЯК кормовий. Ціна 
договірна. Тел. 0502545516

	� БУРЯК кормовий. 
Картопля велика. Тел. 
0970417558

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

	� СІНО лугове, тюко-
ване. З доставкою. Тел. 
0995139836

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

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

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

	� СІНО, не тюковане. 
Люцерна. Буряк кор-
мовий. С. Харківці. Тел. 
0993417772

	� СІНО тюковане, лугове. 
Тел. 0664881209

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

	� СІНО тюковане, 
люцерна. С. Пліши-
вець. Тел. 0982768243, 
0951937464

	� КАРТОПЛЯ їстівна і 
посадкова. Буряк кор-
мовий. Тел. 0999662235

	� КУКУРУДЗА, пшениця. 
Тел. 0992256242

	� БУРЖУЙКА. Обігрі-
вачі Rovus Ceramic Heater 
та  Rovus Handy Heater. 
Ел. двигун 1,1 кВт., 220 
Вт., 3000 об./хв. Тел. 
0506184275

	� ТРУБИ (можливо для 
паркану), діаметр 90/78, 
товщина 8 мм., висота 2,5 
м. Ціна 10 грн./кг. Котел під 
дрова. Висівний апарат на 
с/з 3,6. Тел. 0995484823

	� ДРОВА пиляні, твердих 
порід. Ціна 3000 грн.  
Доставка. Тел. 0685650976, 
0989687417

	� САКВОЯЖ для подоро-
жування, 70х50х20, амери-
канського в-ва, з кодовим 
замком. Два гардероби 
з антресолями. Шафа 
книжкова, сервант, тре-
льяж, тумба під ТВ. Тел. 
0993563369 

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

	� КАРТОПЛЯ велика 
та посадкова. Тел. 
0952158492

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

	� ЯЧМІНЬ. Тел. 
0995484823

	� ЗЕРНО кукурудзи. Тел. 
0990141820

	� ПОСІВНИЙ	ЯЧМІНЬ 
«Командор» 2-ї репродукції. 
Тел. 0664284481

	� ДРОВА пиляні, рубані, 
твердих порід. Доставка 
по місту та району. Тел. 
0957998288

	� ЛІЖКО б/в, дерев’яні 
бильця. Сітка металева 
(полуторна), ціна 400 
грн. Тел. 0973736019, 
0508189419. 

	� ГАЗОВА	КОЛОНКА 
«Junkers», в-к Германія, в 
гарному стані, без ремонту. 
Бойлер 10л. в-к Бол-
гарія, майже новий. Тел. 
0950018644.

	� МЕДОГОНКА 4-рам-
кова, рюкзак тактичний. 
Пальма, драцена 1,5м., 
пандус 1 м. Клавіатура, 
модем, скло 1,20х0,55м. 
Тел. 0995333835.  

	� ГРУБА варочна, пере-
носна, оздоблена металом. 
Буржуйка, камін, кравчучка, 
візок. Тел. 0663346179.  

	� ТРАВОРІЗКА механічна, 
зернодробілка електрична. 
Б/в. Ціна договірна. Тел. 
0963226313.  

	� БАРКАС	В1000	КВ, 1970 

р.в. Довільний стан. Колір 
зелений. Ціна при огляді. 
Тел. 0669022908. 

	� ПРАЛЬНА	МАШИНА	
«Indesit» - 750 грн., матрац 
ватний р. 1,9х0,9х0,07 – 
2шт., по 100 грн. Медогонка 
950 грн., книги по бджіль-
ництву, 40-50 грн., люстра 
5 плафонів, 150 грн., різний 
огородній та будівельний 
інвентар 50-60 грн. Тел. 
0956136209.

	� ЛІЖЕЧКО дитяче. Ком-
бінований дитячий велоси-
пед-коляска. 0668158697.  	

	� МОРОЗИЛЬНА	
КАМЕРА, б/в, робочий 
стан. Тел. 0502237428. 

	� СТІНКА	МЕБЛЕВА, 
плита газова 4-камфорна. 
Диван в гарному стані. Тел. 
0662671861. 

	� ЛІХТАР «літуча миша». 
Колеса дерев’яні до 
воза. Збруя кінна. Тел. 
0662309812. 

	� ПИЛКОУЛОВЛЮВАЧІ, 
годівниця для бджіл пото-
лочна, апарат для дисти-
льованої води, навощувач. 
Тел. 0662309812. 

	� БОЧКА саморобна для 
ПММ 330л. Генератор до 
ЗІЛ, ГАЗ, УАЗ. Накладки, 
поршня до ГАЗ-53. Усе 
недорого. Тел. 0663088610. 

	� КОЛЯСКА дитяча. 
Банки 0,5л. Тренажер. Тел. 
0957593220. 

	� БУРЯК кормовий. Тел. 
0507667181, 0989010972. 

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

	� ГУМА нова, БЦ-20. 
Човен ПВХ 220х32. Тел. 
0991760454, 0997737204. 

	� ШКІРА норки, нова, 
велика – 200 грн. Джинси 
дівочі, нові, 50 грн. Сумки 
б/в – по 50 грн. Гарний 
стан. Тел. 0965167097. 

	� КОЛЯСКА інвалідна. Тел. 
0982045113

	� МЕБЛІ різні, полички. 
Банки. Сіно. Каністри. 
Пилосос. Пароварка. 
Ботинки  р.42, Телевізор. 
DVD, відео техніка. Мікро-
хвильова піч. Все для фото. 
Тел. 0955711574. 

	� СТІНКА	МЕБЛЕВА 
3,5м., ліжко, тумба, 
бочка для ПММ, крав-
чучка велика, магнітофон, 
музичний центр, раковина, 
стіл, трельяж, килими, 
доріжки, банки, бутлі. Тел. 
0660573151. 

	� ЖОМ	ГРАНУЛЬО-
ВАНИЙ, макуха та ком-
бікорм для птиці. Тел. 
0951318429, 0999372295

 � ТВАРИНИ

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

	� НУТРІЇ.	Самки та самці. 
Різного віку та ваги. Живою 
вагою або тушками. Тел. 
0501974298

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

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

	� ПОРОСЯТА малі, вік 6 
тижнів. Тел. 0993746887

	� КОЗА біла, кітна. Термін 
у березні. Високоудійна. 
Тел. 0507746763. 

	� ТЕЛИЦЯ тільна. Тел. 
0993601781

	� КОЗА шута. Коза рогата. 
Віддам безкоштовно 
козенят. Тел. 0989967421.

	� ПОРОСЯТА породи 
«дюрок». Козенята 
породи «англо-нубійці». 
Цап дорослий породи 
«ламанча». Тел. 0661693860

	� ЦУЦЕНЯТА породи 
«алабай». Хлопчики і 
дівчатка. С. Лютенька. Ціна 
договірна. Тел. 0997036275

	� КІЗОЧКА молода. Тел. 
0666100366. 

	� ГУСКА та «індоутята» 
на утримання. Тел. 
0951774241

КУПЛЮ
 

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

	� ЗЕМЕЛЬНІ	ПАЇ.	Тел.	
0505976790

	� ВАШЕ	АВТО в будь-
якому стані: гниле, роз-
бите, розукомплектоване. 
Для себе. Дорого. Тел. 
0662230886, 0984603220. 
(14)

	� КУКУРУДЗУ, соняшник, 
сою та пшеницю. Само-
вивіз. Тел. 0661607354

	� ГАРАЖ, в р-н вул. Шев-
ченка. Тел. 0509608070

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

	� МОСКВИЧ-2141 від 
власника. Тел. 0660073589

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

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

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

	� ВАЛ карданний 
ЗІЛ, КРАЗ, УРАЛ. Тел. 
0955162957. 

	� ЗАЗ-965 (горбатий), 
з документами. Тел. 
0502049434

	� КЛІТКУ металеву для 
нутрій. Тел. 0668115644. 

	� ВІСЬ до тракторного 
причепа із ступицями. Тел. 
0509575574

 �

БЮРО ЗНАХІДОК

	� ВТРАЧЕНЕ свідоцтво та 
додаток до свідоцтва про 
базову загальну середню 
освіту серія 12СП №127268 
видане 15.06.2017 року 
Рашівською ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів Гадяцької районної 

ради Полтавської області 
на ім’я Анатолія	Анатолі-
йовича	Шурдука

ЗНАЙОМСТВА

	� ЧОЛОВІК, 40 років, зріст 
170 см., середньої статури, 
неодружений, познайо-
миться з самотньою жінкою 
віком 30-40 років, без шкід-
ливих звичок, з сільської 
місцевості, для сімейних 
стосунків. Заради розваги 
прошу не турбувати. Тел. 
0999845837, 0679566398

ПОСЛУГИ

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

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

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

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

	� КОМПЛЕКСНИЙ	
РЕМОНТ	ЖИТЛА. Тел. 
0957977984

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

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

	� ВАНТАЖНІ	ПЕРЕВЕ-
ЗЕННЯ	до 7 т. ЗІЛ - 130 
самоскид (цегла б/в, 
щебінь, пісок, плити ПКЖ, 
гранвідсів та інші будма-
теріали). Послуги екскава-
тора. Тел. 0501881470

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	пилососів, холо-
дильників, болгарок, чистка 
бойлерів, дрилів та іншої 
електротехніки. Виїзд май-
стра. Зварювальні роботи, 
пайка. Спилювання дерев 
різної складності. Тел. 
0997199623. (Олександр)

	� ПОСЛУГИ	ЛОГО-
ПЕДА, корекційного пси-
холога, 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  

	� НАТЯЖНІ	СТЕЛІ. Всі 
види внутрішніх робіт: 
гіпсокартон, тепла підлога 

та інше. Санвузол під ключ. 
Зварювальні роботи. Виїзд 
по району. Тел. 0661194638  

	� ПОСЛУГИ	ЕЛЕКТРИКА: 
монтаж, ремонт, консуль-
тація. Тел. 0950810277

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

	� РЕМОНТ.	БУДІВЕЛЬНІ	
РОБОТИ:	гіпсокартон,	
пластик,	ОСБ,	шпалери,	
лінолеум,	відкоси,	м/п	
вікна,	двері,	балкони,	
сайдинг,	блокхауз,	зва-
рювальні	роботи,	сан-
техніка,	пайка	труб,	
опалення	та	інше.	Тел.	
0994174060

	� ВСІ	ВНУТРІШНІ	
РОБОТИ. Шпаклівка, гіпсо-
картон, плитка, ламінат, 
клейка шпалер, встанов-
лення унітазів, ванн. Фар-
бування стін і стель. Недо-
рого. Телефонуйте, про 
ціну домовимось. Тел. 
0992384298

	� РЕМОНТ	БЕНЗОПИЛ	
ТА	МОТОКОС. Тел. 
0994396387, 0687430322

РОБОТА

 � Потрібні МУЛЯРИ в м. 
Київ. Житлом забезпе-
чуємо. Тел. 0502859499

 � Потрібні ЗАВІД-
УВАЧ	ТОКОМ, ТРАКТО-
РИСТ,	МЕХАНІК. Тел. 
0958272559

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

 � Пропонуємо роботу 
ОХОРОНЦЯ (чоловіки та 
жінки), вахтовий метод 
15*15 діб. Проїзд, прожи-
вання за рахунок фірми, 
компенсація за харчу-
вання. Заробітна плата 
від 4500 грн. за вахту. Тел. 
0668008713, 0674627014 

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

 � ТОВ НВП «Нафтогаз-
сервіс» на постійну роботу 
потрібен ІНЖЕНЕР-БУДІ-
ВЕЛЬНИК із знанням про-
грамного комплексу АВК 
або СТС. Адреса: м. Гадяч, 
вул. Енгельса, 37. Тел. 
0503045566 

 � ТОВ «АГРО-КРАЙ» 
запрошує на постійну 
роботу ТРАКТОРИС-
ТІВ-МАШИНІСТІВ	С/Г	
ВИРОБНИЦТВА. Нада-
ється безкоштовне житло і 
харчування. Офіційне пра-
цевлаштування. Стабільна 
заробітна плата (оклад + 
нарахування за виконані 
роботи в полі). Зверта-
тися за адресою: м. Гадяч, 
вул. Лохвицька, 29. Тел. 
0672471461

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

	� ШУКАЮ	РОБОТУ	ПРИ-
БИРАЛЬНИЦІ,	двірника 
чи доглядальниці. Тел. 
0952512043

ЗАМОВЛЯЙТЕ	НА	ВЕСНУ	
роботу	+	матеріали	зi	

знижкою	до	30%.	
РЕМОНТИ	БУДИНКIВ,	

КВАРТИР	під	ключ.	
Перепланування.	

БУДIВНИЦТВО:	будинки,	
прибудови,	павiльони,	

гаражі,	навіси,	альтанки.	
Бані,	паркани.	

ПОКРIВЕЛЬНI	РОБОТИ	під	
ключ.	Мансардні	дахи.

УТЕПЛЕННЯ,	облицювання	
будинків.		

Тел.	(068)	6902740,		
(050)	0130705	(№9)

КУПЛЮ	СОЮ	від 100 кг.  
Биту сою. Самовивіз.  
Тел. 0965119459. (№9)
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Вітання

ВІТАЄМО ВІТАЄМО 
молодих маммолодих мам

18.02. Аліна Онищенко (с.Рашівка) дівч.,2960 50 см
24.02. Марина Козуб (с.Петрівка-Роменська) 

дівч., 3040 50 см
25.02. Сніжана Литвин (с.Середняки) хл., 2920 51 см

1.03. Аліна Жигилій (с.Римарівка) хл., 2730 49 см
2.03. Тетяна Мухіна (м.Гадяч) дівч., 3800 53 см
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У Полтаві 17, 19, 22 лютого відбувся 
чемпіонат області серед юнаків 2005-
2006 р. н.,  приймали участь учні КУ 
«Гадяцька КДЮСШ» : Богдан Ковален-
ко, Арам Амбрацумян, Роман Щербань, 
Сергій Савченко. (тренер-викладач А. 
Уніжонний). Із 4-х учасників 3 посіли 

перше місце та 1 друге місце. За підсум-
ками змагань три спортсмена ввійшли 
до складу збірної команди Полтавської 
області, які будуть представляти об-
ласть на Чемпіонаті України з 15 по 23 
березня 2021 року в м. Кривий Ріг. 

Юрій Гнипа

Серед закладів освіти 
Краснолуцької ТГ на базі 
Римарівської школи.

Серед юнаків кращими виявилися:
1 місце - Максим Цап 
(Гречанівський ЗЗСО)
2 місце - Денис Хероїм
(Сватківський ЗЗСО)
3 місце - Богдан Рубан 
(Сватківський ЗЗСО)
Серед дівчат кращими були:

1 місце - Ірина Рубан 
(Краснолуцький ЗЗСО
2 місце - Марина Темченко
(Римарівський ЗЗСО)
3 місце - Віталіна Синепол
(Сватківський ЗЗСО)

Результати командного заліку: 
Краснолуцький ЗЗСО І-ІІ ступенів
Сватківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів
Гречанівський ЗЗСО І-ІІ ступенів

Сватківська школа.

ЛИЖНІ ГОНКИБОКС

«У Гадяцькій спеціалізованій 
школі І-ІІІ ступенів №3 імені 
Івана Виговського навчається 
Міша Мороз, учень 4-А класу, з 
рідкісним спадковим захворю-
ванням – спинально м'язовою 
атрофією 2 типу. Ліки надзви-
чайно дорогі, вони зареєстровані 
в Україні, але тільки на папері.

Будь-ласка, просимо всіх до-
лучитися до доброї справи і 
підписати петицію щодо за-
безпечення ліками діток, хво-
рих на СМА. Залишилося зі-
брати не так багато підписів. 
Кожний голос надзвичайно 

важливий (номер петиції на 
сайті www.president.gov.ua  
№22/110356-еп).

А ще просимо допомогти 
матеріально сім'ї 
Михайлика - 
Карта  «Приватбанк»: 
№5168757365604869 
(Мороз Людмила 
Вікторівна).
Просимо підтримки!»

«БМ»

ГАДЯЧАНИН МІША МОРОЗ 
ПОТРЕБУЄ ДОПОМОГИ
На офіційній сторінці навчального 
закладу Перлина Заяру у Фейсбуці 
оприлюднили пост: 
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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.

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

ПОСТІЙНО РЕАЛІЗОВУЄМО ДОБОВИЙ 
ТА ПІДРОЩЕНИЙ МОЛОДНЯК ПТИЦІ:
- курчат бройлерів,
- несучок,
- м’ясо-яєчних порід
- каченят
- мулардів
- гусенят

0667130503, 
0682505027

КОМБІКОРМ 
ТА АПТЕЧКИ

Можлива 
доставка

Те
л.

 

У асортименті є дорослий 
бройлер (2,5-3 кг). 

Комбікорм

ПРОВОДИМО ЗАПИС НА: 
ДОБОВИХ БРОЙЛЕРІВ, 
ГУСЕНЯТ РІЗНИХ ПОРІД 

ТА ІНДИКІВ.

0668850554 - Віталій
0660583142 - Олександр

Тел. 0666681584

ПРОДАМ КУРЕЙ-НЕСУЧОК

курчата добові  та підрощені 
ясо-яєчної породи, каченята, 

муларди, гусенята

ПРОДАМ КУРЕЙ-НЕСУЧОК

курчата добові  та підрощені 
ясо-яєчної породи, каченята, 

віком 4-12 місяців 
та ПІДРОЩЕНИЙ 
МОЛОДНЯК ПТИЦІ

ТЕЛЕФОН	
редакції:	

0508011885	
3-34-67
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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, 4 березня 
Мінлива хмарність, 
невеликий дощ
мін. -1°, макс. +8°

П’ятниця, 5 березня 
Хмарно, дощ зі снігом 
мін. +1°, макс. +5°

Субота, 6 березня
Мінлива хмарність
мін. -2°, макс. +2°

Неділя,  7 березня
Мінлива хмарність
мін. -3°, макс. +5°

Понеділок, 8 березня
Хмарно з проясненнями
мін. -2°, макс. +4°

Вівторок, 9 березня
Мінлива хмарність
мін. -4°, макс. +3°

Середа, 10 березня
Мінлива хмарність
мін. -4°, макс. +4°

Марка пального Вартість, грн  

А-92 26,98

А-95 27,90

ДП 26,86
ГАЗ 15,49

Марка пального Вартість, грн  

Ціни на пальне (Полтава), 
станом на 2.03.2021 р.

Курс валют (Полтава) 
станом на 2.03.2021 р.

Купівля Продаж НБУ

USD 27,81 28,04 28.0007

EUR 33,35 33.79 33.7170

10 RUB 3,31 3,88 3,7741

11

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. 

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

10

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
ВІКНА, ДВЕРІ, 

БАЛКОНИ

Тел. 0952229992, 0987452220, 0994174060

СУПУТНИКОВЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Встановлення, 
налаштування, 

обслуговування,  
гарантія

Низькі Низькі 
ціни, ціни, 
постійно постійно 
діючі діючі 
знижкизнижки

КУПЛЮ 
ЗЕМЕЛЬНІ ПАЇ 
Тел. 0505976790

ПРОДАМ	НАСІННЯ СОНЯШНИКА
Mirasol (Іспанія), КУКУРУДЗИ

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

Долина. 
Тел. 0965156001, 0666936622 8

16

ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ DAF-зерновоз.

МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА ОПТ / РОЗДРІБ
АМІАЧНА СЕЛІТРА

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

Діамофоска 9:25:25

КУПЛЮ з/д с/г призначення

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

Тел. 0988222289, 0631113444

11

Куплю: старі перини, 
подушки та пір’я 
з гусей і  качок

ПРОДАМ АБО 
ОБМІНЯЮ НОВІ 

ПОДУШКИ 
НА СТАРІ

Тел. 0953416759 11

Посівне насіння 
кукурудзи та 

соняшнику
Засоби захисту 

рослин
Мікро– та 

мінеральні 
добрива.

АГРОПРОЦВІТАННЯ

Тел. 0500315218, 0960105597

Посівне насіння 

КУПЛЮ 
СТАРІ

11

Тел. 

0994174060

холодильники, 
телевізори, 

газові колонки та інше

11

РЕМОНТ скутерів 
та мопедів.
Запчастини.

Доставка нерухомих 
мопедів в ремонт.
Тел. 0994174060

8Тел. 0992458874

ПЕРЕТЯЖКАПЕРЕТЯЖКА 
м’яких меблівм’яких меблів

РЕМОНТРЕМОНТ
ЗМІНА ДИЗАЙНУЗМІНА ДИЗАЙНУ

АСОРТИМЕНТ ТКАНИНАСОРТИМЕНТ ТКАНИН

ВиготовленняВиготовлення м’яких 
меблів на замовлення

Реклама:
1 стор. сторінка в кольорі, стандартний блок 

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

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

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

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

НЕКРОЛОГИ – 100 грн (1 блок без фото) 
Оголошення

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

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

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

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

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

підприємствам, партіям) – 2 грн/см кв.
Продаж друкованої площі – 3 грн/см кв.

Оплата здійснюється у вигідній для клієнта формі.

ПРАЙС-ЛИСТ

Тел. (05354) 3-34-67, 
0508011885



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

24 № 8 (956)
4 березня 2021 року Сумуємо, пам'ятаємо



№ 8 (956)
4 березня 2021 року 25

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

Сумуємо, пам'ятаємо



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

№	8	(956)
4	березня 2021 року26

ОВЕН	(21.03	-	20.04).
Приймайте себе i оточу-
ючих такими, якими вони 
є насправдi, залиште, 
нарештi, стереотипи, що 

склалися вiдносин i спробуйте бути 
природнiше i простiше. Розпочатi в 
середу справи вдадуться, не про-
пустiть цей момент, особливий успiх 
принесуть зусилля в iнтелектуальнiй 
сферi та в роботi з iнформацiєю. У 
четвер ви можете бути надмiрно за-
пальнi i дратiвливi через те, що все 
йде не так, як вам би хотiлося. Але не 
тримайте зла i будьте великодушнi до 
своїх близьких. Непередбачуваним i 
вельми емоцiйним буде спiлкування 
з протилежною статтю.

ТЕЛЕЦЬ	(21.04	-	21.05).
Деякi проблеми емоцiйно 
вимотали вас, тому по-
старайтеся створити собi 
бiльш комфортну, камер-

ну обстановку, спiлкуйтеся з приєм-
ними для вас людьми. Вашi плани 
поступово починають реалiзовувати-
ся. Робота спробує зайняти досить 
багато часу, але за значимiстю вона 
лiдирувати не буде. Енергiйнiстю та 
активнiстю ви зможете змiцнити свої 
позицiї. Не забувайте про свiй буди-
нок, наведення порядку i створення 
комфорту в ньому - теж важлива для 
вас завдання.

БЛИЗНЮКИ	
(22.05	-	21.06).
Ловiть мить успiху, i поста-
райтеся його утримати, 
працюйте на свiй успiх, 

у вашiй кар`єрi й особистому життi 
зараз настав досить продуктивний 
перiод. Поспiшайте реалiзовувати 
свої потаємнi мрiї, так як цi днi вiд-
кривають перед вами самi блискучi 
перспективи. У середу постарайте-
ся контролювати свої емоцiї, навiть 
якщо вони будуть позитивними, все 
ж не втрачайте голову. Вас чекає 
любов, романтика i незабутнi поба-
чення. 

РАК	(22.06	-	23.07).
На цьому тижнi вiдчуття 
власної значущостi ви-
никне не на порожньому 
мiсцi, i використовувати 

плiдний перiод необхiдно сповна. 
Успiх у справах може багато в чому 
залежати вiд ваших органiзаторських 
здiбностей, хоча навряд чи справа 
обiйдеться без конкурентної бороть-
би. Перешкоди i проблеми ви зможе-
те подолати, все обернеться на вашу 
користь. По максимуму використо-
вуйте всi позитивнi ситуацiї четверга. 
У суботу усамiтнення дозволить вам 
розкрити свiй творчий потенцiал.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
Бiльше часу проводьте 
в компанiї вiрних друзiв i 
кохану людину. Друга по-
ловина тижня - хороший 

час для вирiшення багатьох питань 
мирним шляхом, можливий компро-
мiс без шкоди для ваших iнтересiв. 
Можливо прийняття позитивних рi-
шень, якi визначать ваше найближче 
майбутнє, постарайтеся бути бiльш 
активними i бiльш принциповою. Цiл-
ком ймовiрно, що на цьому тижнi вам 
доведеться займатися питаннями 
здоров`я i освiти.

ДIВА	(24.08	-	23.09).
На цьому тижнi вас чека-
ють приємнi зустрiчi та 
спiлкування з цiкавими 
людьми. Цiлком можуть 

налагодитися вiдносини з дiтьми 
та сусiдами. Настав сприятливий 
час для придбання знань, причому 
в будь-якiй областi - вiд кулiнарiї до 
iноземної мови. Сперечання з бю-
рократами i паперова тяганина у 
вiвторок загрожують затягнутися. 

Допомога друзiв в четвер буде дуже 
своєчасна. У п`ятницю побутова тех-
нiка може пiднести не дуже приємнi 
сюрпризи. У недiлю пам`ятайте, що 
любовнi пригоди бувають небезпеч-
ними.

ТЕРЕЗИ	(24.09	-	23.10).
Не зациклюйтеся на 
минулих досягненнях, 
зберiться з силами i рi-
шуче подолавши новий 

рубiж. За витраченi зусилля ви бу-
дете винагородженi сповна. У вас 
настає вiдповiдальний перiод кар`єр-
ного зростання i пов`язаних з ним 
службових i матерiальних досягнень. 
Якщо не розпорошуватися на дрiбни-
цi, то можна навчитися багато чому з 
того, до чого лежить ваша душа. Гар-
ний час для початку нового пристрас-
ного роману.

СКОРПIОН	
(24.10	-	22.11).
Чим чiткiше ви розпишете 
плани важливих справ, 
тим простiше вам буде 
все здiйснити. Не доз-

воляйте, щоб хтось написане вами 
намiри. Ви маєте право бажати i от-
римати бажане. Час звiльнитися вiд 
зайвого i непотрiбного i спiлкуватися 
з тими, хто вам дiйсно дорогий. 

СТРIЛЕЦЬ	
(23.11	-	21.12).
Схоже, вам хочеться но-
визни вiдносин, ось ваша 
пiдсвiдомiсть i пiдкидає 

вам нове сприйняття звичних речей i 
знайомих людей. Ви зараз як нiколи 
проникливi, використовуйте цей стан 
для прояснення багатьох загадок 
свого життя. Ви можете здивувати 
своїх друзiв i знайомих несподiваним 
поведiнкою, але це тiльки приверне 
до вас увагу.

КОЗЕРIГ	
(22.12	-	20.01).
Основними подiями цьо-
го тижня можуть стати 
справи, пов`язанi з сiм`-

єю i домом. Нiчого дивного не буде в 
тому, що в будинку все виявиться пе-
реставленi, пересунути i вашi близь-
кi люди можуть позбутися звичних 
орiєнтирiв. Пам`ятайте, що будь-якi 
змiни хорошi лише в розумних ме-
жах. Поцiкавтеся ще чиїмось думкою, 
що не вирiшуйте все сама. Протягом 
усього тижня ви з легкiстю зможете 
усунути практично будь-який кон-
флiкт на роботi, просто надiславши 
свою енергiю на загальну справу.

ВОДОЛIЙ	
(21.01	-	19.02).
Зустрiчi i новi знайомства 
виявляться плiдними, 
хоча i не вiдразу. Так що 

постарайтеся зачарувати будь-яку 
компанiю. На цьому тижнi варто за-
класти фундамент для майбутнiх 
важливих змiн в особистому життi. 
У четвер вам, схоже, доведеться до-
водити начальству, що ви здатнi на 
багато що. У незнайомiй обстановцi 
проявiть такт i стриманiсть, це дозво-
лить уникнути непорозумiнь.

РИБИ	(20.02	-	20.03).
Сприятлива тиждень для 
переходу до нового виду 
дiяльностi, змiн у кар`єрi. 
Ви цiлком здатнi побуду-
вати складну комбiнацiю 

заради досягнення мети, яка нiяк не 
хоче пiддаватися. Завзятостi повин-
но вистачити, але результат може 
злегка розчарувати. У понедiлок 
робiть тiльки те, що виходить само 
собою. У п`ятницю ж, навпаки, вам 
пiддадуться будь-якi труднощi. У не-
дiлю будьте обережнi, не критикуйте 
близьких людей, постарайтеся бути 
лояльнiше.

� е

Астрологічний гороскоп
8-14 березня 2021 року

� е

У вільну хвилинку

історії з життя

Діна завжди вмикала телевізор, коли збира-
лася на роботу. По-перше, створювалося від-
чуття, що не сама в квартирі. Та й почути щось 
цікаве можна. Тож, смакуючи кавою, слуха-
ла ранкові новини. Ведучий не забув нагада-
ти, що сьогодні п’ятниця, тринадцяте число. І 
в цей день можна очікувати різних несподіва-
нок. А його партнерка - ведуча, пожартувавши 
над забобонами цього дня, почала розповіда-
ти про гормон щастя. Щастя... Воно примар-
не, непостійне, зрадливе. Діна у цьому переко-
налась. Воно вислизнуло з її рук, наче в’юнка 
рибина.

...Вона кохала Маркіяна. Годила йому. Ма-
реком називала. А краще було б марцовим ко-
том. Крім вроди та вміння зваблювати дівчат, 
в Марека більше нічого не було. А тому хотів 
гарно прилаштуватися, аби не думати про про-
блеми дня насущного. І такою кандидатурою 
для цього виявилась Діна. В Марека були «ко-
хані» дівчата. Але вони хотіли не лише врод-
ливого кавалера, а й вигоди. Матеріальної. А з 
нього що візьмеш? Хіба що на каву запросить 
і квіти подарує. У Діни був достаток. Бать-
ки постаралися. Та й сама гарну роботу мала. 
Тільки чомусь із кавалерами не щастило. А тут 
такий красень. Повелася на Марекові зали-
цяння. Перед подругами кавалером хвалилася. 
Той довго не думав. Запропонував заміжжя. І 
невдовзі Марек зі скромної батьківської оселі 
перекочував у нову Дінину квартиру. Марек 
працював у невеличкій рекламній фірмі. Кле-
пку мав, але був лінивий. Жив з Діною, наче 
в Бога за пазухою. Був ситим, одягався мод-
но. Коли щось не влаштовувало, почав фирка-
ти до дружини. Діна терпіла. Вона все частіше 
заводила розмову про дитину. Але Марекові 
це не подобалось. Усе його єство протестува-
ло, що порушиться звичний ритм життя. Що в 
Діни з’явиться ще хтось, крім нього, кого вона 
любитиме і про кого турбуватиметься. 

...Минуло п’ять років, сім... Марек перейшов 
на роботу в солідну компанію, бо фірма закри-
лася. Отримував гарну платню. Часто затри-
мувався в офісі. Пояснював зайнятістю та ви-
могливістю керівництва. Дітей у подружжя 
так і не було. Марек якось обмовився, що, ма-
буть, і не буде. Мовляв, аби зайвий раз не хви-
лювати Діну, сам ходив до лікарів. І ті винесли 
невтішний вердикт.    

...На свій день народження Діна запросила в 
ресторан декількох близьких людей - гучних 
забав не любила. Заодно вирішили відсвятку-
вати й десятиріччя подружнього життя. Не-
вдовзі в ресторан прийшла ще одна компанія. 
У доглянутій молодій жінці Діна впізнала Сні-
жану - Марекову шефиню. Вона була з дівчин-
кою років чотирьох. Марек ніколи не розпові-
дав, що у його претензійної шефині є донька.

Раптом дівчатко, угледівши Марека, радіс-
но вигукнуло:

- Тато! 
Дівчинка підбігла до Марека. А той, зніяко-

вівши, стояв, наче вкопаний.
- Що це було? - прошепотіла Дінина подру-

га Вікторія.
- Не знаю. Може, обізналася малеча.
До доньки підійшла Сніжана. Щось сказа-

ла, і та побігла до гостей. Марек поплівся за 
стіл. Діна нерозуміюче дивилася на цю сцену.

- Давайте, відійдемо й поговоримо, - запро-
понувала Діні Сніжана.

...Сніжана заміж не хотіла. А дитини хоті-
ла. І Марек, на її думку, був чудовим кандида-
том на роль чоловіка, від якого можна народи-
ти. Закрутила роман. Платила гарну зарплату, 
а потім ще й за мовчання приплачувала. Від 
Марека теплих батьківських почуттів не вима-
гала. Та в нього їх і не було. Маленьку гляділа 
няня. Бачився з донькою тоді, коли виникало 
бажання в Сніжани. Головне для неї те, що ма-
леча - справжня красуня. В Марека вдалася. І 
всіх все влаштовувало. Поза очі Сніжана на-
зивала Марека «чоловіком на прокат». А ось 
дівчинка Марека любила. І сумувала, що тато 
приходить рідко.

- Я у вас чоловіка забирати не маю наміру, - 
переконувала Діну Сніжана. - Він птах не мого 
польоту. Ви розумієте, про що я. А от донька у 
нас народилася гарна. Тож, давайте, залишимо 

все, як є. Ви ж не хочете втратити Маркіяна?
- Я вже його втратила! - різко відповіла Діна.
- Мало не забула. Ілонка по-батькові не Мар-

кіянівна. Ну... щоб не було жодних претензій. 
- Але ж вона знає, хто її батько.
- І що з того?
- Він казав, що не може мати дітей. 
- Чоловікам вірити не варто. Зрештою, як і 

жінкам.
Давши зрозуміти, що їй більше нічого дода-

ти, Сніжана пішла до своєї компанії.
Вдома Марек щось пробував пояснити. Про-

сив вибачення.
- А як же вердикт лікарів? - запитала Діна.
- Послухай...
- Все, що треба, я почула від Сніжани. Ти по-

винен піти... І ще. Ти не кохав мене. Ми про-
сто разом жили. 

...П’ятниця тринадцятого числа почалася з 
того, що Діні перебіг дорогу кіт із сусіднього 
під’їзду. Точніше, не перебіг, а вайлувато пе-
рейшов. Це аж розсмішило. Після роботи по-
далася до торгового центру. Нічого купувати 
не збиралася. Просто додому не хотілося йти.

- Діно?! - почула поруч.
У міцному молодому чоловікові зі шрамом 

на обличчі ледве впізнала колишнього одно-
класника. Костянтин. Костик - так його всі 
кликали.

Костик колись писав їй записки. Кликав на 
побачення. Зізнавався в коханні. А вона жар-
тувала над високим худорлявим хлопчиськом. 
Дівчата його прозвали тюлькою. На випускно-
му Костик декілька разів запрошував Діну до 
танцю. Вона ж відмовляла. Він не зустрічав 
сонце з однокласниками. Пішов додому. Біль-
ше Діна Костика не бачила.

Згадала все це і стало ніяково.
- Костику, пробач мені за... за те, що було в 

школі, на випускному...
- Та я... що ти... все нормально.
- Що з тобою трапилось?
- Аварія. Дружина з донькою... їх більше 

нема. Скоро рік буде. А я досі трохи шкутиль-
гаю. Дві операції переніс. Та це минеться. А 
от шрам на обличчі залишиться. І в душі... Я 
доньку свою Діною назвав. Любив її. І втра-
тив. Йду поміж люди, щоб самому в хаті не си-
діти. Ми тут квартиру недавно купили. Ще ре-
монт не закінчили... А в тебе як справи?

- Тут у кафешці готують смачну каву. Ході-
мо, посидимо.

Вони говорили довго і про все.
- Я проведу тебе, - запропонував Костик, 

коли вийшли з торгового центру. - Вже тем-
ніє. Якщо не відмовиш.

- Не відмовлю. Нині можуть трапитися різ-
ні несподіванки. Адже - п’ятниця, тринадцяте.

- Одна вже трапилась. Ми зустрілися.
- А ще мені вранці перейшов дорогу кіт.
У неї були дивні відчуття. Вона знала і зов-

сім не знала Костика. Тихий, сором’язливий 
колишній однокласник виявився сильним чо-
ловіком, який гідно переживав втрату дорогих 
людей. Навіть Діну пробував утішати, почув-
ши про оказії з ексблаговірним.

- Не пропадай, Костику, - мовила біля сво-
го під’їзду. 

- І ти... Може, знову зустрінемось в торгово-
му центрі, - сумно пожартував.

Костик пішов. Діна стояла й дивилась йому 
вслід. Раптом зупинився, оглянувся. Побачив 
її. Повернувся назад. Підійшов. Мовчки обій-
няв. За ними з цікавістю спостерігав кіт, той, 
що вранці перейшов Діні дорогу...

Ольга Чорна

П ’ЯТНИЦЯ, ТРИНАДЦЯТЕ…
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Споживачу

Кабінет міністрів України підтримав постанову, 
яка змінює правила перевезення дітей у транспорті. 
Тепер без автокрісла можна перевозити дітей, яким 
ще не виповнилося 12 років, але за умови достатньо-
го зросту. 

Так, раніше в спеціальному автокріслі треба було 
перевозити дітей, яким не виповнилося 12 років або 
чий зріст менше 145 сантиметрів. Тепер вікову межу 
скасували. Однак це правило не поширюється на ав-
томобілі екстрених служб та автобуси, що здійсню-
ють регулярні пасажирські перевезення.

Крім того, уряд дозволив перевозити дітей віком 
до 3 років на передньому сидінні автомобіля — але 
лише за умови встановлення утримуючих систем, 
які встановлюють проти напрямку руху. А ще необ-
хідно обов›язково відключати фронтальну подуш-
ку безпеки.

Також уряд уточнив, яким критеріям має відпові-
дати дитяче автокрісло. Так, дитяча утримуюча си-
стема — це обладнання, що здатне утримувати дити-
ну в сидячому або нахиленому положенні, яке у разі 
зіткнення або різкого гальмування автівки зменшує 
небезпеку травмування дитини шляхом обмеження 
рухливості її тіла.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року Верховна Рада вве-
ла штрафи за перевезення дітей без автокрісел. За 
перевезення дітей без автокрісла водія вирішили 
штрафувати на 30 неоподаткованих мінімумів — 510 
гривень. За повторне порушення призначили штраф 
у 50 неоподаткованих мінімумів — 850 гривень. 

Про це йдеться на сай ті уряду

Станом на 1 січня 2021 року в Україні проживало 
понад 41 млн 588 тис. людей. Про це повідомили в 
Держслужбі статистики України.

Протягом 2020 року чисельність населення Укра-
їни скоротилася на 314,1 тис. осіб. Про це свідчать 
дані Держслужби статистики України, опублікова-
ні 18 лютого.

Залишається суттєвим перевищення кількості по-
мерлих над кількістю живонароджених: на 100 по-
мерлих – 48 живонароджених. 2020 року в Україні 
померло 616 835 людей (2019 року – 581 114), а на-
родилося – 293 457 (2019-го – 308 817).

2019 року населення України скоротилося на 
чверть мільйона людей.

На кінець 2020 року у Полтавській області жили 
1 мільйон 371 тисяча 529 людей. Це на 15 тисяч 449 
жителів менше, аніж у 2019 році.

У звіті про демографічну ситуацію вказано, що 
зменшення чисельності населення області відбуло-
ся через природне скорочення – 15 тисяч 972 люди-
ни. Поряд з цим міграційний приріст становить 523 
людини.

У 2020 році на Полтавщині померли 24 тисячі 601 
людина. У 2019 році цей показник становив 22 тисячі 
915 людей. Минулоріч в області померли 55 дітей ві-
ком до одного року, а народилися 8 тисяч 629 людей.

За статистикою, у середньому за добу помирає 64 
мешканці Полтавщини. 

«БМ »

Станом на 1 лютого 2021 року в Україні зменшило-
ся поголів›я великої рогатої худоби, а також овець та 
кіз і домашньої птиці порівняно з аналогічною датою 
2020-го. А от кількість свиней зросла.

Про це повідомляє Державна служба статистики.
Наприклад, поголів›я ВРХ скоротилося до 2,93 

млн голів (-5,8%), зокрема корів – до 1,67 млн 
(-5,5%).

Поголів›я свиней зросло до 5,77 млн голів (+3,2%). 
При цьому цікаво, що на великих підприємствах по-
голів›я збільшилося до 3,67 млн (+10,4%), а на се-
лянських обійстях – впало до 2,09 млн голів (-7,3%)

Поголів›я овець та кіз скоротилося до 1,14 млн го-
лів (-4,8%).

Кількість домашніх птахів також впала до 192,50 
млн голів (-9,0%). При цьому на великих підпри-
ємствах число курей, качок і гусей скоротилося до 
107,79 млн (-14%). На селянських обійстях ситуа-
ція виявилася не такою критичною – поголів›я пти-
ці впало до 84,17 млн (-1,7%).

Дані наведено без урахування тимчасово окупова-
ної території Криму і непідконтрольної частини Лу-
ганської та Донецької областей.

Нагадаємо, що Україна купує дедалі більше сви-
нячого м›яса за кордоном. Країна почала нарощува-
ти імпорт свинини ще зі старту карантину в березні 
2020 року і ця тенденція посилюється. За підсумка-
ми січня-2021 імпорт свинини досяг 1,6 тис. тон . Це 
на 64% більше, ніж за аналогічний місяць торік.

Найбільше у 2020 році на Полтавщині подорож-
чав цукор. 

Його вартість зросла на 54,4%. Натомість поде-
шевшали овочі – на 12,1%, сало – на 8% та масло – 
на 0,9%.

За інформацією Головного управління статистики 
у Полтавській області ціни на харчові продукти та 
безалкогольні напої зросли на 3,4%. 

Ціни підвищилися на такі продукти:
олія соняшникова на 23,8%; 
продукти перероблення зернових – на 23,3%; 
яйця – на 19,6%; хліб – на 9,4%; 
макаронні вироби – на 5,4%;
рис – на 3,8%; сир і м’який сир (творог) – на 3,5%; 
м’ясо/м’ясопродукти – на 1,0%, 
безалкогольні напої – на 0,8%, 
молоко – на 0,7%, 
фрукти – на 0,2%.
Алкогольні напої та тютюнові вироби загалом по-

дорожчали на 8,3%. Окремо тютюнові вироби на 
19,5%.

Тарифи на житло
Ціни на житло/воду/електроенергію/газ, інші 

види палива зросли на 9,7%. Підвищення відбулося 
через подорожчання природного газу на 47,3%, вар-
тості утримання та ремонту житла – на 4,8%.

Медицина
Загальне підвищення цін на 10,5% зумовлено зрос-

танням вартості ліків, медичних товарів та обладнан-
ня на 11,2%, послуг лікарень – на 10,5%, амбулатор-
них послуг – на 7,8%.

Транспорт
Загалом ціни на транспорт зросли на 2%. Це відбу-

лося через подорожчання транспортних засобів на 
13,3%, транспортних послуг – на 1,0%. Залізничним 
пасажирським транспортом зросло на 1,5%, автодо-
рожнім – на 0,9%. 

Освіта
Освітні послуги подорожчали на 7,1%. Середня 

освіта – на 12,9%, вища освіта – на 7,2%.
Також на 3,6% і 0,5% підвищилися ціни на послуги 

ресторанів та готелів і у сфері зв’язку. 
Своєю чергою знизилися ціни у сфері відпочинку/

культури, на предмети домашнього вжитку/побуто-
ву техніку/поточне утримання житла, одяг/взуття 
на 0,2–5,7%.

Уже незабаром українці зможуть використовува-
ти цифрові версії водійського посвідчення та інших 
документів у «Дії» нарівні з паперовими. Верховна 
Рада підтримала відповідні зміни до закону «Про до-
рожній рух».

Зокрема, тепер українські водії зможуть показу-
вати правоохоронцям електронне посвідчення во-
дія, електронне свідоцтво про реєстрацію транспорт-
ного засобу та договір обов’язкового страхування 
(автоцивілку).

Раніше юридична сила цих документів визначала-
ся постановою Кабінету Міністрів. У 2019-2020 ро-
ках Мінцифри спільно з Міністерством внутрішніх 
справ тестували використання цифрових документів 
у межах експериментального проєкту.

Проте з набуттям чинності змін до закону Україна 
стане першою країною у світі, де юридична сила циф-
рових паспортів буде визнана на законодавчому рів-
ні, кажуть у міністерстві.

 Міністерство цифрової трансформації

Із 1 січня 2021 року українці отримали право змі-
нювати не лише ім’я чи прізвище за власним бажан-
ням, а й по батькові. За даними відомства, від по-
чатку 2021 року 114 осіб змінили свої по батькові. 
Найбільше – у Харківській (14 осіб), Дніпропетров-
ській областях (12 осіб) та в місті Києві (11 осіб).

Коментар: «В Україні «по батькові» було і зали-
шається невід’ємною частиною повного імені люди-
ни. Воно необов’язкове до вживання в усній розмові, 
але допомагає з ідентифікацією особи. Втім, ситуації 
в житті трапляються різні, і іноді людина з якихось 
причин хоче відмовитися від того, щоб батька згаду-
вали у документах. Для цього в Україні передбаче-
на процедура зміни імені», — повідомили в Мін’юсті.

Найпоширенішими по батькові в Україні як для чо-
ловіків, так і для жінок є:

Миколайович/Миколаївна;
Володимирович/Володимирівна;
Олександрович/Олександрівна;
Іванович/Іванівна;
Васильович/Василівна;
Сергійович/Сергіївна;
Вікторович/Вікторівна;
 Михайлович/Михайлівна.

ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
ДІТЕЙ ДО 12 РОКІВ 
ДОЗВОЛИЛИ БЕЗ 
АВТОКРІСЕЛ

ЗМЕНШИЛОСЯ
ПОГОЛІВ'Я КОРІВ 
І КУРЕЙ, АЛЕ 
ЗРОСЛА КІЛЬКІСТЬ 
СВИНЕЙ

ЯК ЗМІНИЛИСЯ ЦІНИ ? 

ЗА РІК НАСЕЛЕННЯ 
УКРАЇНИ 
СКОРОТИЛОСЯ НА 
314 ТИС. ОСІБ

ЕЛЕКТРОННІ 
ВОДІЙСЬКІ ПРАВА В 
«ДІЇ» ПРИРІВНЯЛИ 
ДО ПАПЕРОВИХ

НАЙПОШИРЕНІШІ 
ІМЕНА ТА ПО 
БАТЬКОВІ В УКРАЇНІ



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 


