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Усі ми знаємо біографію Тараса 
Шевченка, втім поза увагою часто 
залишаються цікаві факти із життя 
Кобзаря - деякі взяті з біографії, 
а деякі засновані на переказах 
очевидців та друзів поета.

Ось як описували сучасники зовніш-
ність 29-літнього Шевченка: молодий, 
здоровий, середнього зросту, широко-
плечий, міцно збудований. Його круг-
ле виголене обличчя було прикраше-
не бакенбардами, волосся вистрижене 
по-козацькому, але зачесане назад. Він 
був темний блондин, з його лиця про-
бивалася відвага, в темно-сірих неве-
личких очах світилися розум та енергія. 
Голос у нього був м’який, в ході й рухах 
— зосередження. При першій зустрічі 
із ним у ньому не примічалося нічого 
привабливого, навпаки, він здавався хо-
лоднуватим, сухим, хоч і простим, при-
ступним. До людей ставився спершу не-
довірливо і перед першим-ліпшим не 
відкривав своєї душі, особливо бував 
замкнутий супроти тих, хто добивав-
ся викликати в нього одвертість та щи-
рість. Зате коли пізнавав чоловіка й від-
кривав у нім бодай одну гарну рисочку, 
прив’язувався до нього, а як знаходив у 
тій людині взаємність, віддавався йому 
цілим серцем. Примітними рисами ха-
рактеру були доброта, м’якість, навіть 
делікатність, що суперечило його суво-
рій масці, незвичайна простота, природ-
ність, безкорисливість, навіть саможер-
товність. На кривду й несправедливість 
його серце запалювалося гнівом і вибу-
хало, немов вулкан, — тоді він міг бути 
й несамовитим. З бідними ділився ос-
таннім. Шевченко, коли сперечався, за-
палювався, доходячи до пафосу. В за-
пальності його, однак, не було ні злоби, 
ні пихи — тільки святий вогонь відчут-
тя правди й справедливості. Коли ж ба-
чив, що супротивник набирається пихи, 
поет дозволяв собі різко його осмикну-
ти. В суперечках він висловлювався го-
стро, аж співбесідники побоювалися за 
нього. Особливо несамовитий ставав 
поет, коли заходила мова про кріпацтво 
— це була його глибока й болюща рана. 
Якось у гостях в Я. Полонського зга-
дав поет своє дитинство і те, що роди-
чі його і досі кріпаки. Від таких споми-
нів аж заплакав, аж зубами заскреготав 
і, нарешті, так ударив кулаком об стіл, 
що чашки з чаєм попадали на підлогу.

Любов до пісні
Шевченко не уявляв собі життя без 

пісні. Навіть малюючи картину, він 
завжди тихенько наспівував народ-
ні пісні, чаруючи друзів і свого учите-
ля Карла Брюллова. Зі спогадів самого 
Тараса дізнаємось, що під час роздумів 
про майбутню картину «хто його зна - 
відкіль несеться, несеться пісня, скла-
даються вірші, дивись, уже і забув, про 
що думав, а мерщій запишеш те, що на-
віялось». Палку любов до народної піс-
ні Тарасу прищепили мати, яка співала 
колискові, дід – історичні (про Коліїв-
щину), батько – чумацькі, сестра Кате-
рина – ліричні. За свідченнями сучас-
ників, Шевченко міг слухати співи 
годинами в якомусь вдячно молитов-
ному настрої. Спів для Тараса був ор-
ганічною потребою.

Відомий музикознавець Дмитро Ре-
вуцький (брат композитора Левка Ре-
вуцького) згадував: «Коли мені дове-
лося в 1902 році бути в селі Качанівці 
в розкішній садибі В.В. Тарновсько-
го, старий садівник Тарновського Ан-
дрій Микитович Кот привів мене до 
столітнього дуба на значній відстані 
від панського палацу і сказав: «Отут 

під дубом мій бать-
ко та інші кріпаки ще 
старого Григорія Сте-
пановича Тарновсько-
го сходилися ночами 
слухати, як Тарас Гри-
горович Шевченко спі-
вав їм пісні. Він співає 
було, а люди плачуть. 
Тому цей дуб і зветься 
Шевченковим».

Пантелеймон Куліш 
у своєму історично-
му оповіданні «Спога-
ди про Шевченка» пи-
сав про Шевченка на 
своєму весіллі: «Як у 
ту пору жизні співав 
Шевченко, а й надто 
як він співав у той ве-
чір, такого або рівного 
йому співу не чув я ні в 
Україні, ні по столицях. 
Посходились із усіх світлиць гості до 
зали, мов до якої церкви. Душа поета, 
об’явившись посеред чужого щастя сво-
їм щастям, обернула весілля поклонни-
ці його великого таланту в національну 
оперу, яку, може, ще не скоро чутимуть 
на Вкраїні». Куліш згадував, що коли 
Шевченко співав, усі довкруж замовка-
ли і зачаровано слухали, дехто плакав, 
а він співав людям на втіху. Шевченко 
мав голос приємного сріблястого темб-
ру – тенор. Він співав серцем і був ви-
знаний справжнім народним співцем 
України. Шевченко все життя також 
збирав і записував українські народні 
пісні, а деколи і сам створював мело-
дії до своїх віршів (пісня «Ой, повій, 
вітре, з великого лугу та розвій нашу 
тугу»). Поет записував тексти пісень, 
а щодо мелодій, то завдяки своїй при-
родній музичній обдарованості, швид-
ко їх схоплював і засвоював напам’ять. 
Він був одним з перших фольклорис-
тів, який зумів побачити в народній піс-
ні феномен української нації:

Наша дума, наша пісня Не вмре, не 
загине… От де, люде, наша слава, Сла-
ва України!

Наспівність, мелодійність поезії Шев-
ченка дала поштовх до написання чис-
ленних музичних композицій майже 
всім українським композиторам.

Найбільшу кількість творів на слова 
Шевченка написав Микола Лисенко. 
Музикою до «Заповіту» Шевченка Ли-
сенко розпочав унікальний у світовій 
музиці цикл вокальних творів на сло-
ва одного поета – «Музика до «Кобза-
ря» Т. Шевченка». До нього увійшли 
композиції (приблизно 100), які відріз-
няються за жанровими ознаками. Це – 
пісні, дуети, тріо, квартети, хорові пое-
ми, кантати.

Шевченко і заслання
Коли Т. Шевченко вперше приміряв 

солдатський мундир і шинель, у нього 
котилися сльози. Він не знав, що одяг 
зшили за казенний рахунок, а тому за-
питав – скільки грошей винен за мун-
дир. Унтер-офіцер без запинки відповів 
– 40 рублів. Поет заплатив. Щоправда, 
гроші йому повернули, коли про випа-
док дізналося вище керівництво.

Коли Шевченко був на засланні в Ра-
їмській фортеці, з ним трапилася мис-
ливська пригода. Загалом поет полю-
ванням не захоплювався, — не любив 
ходити з рушницею. Але якось четве-
ро солдат убили здоровенного кабана, 
витягли сяк-так з очерету і покинули 
на березі, щоб другого дня приїхати за 
ним возом. Коли ж приїхали, виявили, 
що половину кабана було з’їдено. З іні-
ціативи Шевченка вирішили встано-

вити рушниці на підпорках і відвели 
від кабана до курків шнурки. Вранці 
побачили, що всі рушниці вистрілили, 
м’ясо лежало ціле, а довкола були ка-
люжі крові й криваві сліди, які вели в 
степ. Пішли по слідах і за версту знайш-
ли мертвого тигра: в ньому було шість 
куль. Шкура звіра від хвоста мала чо-
тири аршини — був то справдешній ве-
летень. Іншого тигра, якого замалював 
Шевченко, вбили учасники Аральської 
експедиції в 1848 році.

1848 року після тримісячної плавби 
по Аральському морі експедиція А. Бу-
такова повернулася в гирло Сирдар’ї, і 
тут мали провести зиму. Поблизу фор-
ту, на острові Косаралі (там гарнізо-
ном стояли уральські козаки), вийш-
ли вони на берег. Уральці, побачивши 
Шевченка з широкою, як лопата, боро-
дою і в цивільному, подумали, що то, 
певне, засланий розкольницький піп. 
Донесли одразу про те своєму коман-
диру, а той попросив Шевченка відій-
ти в очерети і… раптом упав перед ним 
на коліна: — Благословіть, батюшко! 
Ми, — каже, — усе знаємо! Шевченко 
зміркував гумор ситуації і обдарував 
осавула найсправжнісіньким розколь-
ницьким благословенням. Урадуваний 
осавул поцілував Шевченка в руку, а 
ввечері справив прибулим таку гости-
ну, що їм і не снилося.

Коли Т. Шевченка в жовтні 1850 року 
переводили в Новопетровськ, поет 
знайшов на вулиці в Гур’єві вербову 
ломаку: вона служила йому палицею 
в дорозі. Прибувши у форт, Шевчен-
ко застромив палицю в землю на сол-
датському городі, і з неї виросло перше 
дерево в Новопетровську. Пізніше, при 
підтримці коменданта фортеці Уско-
ва, вибрав він місце для саду (верст 
за дві од форту), зробив план, розмі-
тив, де які дерева садити, і восени 1853 
року на тому місці закипіла робота. Де-
рева виписали з Астрахані і з Гур’єва, 
перевезли також, за порадою Шевчен-
ка, і великі шовковиці з Ханга-Баби. В 
саду збудували для родини коменданта 
літній дімець і альтанку. Біля альтанки 
спорудили землянку, яка стала місцем 
творчого натхнення самого Шевченка. 
Форт Новопетровський було скасовано 
1857 року і перейменовано в Олексан-
дрівське. Сад став міським і звався весь 
час садом Шевченка, а землянка — дім-
цем Шевченка.

Шевченко і діти
Шевченко дуже любив дітей. Коли 

він жив у Києві на Пріорці (1859), поет 
дуже здружився з дітворою. Діти біг-
ли за ним і кричали: „Дядьку, розка-
жіть нам ще одну казочку”.         По обі-

ді поет ішов у сад, лягав 
під яблунею і кликав до 
себе дітей. Вони лазили 
по ньому, пустували. — 
Кого люблять діти, — ка-
зав про себе поет, — той 
не зовсім ще поганий чо-
ловік. Якось наймичка 
Оришка прала одяг та 
знайшла гроші, про які 
Шевченко забув, і він на 
ці гроші влаштував для 
сусідських дітей „бен-
кет”. Пішов на базар, на-
купив іграшок та ласо-
щів, ледве доніс. Двір 
посипали свіжою тра-
вою, дітвора раділа, гра-
лася, качалася по траві, 
поет теж радів. По обіді 
перекупка привезла ці-
лий візок яблук, груш, 
пряників, бубликів. З 

двору «бенкет» перейшов на вигін. По-
сходилися дорослі й говорили: «Оцей 
старий, певне, божевільний! Шевченко 
бігав разом з дітьми, повчав їх, сміявся, 
змагався з хлопцями.

Шевченко і мистецтво
Перший іспит з малювання Шевчен-

ко складав 23 червня 1838 р. — через 
два місяці після викупу з кріпацтва. 
Оцінки виставляли, починаючи з пер-
шого номера, що був найвищим балом. 
На цьому іспиті Шевченко одержав 
13-тий номер.          Проте уже 4 жовт-
ня 1838 р. на місячному екзамені йому 
присуджено найвищий бал —1-ий но-
мер, наприкінці того ж місяця — 3-тій 
номер, ще через місяць, 30 листопада, 
—2-ий. Одержання тричі таких високих 
номерів, було великим успіхом і дава-
ло підстави для переведення в наступ-
ний натурний клас ще до закінчення 
навчального року. На третному іспи-
ті (за третину року) 24 грудня 1838 р. 
Тарас малює вже з натури й одержує 
4-тий номер.

Пишучи поему „Катерина”, Т. Шев-
ченко питав у І. Сошенка: — А послу-
хай, Соха, чи воно так до ладу буде? 
— Та одчепись ти, кажу, зі своїми вірша-
ми! — гримає на нього Сошенко. — Чом 
ти діла не робиш? Під „ділом” Шевчен-
ків приятель-художник розумів живо-
пис, малярство. Згодом, коли до Шев-
ченка прийшла слава великого поета, 
Сошенко виправдовувався: — А хто ж 
його знав, що з нього зробиться такий 
великий поет? — і доповнював: — А 
все-таки я стою на своєму: що, якби він 
покинув вірші, був би ще більшим жи-
вописцем, ніж поетом.

Шевченко – борець за свободу
В неділю 19 лютого 1861 року за ста-

рим стилем до важкохворого Т. Шев-
ченка зайшов його знайомий інженер 
Ф. Черненко. Вся Росія сподівалася, 
що в той день буде оголошено мані-
фест про скасування кріпацтва. Шев-
ченко очікував цієї події особливо на-
пружено. Як тільки Черненко зайшов 
до поета, той замість звичайного при-
вітання запитав: «Що? Є? Є воля? Є 
маніфест?» — і, глянувши у вічі Чер-
ненкові, зітхнув важко й мовив: — Так 
нема? Нема? Коли ж буде? — тоді зату-
лив обличчя руками і, впавши на ліж-
ко, заплакав. Черненко почав заспокою-
вати його: є певна звістка, що цар у той 
день таки підписав маніфест, але оголо-
шувати його до посту заборонив, щоб 
народ зустрів свою волю не по шинках, 
а по церквах. Тарас гірко всміхнувся і 
відпустив з цього приводу круте слівце.

"БМ"

ПОКЛОНІМОСЬ СЬОГОДНІ ПОЕТУ
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Головне управління Пенсійного фонду України 
в Полтавській області в автоматичному режимі 
завершило індексацію пенсій на підставі 
постанови Кабінету міністрів України від 22 
лютого 2021 року № 127 «Про додаткові заходи 
соціального захисту пенсіонерів у 2021 році».

У постанові зазначається, що у нинішньому році 
перерахунок пенсій, призначених відповідно до ч. 
II ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язко-
ве державне пенсійне страхування» проводиться з 
1 березня.

Індексація передбачає збільшення розміру пен-
сійних виплат з урахуванням зростання інфляції і 
збільшення середньої заробітної плати за три попе-
редні роки. Розраховується показник індексації за 
спеціальною формулою і у нинішньому році стано-
вить 11%.

Як свідчить аналіз, збільшення пенсій у кожного 
різне. Розмір підвищення залежить від страхового 
стажу та показника заробітної плати, що враховуєть-
ся при обчисленні пенсій. Чим більший у пенсіонера 
страховий стаж та вищий індивідуальний коефіцієнт 
заробітної плати, тим більшим буде підвищення пен-
сії. У середньому, пенсії людей літнього віку які під-
лягали індексації, зростуть на 270 грн.

У тих випадках, коли розмір підвищення в резуль-
таті перерахунку пенсії не досягав 100 гривень, вста-
новлена щомісячна доплата до пенсії в сумі, що не 
вистачає до зазначеного розміру. Відтак мінімальне 
підвищення з 1 березня становить 100 гривень.

Крім того, згідно з урядовим рішенням щомісяч-
ну доплату до пенсії встановили ще одній катего-
рії одержувачів. Йдеться про осіб, які мають повний 
страховий стаж (30 років - для жінок і 35 років - для 
чоловіків), але щомісячний розмір їх пенсійних ви-
плат з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових 
пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації не 
досягав 2200 гривень. З 1 березня 2021 року такі пен-
сіонери одержуватимуть доплату до пенсії в сумі, що 
не вистачає до зазначеного розміру.

Виплачувати перераховані пенсії почали з 1 берез-
ня у встановленому порядку – через уповноважені 
банки або через установи «Укрпошти».

Зважаючи на те, що країна продовжує перебувати в 
умовах карантину, у разі виникнення запитань щодо 
особливостей проведення індексації пенсій грома-
дяни можуть звертатися до фахівців Фонду дистан-
ційно, а саме, на «гарячу» телефонну лінію Головно-
го управління за номерами:0-800-50-25-10, (0532) 
56-53-29, (05354) 2-19-58.

Чимало корисної інформації можна одержати 
через вебпортал електронних послуг Пенсійного 
фонду України (https://portal.pfu.gov.ua).

«Подовження маршруту слідування потяга Кре-
менчук-Ромодан до станції Гадяч є неможливим», 
– про це йдеться у відповіді, яка днями надійшла 
на чергове звернення виконавчого комітету Петрів-
сько-Роменської сільської ради та депутатського кор-
пусу щодо відновлення залізничного сполучення між 
станціями Кременчук та Гадяч. 

Зокрема, регіональна філія «Південна залізни-
ця» АТ «Укрзалізниця» повідомляє, що наразі при-
значення курсування всіх приміських поїздів здійс-
нюється за погодженням АТ «Укрзалізниця» з 
урахуванням наявного рівня пасажиропотоку, екс-
плуатаційних витрат, рівня компенсації за переве-
зення  пільгових категорій громадян.

Також було зауважено, що приміські пасажирські 
перевезення здійснюються в умовах гострої неста-
чі фінансових ресурсів та моторвагонного рухомого 
складу. А тому серед найвагоміших причин не віднов-
лення залізничного сполучення є неповна компенса-
ція (33.3% до потреби) вартості перевезення пільго-
вих категорій населення  від місцевих органів влади 
Полтавщини та низький рівень пасажиропотоку.

 «БМ»

Підтримка лікарень і населення під час 
пандемії, оновлення закладів освіти та відкриття 
сучасних навчальних класів, модернізація 
культурних осередків та спортивних 
просторів – АТ «Укргазвидобування», 
що входить у Групу Нафтогаз, допомагає 
громадам вирішувати соціальні проблеми та 
всебічно розвивати свої населені пункти.

Впродовж 2020 року Група Нафтогаз реалізувала 
низку масштабних проєктів у сфері корпоративної 
соціальної відповідальності для підтримки громад 
Гадяцького району. Спільно з партнерами – групою 
Кернел – у с. Красна Лука було реалізовано великий 
спортивний проєкт «Територія розвитку». Підприєм-
ства закупили необхідний інвентар для спортивних 
секцій, а також облаштували головний спортивний 
зал Краснолуцької ЗОШ. Крім того, газовидобувни-
ки профінансували придбання обладнання для шкіль-
ного класу фізики у с. Великі Будища, а також спор-
тивного інвентаря, футбольної форми та комплекту 
меблів для Плішивецького дитячого садка «Мрія». 
В рамках проєкту «Сучасна лікарня громаді» було 
придбано новий електрокардіограф для Ціпківського 
ФАПу, а також профінансовано закупівлю медичного 
обладнання для амбулаторії в с. Плішивець. У селі Ці-
пки було встановлено нову водонапірну вежу, що за-
безпечило мешканців села доступом до якісної питної 
води. А в рамках проєкту «Безпечне село» було про-
фінансовано енергоефективну реконструкцію мереж 

вуличного освітлення у с. Рашівка. 
З початку розповсюдження коронавірусної інфек-

ції Група Нафтогаз активно долучилася до боротьби з 
пандемією та реалізувала низку надзвичайно важли-
вих проєктів на підтримку громад і медичних закла-
дів у регіонах виробничої діяльності. Зокрема, всі гро-
мади на території, яких працює Товариство, а також 
місцеві амбулаторії і районні лікарні були забезпече-
ні засобами індивідуального захисту, дезінфекторами 
та необхідним медичним обладнанням. Загальна сума 
допомоги населенню та лікарням в межах Гадяцького 
району склала майже 7 млн грн.

За користування надрами для видобутку газу і на-
фти за 2020 рік до бюджетів різних рівнів у Гадяць-
кому районі компанією було відраховано близько 
32 млн грн рентної плати. Ці кошти громади актив-
но використовують для вдосконалення інфраструк-
тури, оновлення комунальних закладів та підтримки 
соціальної сфери.

Група Нафтогаз продовжує рухатися сталим шля-
хом від реалізації локальних проєктів до досягнення 
глобальних змін у розвитку регіонів та місцевих гро-
мад - розповів начальник відділу проєктів регіональ-
ного розвитку Департаменту регіонального розвитку 
АТ «Укргазвидобування» Віталій Чудак. – Інвестую-
чи у соціальні проєкти та систематично підтримую-
чи регіони своєї виробничої діяльності, компанія вже 
зарекомендувала себе як надійний партнер громад та 
надалі працюватиме над розвитком співробітництва і 
вибудовуванням довготривалих довірливих відносин.

– НАДІЙНИЙ 
ПАРТНЕР У 
РОЗВИТКУ 
ГРОМАД 
ГАДЯЧЧИНИ

ПОЇЗДА НЕ БУДЕ

ГРУПА НАФТОГАЗ
ІЗ 1 БЕРЕЗНЯ 
СТАРТУВАЛА 
АВТОМАТИЧНА 
ІНДЕКСАЦІЯ ПЕНСІЙ

Поки, робота скандального Центру соціально-
психологічної реабілітації дітей у Полтаві буде 
паралізована: звільнились кухарі, вихователі 
та помічники вихователів. Причиною 
звільнення назвали: зміну умов праці, які тепер 
їх не задовольняють.

Тому, директор і голова реорганізаційної комісії 
Анатолій Деркаченко вирішив перевести усіх вихо-
ванців до головного структурного підрозділу закла-
ду у Гадяч, де раніше діяв дитячий будинок,.

Нагадаємо, Центр соціально-психологічної реабілі-
тації дітей у Полтаві, який знали в народі як притулок 
«Любисток», опинився в центрі скандалу рік тому, 
коли там ледь не вбили 7-річного хлопчика старші 
вихованці. Лікарі врятували дитину, хлопчика усино-
вила родина, а в Центрі почалися перевірки, в резуль-

таті яких відкрили кримінальну справу та звільнили 
директора. У закладі виявили багато порушень, се-
ред них – проживання дорослих іноземців тривалий 
час; «мертві душі», які роками отримували зарплату; 
насилля над дітьми та приховування інших фактів. 

Тепер, у рамках реорганізації, у Гадячі, на базі дит-
будинку діятиме головний офіс Центру для дітей-си-
ріт та позбавлених батьківського піклування, а в 
Полтаві – його відокремлений підрозділ. На функці-
онування обох, за попередніми підрахунками, потріб-
но 15 мільйонів, і мова йде про 92 одиниці  персоналу. 
У Гадячі зможуть виховувати 40, а в Полтаві 20 ді-
тей. Проте, поки у полтавський підрозділ не знайдуть 
нових працівників, усі діти перебуватимуть у Гадячі. 

«БМ»

Про це повідомив Департамент економічного 
розвитку, торгівлі та залучення інвестицій 
Полтавської ОДА 5 березня.

Спроможність визначали за підсумками моніторин-
гу фінансових показників по 872 територіальних гро-
мадах України, які об’єдналися до 2019 року.

Від Полтавщини у 2020 році до двадцятки лідерів з 
фінансової спроможності серед територіальних гро-

мад України увійшла й Петрівсько -  Роменська гро-
мада - 20 місце

у групі з населенням до 5 тисяч.
Фінансову спроможність громад вираховували за 

8 показниками. Серед них – доходи та видатки з бю-
джету на 1 мешканця, видатки на утримання апарату 
управління в розрахунку на 1 мешканця, рівень дота-
ційності бюджетів.

«БМ»

У ДИТБУДИНОК ПЕРЕВЕЗЛИ ДІТЕЙ ІЗ ПОЛТАВИ

ПЕТРІВСЬКО-РОМЕНСЬКА 
ГРОМАДА СЕРЕД ЛІДЕРІВ 

р
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Минулого тижня
в Гадячі
зареєстровано
3 немовлят

8 осіб
пішли
з життя

4 пари
одружилися

3 пари 
розлучилися

Про підозру у скоєнні злочину слідчі поліції Ми-
ргородського районного відділу повідомили родичу 
пенсіонерки. За клопотанням слідчих суд узяв чоло-
віка під варту на 30 діб.

Повідомлення про вчинення насильства у сім’ї та 
побиття літньої жінки, надійшло на «102» 3 березня 
від жительки селища Комишня, Миргородського ра-
йону. Диспетчер негайно спрямував за адресою слід-
чо-оперативну групу, а згодом на місце події прибу-
ли медики.

У будинку поліцейські виявили 80-річну жінку з 
тілесними ушкодженнями голови, у вкрай тяжкому 
стані. Потерпілу оглянули лікарі та каретою швид-
кої доправили до реанімаційного відділення район-
ної лікарні. На даний час постраждала перебуває у 
стабільно тяжкому стані.

Андрій Тюков, начальник Миргородського райвід-
ділу поліції, повідомив:

«Слідство розглядає версію неприязних відносин 
в родині. Відомо, що того дня між фігурантом та 
потерпілою виник конфлікт. Наразі слідчі з’ясову-
ють причину, що спонукала чоловіка до насилля над 
літньою жінкою. Слідчі повідомили чоловікові про 
підозру у замаху на вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 
Кримінального кодексу України)».

 Пресслужба поліції

На Полтавщині у ході проведення санкціоновано-
го судом обшуку за місцем проживання 41-річного 
мешканця Миргородського району, поліцейські за-
документували факт незаконного зберігання небез-
печної речовини, схожої на тротил.

Слідчі дії тривали у рамках відкритого криміналь-
ного провадження за частиною 1 статті 263 Кримі-
нального кодексу України. Під час їх проведення у 
домогосподарстві місцевого чоловіка виявлено та 
вилучено речовини, схожі на тротил.  За попередні-
ми висновками експертизи, загальна вага небезпеч-
них хімічних сполук становить понад 260 грамів. На 
часі фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні 
кримінального правопорушення і вживаються захо-
ди щодо встановлення джерела походження боєпри-
пасів та мети їх зберігання.

За чинним законодавством подібні протиправні дії 
караються позбавленням волі на строк до 7-ми років. 
Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

ВИЛУЧИЛИ ТРОТИЛ 

ЗАМАХ НА ВБИВСТВО 
80-РІЧНОЇ 

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
ВИТЯГ ІЗ НАКАЗУ
військового комісара  Гадяцького 
районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки
02.03.2021 м. Гадяч № 16
Про черговий призов громадян 
України на строкову військову службу 
у квітні – червні 2021 року.

1. На підставі Закону України «Про військовий 
обов’язок та військову службу», Указу Президента 
України від 24.02.2021 № 71/2021 року «Про звіль-
нення в запас військовослужбовців строкової служ-
би, строки проведення чергових призовів та черго-
ві призови громадян України на строкову військову 
службу у 2021 році», з 01 квітня по 30 червня 2021 
року провести призов громадян України на строкову 
військову службу.

2. Явці на Гадяцьку міську призовну дільницю для 
призову на строкову військову службу підлягають 
громадяни 2003 року народження, яким до дня від-
правлення у військові частини виповнилось 18 років, 
а також громадяни, які не досягли 27 – річного віку.

3. Усі громадяни, які підлягають призову на строко-
ву військову службу, зобов’язані прибути на Гадяць-
ку міську призовну дільницю за адресою: м. Гадяч, 
вул. Гагаріна, 4, Гадяцький районний територіаль-
ний центр комплектування та соціальної підтримки.

4. Призовники, яким надійшла повістка районного 
територіального центру комплектування та соціаль-
ної підтримки на прибуття до призовної дільниці для 

проходження призовної комісії, зобов’язані прибути 
в пункт і в строк, зазначений у повістці.

5.Громадяни, які не отримали особистих повісток 
для призову на строкову військову службу, зобов’я-
зані прибути до районного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки в десяти-
денний строк з початку відповідного чергового при-
зову, мати при собі документи, що засвідчують особу.

6. Усі особи призовного віку, які підлягають призо-
ву на строкову військову службу і тимчасово не пе-
ребувають на території Гадяцької міської територі-
альної громади, зобов’язані негайно повернутися до 
місця постійного проживання та з’явитися у район-
ний територіальний центр комплектування та соці-
альної підтримки для проходження призовної комісії.

7. Громадяни, які ухиляються від призову і не з’яв-
ляються до районного територіального центру комп-
лектування та соціальної підтримки, несуть відпові-
дальність згідно з чинним законодавством.

8. На підставі Закону України «Про військовий 
обов’язок та військову службу» керівники підпри-
ємств, установ, організацій, в тому числі навчальних 
закладів, незалежно від підпорядкування та форм 
власності, зобов’язані відкликати призовників з від-
рядження для забезпечення своєчасного прибуття їх 
на призовну комісію. 

Військовий комісар Гадяцького районного територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки, підполковник 

М.ОВЧАРЕНКО. 

ТВО начальника відділення офіцерів запасу і кадрів Гадяцького 
районного територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки, майор О. КРАВЧУК.

У Миргороді, 6 березня, близько 19-ї, в одному з 
приватних будинків, пролунав вибух. Про це до Ми-
ргородського райвідділу поліції повідомили лікарі 
служби екстреної медичної допомоги.

Під час огляду місця події слідчі виявили у будин-
ку, на підлозі, 61-річного власника помешкання без 
ознак життя. Тіло загиблого спрямували на  судо-
во-медичну експертизу.

За попередньою інформацією, стався вибух твер-
допаливного котла.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне 
провадження за ч.2 ст. 270 ККУ - порушення вста-
новлених законодавством вимог пожежної безпеки, 
що спричинили загибель людини. Поліція з’ясовує 
причини вибуху та обставини смерті чоловіка.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

Рік тому біля гуртожитку УМСА знайшли 
труп 23-річного інтерна Богдана Бакуменка. 
Його рідні та знайомі розповіли, що отримали 
погрози життю та здоров’ю, якщо не 
перестануть цікавитись обставинами загибелі. 
Попри це, наразі поліція схиляється до 
версії нещасного випадку. Про це повідомив 
начальник ГУНП в Полтавській області Іван 
Вигівській під час прес-конференції 4 березня.

Нагадаємо, події відбувалися наприкінці люто-
го 2020 року. Тіло Б.Бакуменка знайшли зранку 28 
лютого біля гуртожитку УМСА № 4, що на вулиці 
Олени Пчілки, 44 — під стіною аварійного виходу з 
гуртожитку. Попередній висновок судмедексперта — 
тупа травма голови з крововиливом у мозок, отрима-
на внаслідок падіння з висоти 3,5 метри.

Двоюрідний брат загиблого, старший лейтенант по-
ліції Артур Тарапата, з’ясував, що напередодні, 27 лю-
того, Богдан Бакуменко з іншими інтернами відзна-
чав у гуртожитку проходження атестації. Він був на 
6-му поверсі, потім спустився до аварійного виходу, 
проліз крізь вікно і вийшов на дах.

Що було далі, достеменно невідомо, але рідні та 
знайомі поділилися, що після того, як спробували діз-
натися подробиці, вони почали отримувати погрози.

Всю інформацію поліція тоді взяла у розробку і від-
крила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ 
(Умисне вбивство). Слідство триває і досі, але на сьо-
годні правоохоронці найбільше схиляються до версії, 
що це був нещасний випадок.

«Є це провадження. Воно досі перебуває у стадії 
розслідування. Рішення по ньому не прийняте. Про-
ведено ряд судово-медичних експертиз. Ще буде про-
ведено ряд слідчих дій і комплексна експертиза, але 
наразі, слідство більше схиляється до того виснов-
ку, що це був нещасний випадок,» — пояснив Іван 
Вигівський.

Він додав, що того вечора Богдан Бакуменко був 
у стані сп’яніння. Також була проведена трасологіч-
на експертиза, яка встановила, що на даху були сліди 
від кросівок та сліди ковзання.

«Експерти кажуть, що, найімовірніше, він впав на 
ноги, потім вже впав з даху та вдарився. Бо його трав-
ма відповідає категорії падінь з висоти. Будь-яких ін-
ших тілесних ушкоджень, які б говорили про те, що 
його скинули (синці на руках тощо), немає. Рішення 
поки немає, але, найімовірніше, найближчим часом, 
справу закриють як нещасний випадок. Але спочатку 
ми дочекаємося усіх відповідних експертиз,» — ска-
зав начальник поліції області.

Додамо, що у реєстрі судових рішень по цій спра-
ві опублікована тільки одна ухвала, датована верес-
нем 2020 року. І вона стосується скарги адвоката ма-
тері Б.Бакуменка на бездіяльність слідчого. Захисник 
клопотав про те, аби суд змусив слідчих встановити 
особу, яка виходила зранку з гуртожитку, перевірити 
дані з телефону померлого інтерна, призначити ме-
дичну експертизу та провести слідчий експеримент. 
Тоді Октябрський райсуд задовольнив скаргу.

 «Полтавщина»

ЧЕРЕЗ ВИБУХ 
ТВЕРДОПАЛИВНОГО 
КОТЛА ЗАГИНУВ 
ЧОЛОВІК

СПРАВУ ПЛАНУЮТЬ ЗАКРИТИ В 
РАМКАХ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ

РІК РОЗСЛІДУВАНЬ 
СМЕРТІ ІНТЕРНА БІЛЯ 

ГУРТОЖИТКУ УМСА
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Гадяцький районний суд, 17 лютого, 
розглянув у порядку спрощеного 
позовного провадження цивільну 
справу за позовною заявою 
АТ «Приватбанк» до особи-
відповідача про стягнення 
заборгованості. Було встановлено, 
що відповідач, ще 25.03.2019 
року отримав кредит у вигляді 
встановленого кредитного 
ліміту на картковий рахунок.

Відповідач підтвердив свою згоду на 
те, що підписана заява разом з «Умова-
ми та правилами надання банківських 
послуг» та «Тарифами Банку», склада-
ють між ним та банком договір, що під-
тверджується підписом у заяві. У по-
дальшому відповідач підписав паспорт 
споживчого кредиту від 26.06.2019 
та отримав Преміальну картку World 
Black Edition з кредитним лімітом до 
200 000 грн.

Відповідач ухилявся від виконання 
зобов`язань і не погашав заборгованість 
за договором, у результаті чого, станом 
на 20.08.2020, мав заборгованість в сумі 
227 939,90 грн, яка складається з: 193 
729,71 грн. - заборгованість за креди-
том; 129 856,14 грн - заборгованість за 
поточним тілом кредиту, 63 873,57 грн. 
заборгованість за простроченим тілом 
кредиту, 10 080, 49 грн. - заборгованість 
за нарахованими відсотками, 24 129,70 
грн. заборгованість за простроченими 
відсотками.

При цьому представник позивача за-
значив, що вимагає від боржника тільки 
частину суми заборгованості за креди-
том, тому заборгованість до стягнення 
становить 193 729,71 грн., яка склада-
ється з наступного: 193 729,71 грн - за-
боргованість за кредитом.

З цих підстав, АТ КБ «Приватбанк» 
звернулося до суду з даним позовом до 
відповідача про стягнення заборгова-
ності та судових витрат, пов`язаних зі 
сплатою судового збору.

Суд, перевіривши матеріали спра-
ви, вважає, що позовні вимоги АТ КБ 
«Приватбанк» до відповідача про стяг-
нення заборгованості підлягають до за-
доволення, з таких підстав.

Відповідач зобов`язався повернути 
витрачену частину кредитного ліміту 
згідно п.2.1.1.3.1 Договору, за яким по-
гашення кредиту та процентів здійс-

нюється шляхом договірного списан-
ня коштів з його рахунку, в тому числі 
за рахунок кредитного ліміту та вне-
сенням коштів у готівковій або безго-
тівковій формі у розмірі мінімально-
го обов`язкового платежу на поточний 
рахунок, для якого відкрито кредит-
ну картку, до останнього календарного 
числа (включно) місяця, наступного за 
місяцем, у якому було здійснено трати 
за рахунок кредитного ліміту. Стаття-
ми 526, 530 ЦК України передбачено, 
що зобов`язання має виконуватися на-
лежним чином і в установлений строк 
відповідно до умов договору та вимог 
закону. На підставі ч. 1 ст. 527 ЦК Укра-
їни - боржник зобов`язаний виконати 
свій обов`язок.

Оскільки законодавство не передба-
чає вимагати від божника повної суми 
заборгованості, тому кредитодавець на 
свій розсуд може вимагати від боржни-
ка будь-яку частину суми заборговано-
сті за кредитом, в зв`язку з цим позивач 
АТ КБ « Приватбанк» просить стягнути 
з відповідача заборгованість у сумі 193 
729,71 грн., яка складається з наступ-
ного: 193 729,71 грн - заборгованість за 
кредитом.

Суд встановив, що між сторона-
ми існують цивільні правовідносини. 
У зв`язку з невиконанням відповіда-
ча зобов`язання по договору, за яким 
банк виконав умови договору повністю 
і своєчасно, а клієнт умови договору не 
виконує, відповідач порушує майнові 
права АТ КБ «Приватбанк».

За вищевикладених обставин, суд 
вважає, що заборгованість по догово-
ру в сумі 193 729,71 грн, підлягає стяг-
ненню з відповідача, тому позов підля-
гає задоволенню.

Враховуючи, що позивач при по-
дачі позовної заяви сплатив судовий 
збір у розмірі 2905, 95 грн, що підтвер-
джується платіжним дорученням від 
29.10.2020, тому згідно ст. 141 ЦПК 
України, сплачена позивачем сума су-
дових витрат, підлягає стягненню з 
відповідача.

Відповідно, позовні вимоги АТ КБ 
«ПриватБанк» до відповідача про стяг-
нення заборгованості задовольнили.

Сторінку підготувала Оксана Кириченко 
за матеріалами відкритих даних Єдиного 

державного реєстру судових рішень

Суддя Гадяцького районного 
суду, 17 лютого, розглянула 
справу про адміністративне 
правопорушення, яка надійшла з 
ВП № 1 Миргородського ВП про 
притягнення до адміністративної 
відповідальності уродженки с. 
Погарщина, яка має на утриманні 
малолітнього сина, 2009 р. 
н., за ст. 184 ч.1 КУпАП.

Було встановлено, що вона за місцем 
свого проживання неналежно виконує 
свої батьківські обов`язки відносно 
свого малолітнього сина. Адже 29 січ-

ня 2021 року близько 13 год. 30 хв. син 
кинув петарду на дівчину, котра вибух-
нула біля останньої, в результаті чого 
вона отримала психологічну травму.

Обвинувачена пояснила суду, що про-
вела відповідну профілактичну робо-
ту з сином. Проте, керуючись ст. 40-1, 
184 ч.1, 221, 283, 284 КУпАП, суд ви-
знав винною у вчиненні адміністра-
тивного правопорушення та піддав ад-
міністративному стягненню у вигляді 
попередження. Також із обвинуваченої 
вирішено стягти на користь держави 
судовий збір в сумі 454 грн.

ЗАБОРГУВАВ 
МАЙЖЕ 

200 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ

КИНУВ ПЕТАРДУ 
НА ДІВЧИНУ

Гадяцький районний суд, 22 
лютого 2021, року розглядав у 
відкритому судовому засіданні 
справу про адміністративне 
правопорушення. Було 
встановлено, що 29.09.2020 
року до суду, надійшли матеріали 
справи про адміністративне 
правопорушення, пов`язане з 
корупцією за ч. 2 ст. 172-6 КУпАП 
відносно обвинуваченої.

У протоколі,  який складено 
23.09.2020 року головним спеціаліс-
том відділу контролю за своєчасністю 
подання декларацій Управління про-
ведення спеціальних перевірок та мо-
ніторингу способу життя Національ-
ного агентства з питань запобігання 
корупції вказано, що обвинувачена, 
перебуваючи на посаді начальника 
управління агропромислового та еко-
номічного розвитку Гадяцької рай-
держадміністрації, яка відноситься 
до 6 рангу державної служби катего-
рії «Б» та являючись, згідно п. п. «в» 
п.1 ч.1 ст.3 Закону України «Про запо-
бігання корупції», примітки до статті 
1726 КУпАП, суб`єктом відповідаль-
ності, на якого поширюється дія За-
кону України «Про запобігання ко-
рупції», в порушення частини 2ст. 52 
ЗУ «Про запобігання корупції», піс-
ля отримання 01.02.2019 року доходу 
у негрошовій формі на суму 312000 
грн., що перевищує 50 прожиткових 
мінімумів, встановлених для пра-
цездатних осіб на 1 січня 2019 року, 
в порушення десятиденного строку, 
несвоєчасно, а саме 05.03.2020 року 
подала на офіційний веб-сайт Наці-

онального агентства з питань запо-
бігання корупції повідомлення про 
суттєві зміни у майновому стані, чим 
вчинила адміністративне правопору-
шення, пов`язане з корупцією, відпо-
відальність за яке передбачена части-
ною 2статті 172-6 КУпАП.

Обвинувачена свою вину у вчиненні 
адміністративного правопорушення 
не визнала з тих підстав, що умислу 
приховувати отримання нею доходу 
у не грошовій формі, а саме: подарун-
ку квартири по договору дарування 
від 01.02.2019 року від батька на суму 
312000 грн., вона не мала. Своєчасно 
не внесла відомості про суттєві зміни 
у майновому стані на офіційний веб-
сайт Національного агентства з пи-
тань запобігання корупції в зв`язку з 
тим, що не мала документів про оцін-
ку вказаного майна.

Прокурор у судовому засіданні об-
ставини, викладені у протоколі про 
вчинення адміністративного право-
порушення підтримав, зазначив про 
наявність в діях обвинуваченої ознак 
діяння, передбаченого ч. 2 ст. 172-6 
КУпАП.

Проте, враховуючи, що на мо-
мент розгляду справи закінчився 
строк накладення адміністративно-
го стягнення, суд постановив закрити 
провадження.

Нагадаємо, розпорядженням 
голови Гадяцької РДА від 
28.02.2017 року  на посаду 
начальника управління 
агропромислового та 
економічного розвитку 
Гадяцької РДА була призначена 
Анастасія Опришко.

НЕ ВКАЗАЛА  
В ДЕКЛАРАЦІЇ 
ПОДАРОВАНУ 

КВАРТИРУ
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На офіційному сайті 
територіальної громади 
оприлюднили бюджет на 2021 
рік. Скільки коштів і на які заходи 
визначено – читайте далі.

Доходи сільського бюджету обрахо-
вуються в сумі 74 796 916 грн.

Найбільшою складовою доходів сіль-
ського бюджету є податок на доходи 
фізичних осіб – 30%; офіційні транс-
ферти – 29 %, місцеві податки – 21 %, 
рентна плата – 20 % від доходів загаль-
ного фонду. 

Рентна плата за користування надра-
ми у 2021 році очікується в обсязі 
14,483 млн. грн.

Прогнозний обсяг власних надхо-
джень бюджетних установ, які зарахо-
вуються до спеціального фонду бюдже-
ту громаду, визначений відповідно до 
прогнозних показників головних розпо-
рядників бюджетних коштів доходів та 
видатків, які здійснюються за рахунок 
цих коштів, в сумі 2 240 382 грн., із них: 

80000 грн. – від плати за послуги, які 
надаються бюджетними установами;

2 160 382 грн. – надходження бю-
джетних установ від господарської 
діяльності.

Субвенції  
21120 млн. грн.  – освітня, із 

держбюджету.
133534 грн. – надання державної під-

тримки особам із освітніми потребами.
103000 грн. – інша субвенція з місце-

вого бюджету. 

Видатки 
Плануються у обсязі 74 796 916 грн. 

у тому числі:
71 653 2185 грн. по загальному фонду. 
3 143 631 грн. по спеціальному фонду. 
Державне управління  
Видатки передбачаються в сумі 

14 215 764 грн. із них: 
11 321 036 грн. - на оплату праці. 
97 945 грн. - на комунальні послуги 

та енергоносії.  
13 183 071 грн. - на організаційне, ін-

формаційно- аналітичне та матеріаль-
но-технічне забезпечення діяльності 
сільради.

1 032 693 грн. - на керівництво і 
управління у відповідній сфері у ТГ. 

Освіта
42 867 909 грн. - на утримання закла-

дів освіти.
28 145 875 грн. - на заробітну плату. 
2 757 199 грн. - на оплату комуналь-

них послуг та енергоносіїв.

Соціальний захист та 
соцзабезпечення 

1 195 139 грн. – видатки по галузі 
соцзабезпечення.

346 452 грн. - на заробітну плату при 
організації та проведенні громадських 
робіт.

258 800 грн. - компенсаційні виплати 
за пільговий проїзд на маршрутах за-
гального користування.

21 000 грн. – пільгове медобслугову-
вання осіб ,які постраждали внаслідок 
аварії на ЧАЕС   (кошти із обласного 
бюджету) 

206 667 грн. - оздоровлення та відпо-
чинок дітей.

286 000 грн. - заходи у сфері соціаль-
ного захисту і соцзабезпечення в рам-
ках програми «Турбота». 

Культура  і мистецтво 

3 864 943 грн.– загальні видатки по 
галузі.

2 619 636 грн.– видатки на заробіт-
ну плату.  

340 319 грн. – на оплату комунальних 
послуг та енергоносіїв. 

Фізична культура і спорт 
5000 грн. – на проведення навчаль-

но-тренувальних зборів і змагань з 
олімпійських та неолімпійських видів 
спорту. 

Житлово-комунальне господарство
2 527 779 грн. – загальні видатки.
1 018 902 грн.- забезпечення діяль-

ності водопровідно-каналізаційного 
господарства (КП «Добробут»).

250 000 грн. - забезпечення збору та 
вивезення сміття.

398 757 грн. - організацію бла-
гоустрою населених пунктів (із них  363 
2020 грн. на енергоносії).

420 000 грн. - утримання об’єктів со-
ціальної сфери підприємств, що переда-
ються до комунальної власності.

440 120 грн. - забезпечення функціо-
нування підприємств, що виконують та 
надають житлово-комунальні послуги. 

Економічна діяльність 
556 337 грн. на проведення рекон-

струкції об’єктів комунальної власно-
сті за рахунок коштів, які передаються 
із загального фонду бюджету до бюдже-
ту розвитку. Із них:

379 500 грн. реконструкція водона-
пірної мережі в с. Великі Будища,

120 000 грн. реконструкція вулично-

го освітлення с. Вельбівка,
56 837 грн. реконструкція вуличного 

освітлення с. Мартинівка.
300 000 грн. розроблення схем плану-

вання та забудови території за рахунок 
коштів, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(виготовлення генерального плану с. 
Книшівка).

30 000 грн. – членські внески до асоці-
ації органів місцевого самоврядування.

Транспорт та інфраструктура, 
дорожнє господарство

300 000 грн. на утримання і розвиток 
автомобільних доріг.

Інша діяльність
2 220 711 грн. на забезпечення МПО.
15 000 грн. заходи із мобілізаційної 

підготовки місцевого значення.
12 000 грн. заходи із запобігання та 

ліквідації НС та стихійного лиха.

Резервний фонд
50 000 грн. – обсяг резервного фонду. 
Фінансування 
903 249 грн. – кошти, що передають-

ся із загального фонду бюджету до бю-
джету розвитку.

Міжбюджетні відносини 
6 636 334 грн. – обсяг міжбюджетних 

трансфертів, що надаються із сільсько-
го бюджету місцевим.

1 586 000 грн. –резервна дотація, що 
буде перерахована бюджетом Велико-
будищанської сільської ТГ до держав-
ного бюджету.

4 629 408 грн. – на утримання об’єк-

тів спільного користування до Гадяць-
кого міського бюджету, а саме: 

55 301 грн. – трудовий архів;
2334256 грн.  – Гадяцький те-

риторіальний центр соціального 
обслуговування; 

223916 грн. – РЛП «Гадяцький»; 
289589 грн. – Гадяцький будинок ди-

тячої та юнацької творчості; 
106201 грн. – Гадяцький центр 

комплексної реабілітації дітей з 
інвалідністю; 

199031 грн. – Гадяцька дитяча музич-
на школа; 

180056 грн. –Гадяцька КДЮСШ;
27086 грн. – Гадяцький інклюзив-

но-ресурсний центр; 
425 250 грн. – КНП «Гадяцький 

ЦПМСД»; 
605774 грн. – КНП «Гадяцька МЦЛ»; 
182948 грн. – КУ Гадяцький центр 

професійного розвитку педагогічних 
працівників.

420926 грн. - інша субвенція, перед-
бачена на здійснення програм та захо-
дів за рахунок коштів сільського бю-
джету Гадяцькому міському бюджету, 
із них на:

176 756 грн.  КНП «Гадяцька МЦЛ» 
(на зарплату лікарів-стоматоло-
гів та придбання засобів медичного 
призначення);

244170 грн. - КНП «Гадяцький 
ЦПМСД» (зарплата лікаря Мартинів-
ської АЗПСМ, медичної та молодшої 
медичної сестри Плішивецького ФАПУ 
та придбання засобів мед призначення).

«БМ»

ЯК РОЗПОДІЛИЛА БЮДЖЕТ 
ВЕЛИКОБУДИЩАНСЬКА ГРОМАДА
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Минулого тижня, до редакції 
прийшла Ірина Карбач, жителька 
Рашівки. Помітно хвилюючись 
жінка почала розповідати: 

«Донька навчається у третьому кла-
сі Рашівської школи. Нещодавно, вона 
йшла у вуличний туалет, підсковзну-
лася на льоду, впала, як наслідок - роз-
тягнення зв›язок. Я поскаржилась ди-
ректору школи, запитувала, чому не 
посипають доріжки? Той сказав, що 
солі не закуповують, піску не мають, а 
попелом трусити не будуть, бо він «тяг-
неться за ногами» і його потім потріб-
но відмивати. Я була в шоці - треба ж 
щось робили, щоб діти не «вбивались», 
бо цього разу розтягнення,  а наступ-
ного може бути й перелом чи ще щось 
гірше!

Але справа не у тому – донька впала 
біля старого вуличного туалету. У но-
вий, внутрішній не пішла, бо загляну-
ла туди, а там немає де ногою ступну-
ти (із слів дитини було дуже брудно). 
У туалеті дуже погано прибирають. Але 
замість того, щоб поприбирати, дітям 
сказали, що доки не научаться «пра-
вильно» ходити у туалет, доти будуть 
ходити на вулицю. Відтоді заборони-
ли користуватися внутрішнім туалетом 
усім, окрім першокласників. Я згодна, 
що, можливо, хтось і шкоди наробив, 
але ж це не вихід забороняти усім дітям 
ходити у теплий туалет, під час морозів! 
Може ж таки треба технічному праців-
нику краще виконувати свою роботу – 
мити і дезинфікувати вбиральню!

Ніби проблему владнали, дитина 

одужала і пішла до школи. Одного дня 
вона залишилась на гурток. Так стало-
ся, що діти пішли до вбиральні саме піс-
ля того, як там поприбирала техпраців-
ниця. І на них знову накричала технічка 
– вилаяла за те, що вони скористалися 
вже помитим туалетом.

Я знову звернулась до директора 
зі скаргою. Директор, мабуть, провів 
«роз’яснювальну» роботу із технічним 
персоналом. Бо наступного дня моя ди-
тина повернулась зі школи в сльозах - 
каже, що у клас, прямо посеред уроку 
читання, прибігли дві технічки, і в при-
сутності вчителя та всього класу лаяли 
доньку і зясовували із нею відносини.

Я вкотре пішла до школи. У відповідь 
почула, що моя донька бреше і такого 
не може бути. Хоча класний керівник 
підтвердила сказане дитиною - дода-
ла, що почувається винною у тому, що 
вчасно не владнала ситуацію і впусти-
ла техперсонал у клас. Виправдовуєть-
ся, каже, що просто не очікувала від них 
такого.

Директор спілкувався із донькою в 
моїй присутності, але вона розповіла 
йому те ж, що і мені, вдома. Він пообі-
цяв, що розбереться. Та після кількох 
звернень до нього, я вже зрозуміла, що 
нічого не зміниться – впевнена, що ди-
ректор їх покриває.  Тому звертаюсь до 
вас, щоб ви розповіли про цей випадок. 
Моя дитина не хоче ходити у школу – 
боїться, що технічки знову накинуться 
на неї із криками. Я вже зверталась на-
віть до голови громади, він пообіцяв ро-
зібратись і навести порядок. Але їм усе 

сходить із рук. Тому, потрібно надати 
цій ситуації розголосу.»

За коментарем ми зателефонували до 
директора навчального закладу Воло-
димира Андрусенка. Він підтвердив, що 
даний випадок мав місце, але зробив 
вигляд, що не розуміє претензій матері. 
Наполягав на тому, що проблеми взага-
лі ніби не існує: «Це одноразовий випа-
док був. Техпрацівники зайшли у клас, 
питали дитину. Більше ніякого інци-
денту не було. Там немає такої пробле-
ми. Спілкувалися ми із дитиною, із нею 
проблем немає, хороша дівчинка.

Туалети минулого року зробили у 
приміщеннях. Всі діти ходять у нові, 
внутрішні. Зараз ковідні обмеження, на 
всіх дверях написано, що заборонено 
вхід батькам. Можливо, дитина просто 
не зрозуміла, куди й кому заборонено? 

Випадок із технічними працівника-
ми ми взяли під контроль - проводимо 

виховні бесіди із ними, працюємо, щоб 
такого більше не повторювалось. Зро-
зуміло, що це неприйнятно і не повин-
но бути такого однозначно. Батьки вже 
повідомили і в відділ освіти, і в сіль-
ську раду. Не розумію тільки, яка ваша 
функція у цьому?» 

Шокує той факт, що директор шко-
ли не розуміє (чи не хоче розуміти), 
що на його очах відбувається пряме ць-
кування дитини працівниками шко-
ли. Технічний персонал явно занадто 
перевищує свої повноваження у цьо-
му навчальному закладі. І якщо, дирек-
тор школи не може навести лад на під-
порядкованій йому території, просимо 
відреагувати правоохоронців на опу-
бліковане звернення. Вважаємо, що 
техперсонал повинен відповісти у рам-
ках чинного законодавства за мораль-
ний булінг. 

«БМ»
Фото використане як ілюстрація. 

Соціум

У понеділок, 9 березня, до редак-
ції надійшов лист від Сергія Херої-
ма, у якому він просив опублікувати 
на сторінках тижневика та у соцмере-
жах реальну історію, яка сталася із ним  
напередодні: 

«Я, Сергій Хероїм, житель с. Сватки. 
Розлучений. Маю двох синів: Дениса 
(2007 р.н.) та Родіона (2015 р.н.). Син 
Денис за власним бажанням проживає 
зі мною у Сватках. Синок Родіон живе 
із мамою Інною Хероїм. Діти у вихідні 
проводять 90% часу зі мною - ми гуля-
ємо, подорожуємо, відвідуємо атракці-
они, ведемо веселий здоровий спосіб 
життя.

8 березня ми з дітьми прокинулася 
вранці, поснідали і вирішили поїхати 
до Гадяча по квіти, щоб привітати маму 
Інну. Купили по букету гарних тюльпа-
нів та сережки і поїхали до мами. 

Приїхавши, Дениска погукав маму, 
вона вийшла, ми привітали, подарували 
квіти. Потім поїхали з дітьми кататися 
на машині. Дорогою Родіончик раптом 
запитав мене:  

«Папа, мамі, мабуть, не сподобались 
квіти? Я ж заспокоїв сина, сказав, що 
сподобалися. 

Ввечері настав час відвозити Родіон-
чика до мами. Поїхали усі разом. Я не 
заходив у будинок.  Дениска завів Ро-

діончика до мами, і помітив, що в домі 
немає квітів.

Вийшов і сказав про це мені. Я сказав 
йому, щоб пішов у сарай, подивився у 
смітнику, відчув, що квіти там…

Син пішов, і звідти приніс квіти, 
які ми дарували, тільки переламані і 
викинуті.

Дитина засмутилася, почала плакати. 
Ті тюльпани син привіз додому, поста-
вив у баночку з водичкою…

Як можна викинути квіти, які подару-
вали діти на 8 березня? Це ж неповага 
до них! Нанесення психологічної трав-
ми рідним дітям…»

ТЕХПЕРСОНАЛ ЦЬКУВАВ ДИТИНУ
Нагадаємо, 19.01.2019 р. набрав чинності закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії 
булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 р. Вказаним законом, у тому 
числі, передбачено адміністративну відповідальність за булінг.
Положеннями статті 173-4 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення визначено, що адміністративна відповідальність 
встановлюється за булінг (цькування) учасника освітнього 
процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода 
психічному або фізичному здоров’ю потерпілого.
Так, за булінг стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи, 
внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або 
фізичному здоров’ю будуть штрафувати розміром від 50 до 100 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  (850-1700 грн.) або 
кривдник отримає громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.
Виявляти цькування у навчальному закладі повинен 
саме керівник закладу освіти в межах наданих йому 
повноважень. На нього покладені обов’язки:
1. забезпечувати створення у закладі освіти безпечного 
освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу;
2. розглядати заяви про випадки булінгу (цькування) 
здобувачів освіти, їхніх батьків;
3 .скликати засідання комісії з розгляду випадків булінгу 
для прийняття рішення за результатами проведеного 
розслідування та вживає відповідних заходів реагування;
4. забезпечувати виконання заходів для надання соціальних та 
психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, 
стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);
5. повідомити уповноваженим підрозділам органів 
Національної поліції України та службі у справах дітей 
про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти.
До речі, неповідомлення керівником закладу освіти 
уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України 
про випадки булінгу (цькування) учасника освітнього процесу 
– тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні 
роботи на строк до 1 місяця з відрахуванням до 20% заробітку.
Ми, від директора школи, чекаємо офіційної відповіді -  результатів 
проведеного розслідування та вжитих відповідних заходів.

крик душі

«ЯК МОЖНА ВИКИНУТИ КВІТИ, ЯКІ ПОДАРУВАЛИ ДІТИ?»
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Питання оснащення населених пунк-
тів камерами відеоспостереження є до-
сить актуальним. Це сприяє ефективно-
му реагуванню правоохоронних органів 
на порушення законодавства, розкрит-
тю кримінальних злочинів, вчинених в 
умовах вулиці по «гарячих слідах», сти-
мулює громадян до дотримання вста-
новлених правил поведінки під час пе-
ребування в громадських місцях.

На території Гадяччини систему ві-
деоспостереження встановили кілька 
років тому, на базі Єдиного центру без-
пеки.  Обслуговуванням системи за-
ймалося КП «Сервіс», яке донедавна 
належало Гадяцькій районній раді, а 
після децентралізації перейшло на ба-
ланс Петрівсько-Роменської громади. 
Тендер на проведення технічного об-
слуговування укладали із ТОВ «МОБІ 
А». Щороку за обслуговування системи 
сплачували близько мільйона гривень.   

Проте, після остаточного створення 
громад, Гадяцька міська ТГ відмовилася 
від співфінансування обслуговування 
даної системи.  Міський голова пояснив 
своє рішення тим, що ціна за вказані 
послуги – надто завищена. І у підтвер-
дження сказаного продемонстрував 
нехитрі підрахунки -  у той час, як згід-
но офіційної документації, обслугову-
вання однієї камери у місті обходило-
ся приблизно у 800 грн. на місяць, інші 
місцеві фірми надавали аналогічні по-
слуги у рази дешевше (всього 250 гри-
вень у місяць за одну камеру). 

Відповідно, із грудня 2020 року усі 
139 відео камер, які знаходились на те-
риторії колишнього Гадяцького району, 
були повністю відімкнені. Але днями 
стало відомо про відновлення роботи 
системи безпеки. Під час робочої зу-
стрічі, представники Петрівсько-Ро-
менської, Сергіївської, Великобуди-
щанської, Лютенської та Краснолуцької 
територіальних громад (окрім Гадяць-
кої міської) обговорили питання мож-
ливості подальшого функціонування 
системи відеоспостереження і виріши-
ли підписати меморандум про співпра-

цю «Безпечний район». Окрім цього, 
інтернет-провайдер пообіцяв протягом 
6 місяців безкоштовно надавати трафік 
для транслювання відеопотоку із камер 
на відповідні сервери. За цей час вказа-
ні громади повинні визначитись і розді-
лити між собою фінансування системи. 

На даний час, відділення №1 Мирго-
родського РВП вже має повний доступ 
до загальної системи відеоспостережен-
ня із можливістю скачування інформа-
ції для використання у своїй повсяк-
денній діяльності.

Коли система відеоспостереження 
знову запрацює на території Гадяцької 
міської територіальної громади, ми за-
питали у міського голови Володимира 

Нестеренка. Він повідомив, що є кіль-
ка важливих нюансів, на які потрібно 
зважати: 

«Спершу потрібно проаналізувати фі-
нансову можливість громади. По-дру-
ге, потрібно визначитись, хто саме буде 
обслуговувати цю систему. Вважаю, що 
слідкувати за тим, що робиться у місті, 
повинні правоохоронці, а не приватна 
структура з власною метою, як це було 
раніше.  

Беззаперечно, стара система нас не 
задовольняла. Тепер міська рада налаш-
тована на те, щоб впровадити програму 
«Безпечне місто» і, щоб вона працюва-
ла задля безпеки людей і приносила ко-
ристь громаді. 

Поки що, ми ґрунтовно вивчаємо це 

питання, оскільки ставимо перед собою 
завдання не просто встановити каме-
ри відеоспостереження по місту, а мати 
широкий і ефективний  функціонал 
систем моніторингу.  Система повинна 
бути інтелектуальною, мати можливо-
сті розпізнання облич, номерних знаків. 

Місця, де саме мають бути встанов-
лені камери відеонагляду, опрацюємо 
та визначимо спільно із поліцією, а не 
встановимо де заманеться, як це було 
раніше. Вважаю, що першочергово ка-
мери повинні бути у місцях найбіль-
шого скупчення людей, небезпечних та 
головних перехрестях, в’їздах і виїздах 
із міста.  

Можливо, залучимо до співпраці міс-
цевих підприємців та під’єднаємо їх ка-
мери зовнішнього спостереження до 
загальноміської моніторингової систе-
ми. Однозначно будемо займатись цим 
питанням».  

І наостанок додав, що змонтува-
ти і встановити систему – не пробле-
ма. Були б гроші. Проте, у бюджеті 
на 2021 рік коштів на цю програму не 
передбачили. 

Від редакції
Про найбільш резонансні злочини 

у Гадячі місцеві чиновники і депутати 
добре знають – навряд чи потрібно на-
гадувати про підпалені автомобілі та 
мікроватобуси, обкрадені будинки та 
ломбарди, зникнення людей… Мина-
ють роки, а злочини залишаються не 
розкритими. У той же час, щоб реалі-
зувати вкрай необхідний проект «Без-
печне місто», у органів місцевого само-
врядування постійно бракує грошей, 
а можливо політичної волі. Більш ніж 
впевнені , що знайти кілька сотень ти-
сяч гривень у бюджеті неважко, але ж 
камерами не купиш недалекоглядний 
електорат. Інша справа – плитку по-
класти та  відремонтувати дахи на п’я-
типоверхівках, квартири у яких давно 
приватизовані, та й взагалі, «щоб мен-
ше «зайвого» бачили»...

Підготувала Оксана Кириченко
Фото використане як ілюстрація

ЧОМУ НА ВУЛИЦЯХ МІСТА 
НЕ МАЄ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ

«СЛІПИЙ» ГАДЯЧ

Наприклад, у Лондоні та Сінгапурі встановлено близько 100 тисяч камер 
відеоспостереження. В столиці України, Києві кількість встановлених  
камер наближається до 20 тисяч штук. Ціна однієї камери — від 5 до 
60 тисяч гривень. Інформація надходить та аналізується в міському 
Центрі обробки даних (доступ до цих даних мають тільки спеціальні 
служби або Нацполіція). Правоохоронцям у київському Центрі 
обробки даних допомагають затримувати зловмисників, а міській владі 
— контролювати роботу комунальників і керувати дорожнім рухом.
До речі, у системі встановлені унікальні камери інтелектуальної 
транспортної системи. Вони розуміють, де рухається вантажівка, де 
мотоцикл, де завантажені 3 смуги, а де вільна ділянка. Окрім цього 
смарт-камери не лише визначають кількість автівок на перевантажених 
дорогах і людей на площах, а й можуть стати в пригоді в надзвичайних 
ситуаціях -  можуть визначати наявність диму, вогню і навіть мають 
функцію визначення забутих предметів: сумок, рюкзаків, валіз, а 
також із легкістю ідентифікують людські обличчя. Упізнавши людину 
з бази даних, система миттєво виводить дані, зокрема, ім›я та посаду. 
За допомогою смарт-відеокамери потрібну людину можна швидко 
знайти у натовпі. А також визначати вік, маршрут пересування та навіть 
оцінити емоційний стан. У деяких камерах встановлені детектори бійки 
та визначення за психотипом, що відзначають неадекватну поведінку. І 
що частіше людина потраплятиме в об›єктиви камер, тим точніше буде 
індентифікована. Завдяки цьому злочинність у столиці зменшилася 
на 37%. Зокрема, знайшли на 31% більше викрадених авто, понад 100 
людей, як злочинців, так і зниклих. А також зафіксували 6 тисяч ДТП.
А у Полтаві встановлено близько 400 камер відеоспостереження, 
які  слідкують не тільки за дорогами й вулицями міста, а й за 
роботою комунальних служб і надзвичайними ситуаціями. 
По камерах можна контролювати виконання господарських 
робіт, очищення та посипання доріг, оперативно дізнатися 
про відключення електроенергії чи порив водопроводу. 
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У часи технічного прогресу, коли 
у мережі Інтернет можна продати 
і купити, без перебільшення, все, 
що заманеться, українці мало не 
щодня стають жертвами шахраїв, 
які, розміщуючи у всесвітній 
павутині оголошення, виманюють 
у них гроші.
До того ж, у деяких випадках, 
«купившись» на рекламу можна 
стати не тільки жертвою, а й 
співучасником злочину. Про нові 
види шахрайства у мережі читайте 
далі.

Торгував ліками через чат 
мобільного додатку

Поліція підозрює 23-річного мирго-
родця в інтернет шахрайстві з лікар-
ськими засобами.

Останній, використовуючи чат спіль-
ноти створеної для продажу лікарських 
засобів, надсилав sms-повідомлення, в 
яких пропонував продати ліки за ціною 
нижче ринкової. Шахрай просив пере-
рахувати на його рахунок обумовлену 
суму за продаж лікарських засобів, піс-
ля чого видаляв свій акаунт. Але через 
певний час реєструвався на сайті під ін-
шим номером телефону і знову пропо-
нував до продажу неіснуючі ліки.

Наразі поліції відома причетність 
підозрюваного принаймні до семи обо-
рудок з продажем неіснуючих ліків, 
жертвами яких стали жителі різних об-
ластей України.

Йому повідомили про підозру у ско-
єнні сімох шахрайств (ч. 1 та 2 ст. 190 
Кримінального кодексу України). Од-
нак правоохоронці впевнені, що епізо-
дів його злочинної діяльності значно 
більше. Тому, на даний час встановлю-
ється реальна кількість потерпілих.

«Продам фальшиві гроші, 
які приймає термінал»

У стрічці новин Фейсбуку натрапи-
ли на оголошення з переадресацією на 
Телеграм-канал продажу фальшивих 
грошей: 

«Високоякісні фальшиві гривні, до-
лари, євро. З водяними знаками, на HQ 
папір. Приймають термінали, каси», — 
йдеться у оголошенні, проілюстрова-
ного 500-гривневою купюрою, на якій 
просвічуються елементи захисту. 

У Телеграм-каналі є «офіційний» 
прайс вказаних пропозицій, де написа-
но, що за тисячу гривень нібито можна 
отримати втричі більшу суму фальши-
вих грошей у вітчизняній валюті. Або 
за 100 справжніх доларів — нібито ку-
пити 300 підробних. Переслати фаль-
шивки обіцяють поштою. У той же час, 
попереджають, що такою пропозицією 
можна скористатися лише раз.  

Правоохоронці стверджують, що 
фальшивок у продавців немає, їх мета 
— «розвести» на гроші людей, які «ку-
пляться» на пропозицію в месендже-
рі. Нібито, таких пропозицій у мережі 
– безліч.

Якщо раптом до рук вам потрапить 
фальшивка, то що з нею пробити? 
У разі сумнівів щодо справжності та 
платіжності банкнот гривні, треба звер-
татися до банків для проведення дослі-
джень. Банки, в свою чергу, передають 
ці банкноти для дослідження НБУ. Ця 
процедура безкоштовна. За її результа-
тами, клієнтам відшкодовують відпо-

відну суму грошових знаків національ-
ної валюти, визнаних справжніми та 
платіжними. Підроблені банкноти ви-
лучаються без відшкодування їх варто-
сті. Про всі факти вилучення з грошо-
вого обігу підроблених банкнот НБУ 
повідомляє поліцію за встановленою 
формою. Підробки в установленому по-
рядку передаються працівникам полі-
ції, де проводиться подальше розсліду-
вання щодо причетності тих чи інших 
громадян до фальшування грошей. 

Чи розпізнає несправжню купюру 
термінал? Усі банкомати та термінали 
з функцією приймання/видачі банк-
нот оснащуються виробниками цього 
обладнання відповідними датчиками. 
Вони налаштовуються на ідентифіка-
цію захисних ознак банкнот. За умови 
здійснення відповідного налаштування, 
ризику приймання фальшивих банкнот 
терміналом — не існує. Загалом підроб-
ки гарантовано визначаються під час 
приймання та оброблення готівки в 
банківській системі, у тому числі тер-
міналами самообслуговування.

Обкрадають на відомому 
торговому інтернет-майданчику

Цього разу запрацювала справді ви-
шукана схема «розводу», на яку потра-
пляють навіть  досвідчені користува-
чі. Пов’язана вона з безпечною угодою 
- послуга від OLX для всіх користува-
чів, що купують товар в іншому місті та 
розраховуються за допомогою банків-
ської картки. Коли покупець замовляє 
товар, на його картці блокуються кош-
ти та списуються лише після того, як 
він отримає цей товар та підтвердить, 
що його все влаштовує. Якщо ж товар 
не влаштовує покупця, гроші поверта-
ються на його картку. Таким чином, ри-

зик шахрайства повністю нівелюється, 
адже не треба робити передплат незна-
йомим людям. 

Виглядає шахрайство наступним чи-
ном - на OLX розміщується товар за 
привабливою ціною, яка дещо нижча 
за інші позиції. Купити цей товар мож-
на по «безпечній угоді». До того ж, про-
давець товару, зазвичай, навіть готовий 
ще й знизити ціну.

«Платіть за безпечною угодою – зав-
тра відправимо. Тільки дайте свій но-
мер телефону, щоб набрати вас, коли це 
зробимо» - стверджує продавець. 

Людина оплачує товар за безпеч-
ною угодою, їй приходить СМС з но-
меру OLX про те, що транзакція замо-
рожена, і пропонується перейти в чат 
зі спеціалістом технічного відділу на 
сайт типу olx.ua.international (домени 
бувають різні). В цьому чаті покупцю 
повідомлять номер замовлення, який 
знає тільки продавець, тому у багатьох 
це викликає довіру, а також скажуть, 
що потрібно зробити відміну безпечної 
угоди, бо гроші зависли, і потрібна оп-
лата резервним способом. Людина ро-
бить відміну на офіційному сайті OLX, 
гроші повертають і вона відразу пере-
конується, що це дійсно служба техніч-
ної підтримки.

Далі пропонують оплатити угоду ре-
зервним способом, прямо в чаті слід за-
повнити форму з тим же товаром, який 
купують. Після цього приходить СМС 
із банку із цифровим кодом, який по-
трібно ввести в чаті і з картки покуп-
ця знімається вартість товару. Далі 
спеціаліст служби підтримки підтвер-
джує успішну покупку і каже, що гро-
ші будуть зараховані в ручному режимі, 
про що протягом 24 годин повідомить 
служба підтримки клієнтів.

Через деякий час покупцю прихо-
дить СМС від OLX про те, що покуп-
ка знову не підтвердилась. Оператор 
в чаті вибачається і каже, що поверне 
гроші. Згодом дійсно приходить фор-
ма на повернення коштів. Покупець за-
повнює форму та отримує СМС із бан-
ку про підтвердження списання такої ж 
суми, як коштує товар. Це вже починає 
насторожувати покупця, але йому від-
повідають, що списання насправді не 
буде, а підтвердження потрібне тільки 
для ідентифікації платежу. Покупець 
вводить цифри із СМС і все - із нього 
уже двічі зняли кошти за товар, якого 
він так і не отримав, а оператор, який із 
ним спілкувався, швидко зникає і ви-
даляє чат. 

Юрій Сулаєв, речник обласної полі-
ції, повідомив, що і жителі Полтавської 
області потерпають від подібних злочи-
нів. Він радить не сплачувати заздале-
гідь, бо існує великий ризик позбути-
сь грошей та не отримати товар. Нині 
більшість продавців надають можли-
вість людині обрати зручний спосіб оп-
лати: оплата при отриманні, наприклад. 
Чи сплата частини суми.

«Одні з найпоширеніших шахрайств 
на Полтавщині стосуються літніх лю-
дей: дзвінки на телефон, що хтось з рід-
них потрапив у лікарню чи ДТП і тре-
ба переказати кошти (віддати), обмін 
купюр на купюри нового зразка, пере-
вірка лічильників, – каже Юрій Сулаєв. 
– Після такого люди зазвичай втрача-
ють кошти. Тож ми і через ЗМІ, і че-
рез соціальні мережі попереджаємо, 
що не варто довіряти дзвінкам, непро-
ханим гостям і неперевіреним сайтам. 

Підготувала Оксана Кириченко

ФАЛЬШИВІ ГРОШІ І НЕІСНУЮЧІ ЛІКИ
У МЕРЕЖІ МОЖНА КУПИТИ
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На 1 січня 2021 року, в області на 
диспансерному обліку з діагнозом 
сенсоневральна туговухість 
(СНТ) перебуває 591 дитина. З 
них 322 дітей з інвалідністю, 4 
– з первинною інвалідністю.
Як розповів лікар-сурдолог, експерт 

ДОЗ за напрямом сурдологія Олек-
сандр Коцюба, діагноз сенсоневраль-
на туговухість (СНТ), глухота є захво-
рюванням внутрішнього вуха. Вона 
супроводжується порушенням слуху, 
обумовленим ушкодженням равлика, 
слухового нерву, стовбура мозку або 
коркових центрів слуху. Сенсорна (кох-

леарна) втрата слуху виникає при лока-
лізації ураження в равлику, нейрональ-
на (ретрокохлеарна) – при патології 
слухового (равлика) нерву.

Зниження слуху і глухота є серйоз-
ною соціальною проблемою. Одна лю-
дина з 10 тисяч є глухою або має тяжку 
втрату слуху. Така людина з часом від-
ходить від суспільства або закриваєть-
ся в собі, не може спілкуватися з інши-
ми. Спілкування за допомогою жестів 
є доволі складним, та й суспільство не 
завжди готове до такого спілкування.

Загалом, у світі проживає більше 250 
млн слабочуючих людей.

Минулого року в 5 районах із 25 за-
фіксували показники захворюваності 
вищі за епідемічний поріг. Про це по-
відомили на засіданні обласної ради з 
координації дій щодо поширення ту-
беркульозу, ВІЛ та наркозалежності. 
Епідемічний поріг захворюваності на 
туберкульоз визначений на рівні 50,0.  
Цей показник використовують для по-
значення початку епідемічного підйому 
певної хвороби.

На Полтавщині середньообласний 
показник у 2020 році становив 36,5, тоді 
як в Україні – 42,2. Так, найвищі показ-
ники захворюваності на туберкульоз за-
фіксували у 5 районах області:

Кобеляцький район – 50,3;
Пирятинський район – 53,6;
Машівський район – 54,0;
Полтавський район – 61,1;
Кременчуцький район – 64,1.
Райони Полтавщини з середнім 
рівнем захворюваності:

Зіньківський район – 37,2;
Лубенський район – 37,6;
Полтава – 38,0;
Чорнухинський район – 38,3;
Великобагачанський район – 43,3;
Карлівський район – 43,4;
Гадяцький район – 44,0.
Найнижчі показники захворюваності 

мають райони Лохвицький, Миргород-
ський, Котелевський, Шишацький, Ди-
канський, Чутівський, Гребінківський, 
Оржицький, Хорольський, Решети-
лівський, Новосанжарський, Семенів-
ський, Глобинський, Козельщинський, 
а також м. Кременчук та Горішні Плав-
ні. Усі вони мають показник нижчий за 
середньообласний.

Найнижчу захворюваність у 2020 
році спостерігали у Решетилівському 
та Диканському районах. Там показник 
становив 16 та 16,6 відповідно.

 «БМ»

Нежить, біль у горлі, невисока 
температура — симптоми 
сезонних респіраторних хвороб, 
які найбільше поширюються 
в зимовий період. Однак 
останнім часом в Україні 
фіксують зменшення кількості 
зареєстрованих випадків 
таких захворювань.  Із чим 
це пов›язано, як надалі 
вплине на імунітет та на що 
чекати наступного сезону 
— розповідають лікарі.

Чи справді кількість сезонних за-
хворювань зменшилася?

У Центрі громадського здоров›я ка-
жуть, що у 2020 році кількість випад-
ків сезонних інфекційних захворю-
вань помітно знизилася. Наприклад, 
зареєстрованих діагнозів грипу було 
у 13 разів менше в порівнянні з 2019 
роком. І лише у грудні 2020 року кіль-
кість ГРВІ зросла — їх зареєстрували 
на 15% більше, ніж за аналогічний пе-
ріод у 2019-му.

Це сталося завдяки обмежуваль-
ним заходам: дистанційному навчан-
ню, дотриманню особистої гігієни та 
кашльового етикету, використанню 
засобів захисту.

Варто також враховувати, що біль-
шість людей із легким перебігом го-
строго респіраторного захворюван-
ня лікуються вдома самостійно. Їхні 
випадки можуть не потрапити в 
статистику.

Як зменшення сезонних захворю-
вань може вплинути на імунітет?

Імунітет до сезонних хвороб фор-
мується з першого разу. Однак напру-
женим і тривалим такий імунітет стає 
тільки після перенесення 2-3 повто-
рень цієї інфекції протягом кількох 
років. Це «тренує» імунітет і готує 
його до наступного сезону. Тому люди, 
які не хворіли цього сезону, наступно-
го можуть бути вразливішими до хво-
роби та важче її переноситимуть.

«Після захворювання формуєть-
ся певна концентрація антитіл. З ча-
сом вона знижується, бо організм 
не відчуває в них потреби. Тому во-
сени 2021 року ми можемо очікува-
ти, що той самий грип люди будуть 
переносити важче. Якщо не провак-
цинувалися цього сезону», — кажуть 
інфекціоністи.

Крім цього, із слів медиків, імуні-
тет страждає, коли людина починає 
займатися самолікуванням та купує 
антибіотики. Так може сформувати-
ся антибіотикорезистентність, бакте-
рії мутують і надалі можуть виклика-
ти тяжчі форми захворювань.

Послаблює імунітет і перенесення 
коронавірусу. Люди, які перехворіли 
на COVID-19, стають більш вразливи-
ми до інших захворювань. Крім того, 
потім у пацієнтів з коронавірусом ви-
являють інші хвороби, які раніше не 
виявляли себе.

 «БМ»

ДЕ НАЙВИЩИЙ РІВЕНЬ 
ЗАХВОРЮВАНОСТІ 
НА ТУБЕРКУЛЬОЗ?

НА ПОЛТАВЩИНІ ВАДИ 
СЛУХУ МАЄ 591 ДИТИНА

ТА ЇХ НАСЛІДКИ

Аналіз захворюваності з 
01.03.2021 року по 7.03.2021 
року. 

У Полтавській області станом на 
07.03.2021 (за 9-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 6000 осіб, на 
19,3% більше попереднього тижня (на 
попередньому тижні ріст на 13%), по-
казник захворюваності – 435,1 на 100 
тисяч населення, що нижче базово-
го рівня (епідемічного порогу). Дітей 
захворіло 3286, що складає 55% від 
усіх захворілих. Найвищі показники 
захворюваності в містах Гадяч, Луб-
ни, Диканському та Котелевському 
районах, де захворюваність вище ба-
зового рівня і знаходиться на серед-

ньому рівні інтенсивності. Госпіталі-
зовано 38 хворих, що складає 0,6% від 
кількості захворілих. Щеплення про-
ти грипу в області проводяться на 30 
адміністративних територіях, не про-
ведено жодного щеплення з початку 
епідсезону в Полтавському районі. 
Щеплено за тиждень 72, з початку се-
зону 7713 осіб.

У Гадяцькому районі за попередній 
тиждень на ГРІ захворіло 267 осіб , з 
них дітей 140 (52,4%). Випадків гри-
пу не зареєстровано. Показник захво-
рюваності на ГРІ серед населення ра-
йону цього тижня 528,7 (на 100 тис. 
населення) в т.ч. по м. Гадяч 849,8 ; 
по сільських населених пунктах 260,8. 
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 »

Продовжуємо вас інформувати 
про ситуацію із COVID-19.

На 9 березня, у Полтавській області 
лабораторно підтвердили 7 нових ви-
падків захворювання на коронавірус. 

Згідно інформації директора КНП 
«Гадяцька МЦЛ» Олександра Шапо-
вала, у стаціонарі інфекційного гос-
піталю перебуває 41 пацієнт (15 із 

підтвердженим діагнозом і 26 із підоз-
рою). На апараті штучної вентиля-
ції легень 2 пацієнти. На підтримці 
дихання кисневими генераторами 9 
хворих. 

Кількість летальних випадків за 
весь період карантину – 32.

Оксана Кириченко 

Про це повідомили на офіційній 
сторінці КНП «Гадяцька МЦЛ» у 
Фейсбук.

Медпрацівників із трьох районів: 
Лохвицького, Зіньківського і Гадяць-
кого щеплювали 4 березня, на базі КНП 
«Гадяцький ЦПМСД». Вакцинували 55 
осіб – лікарів міських лікарень, стаці-
онарних відділень, які безпосередньо 
працюють із хворими на коронавірусну 
хворобу, а також працівників екстреної 
медичної допомоги. Тяжких побічних 
реакцій не було. Спостерігались тільки 
легкі та середньої тяжкості реакції, які 
зникали протягом кількох днів. 

Пацієнти, які щепилися, зможуть от-
римати відповідний сертифікат для ви-
їзду закордон.

Нагадаємо, вакцина розроблена 
Оксфордським університетом Велико-
британії, виготовлена в Індії. Ін’єкція 
досліджена на добровольцях у Вели-
кобританії та Індії. Вакцинація безко-
штовна та добровільна. Бажаючі вак-
цинуватися можуть зареєструватися в 
додаткові «Дія» або звернутися до сі-
мейного лікаря, який спрямує пацієнта 
на відповідний етап. 

«БМ»
На фото: головний лікар 

Лохвицької ЦРЛ В. Бурлей

НОВИНИ КАРАНТИНУ

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ 
НА ГРИП ТА ГРІ 

ПРОВЕЛИ 
ПЕРШУ
COVID-
ВАКЦИНАЦІЮ

Сезонні захворювання
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«З поневоленого українського народу»
«Вона ніколи не плакала, навіть у хви-

линах суворої кари батька, чи в пізніших 
важких ударах життя. Не любила жаліти-
ся, але здавалося б, що й других не жалі-
ла. Проте серце мала дуже добре», – пи-
сав про сестру Северин Левицький. Оля 
була другою дитиною у батьків Михайла 
Левицького та Савини Стрільбицької, які 
походили з галицьких священичих родів. 
Разом із старшою сестрою Іванною та мо-
лодшим братом Северином дівчинка про-
вела дитинство в діда по матері у с. Підго-
родді (тепер – Івано-Франківської обл.), 
а іноді навідувалася до батьків у с. Щуро-
вичі (тепер – Львівської обл). Батько ре-
тельно виховував дітей, тому діти зма-
лечку знали, що «…вони з поневоленого 
українського народу, що для праці для 
нього, в любові до нього і для боротьби за 
його волю вони мають виростати».

Олин тато щосили намагався дати хо-
рошу освіту дітям. Двокласне початко-
ве навчання забезпечила полька Філіпі-
на Янічек, яка закінчила 8-класну школу 
у Бродах і давала приватні уроки. Зго-
дом сестри продовжили навчання в Като-
лицькій школі закритого типу для дівчат 
у місті Вайсвассер (Німеччина), а потім у 
виділовій школі при «Інституті для Укра-
їнських Дівчат» у Перемишлі. Там Оля 
перейшла до ліцею та 1909 року закінчи-
ла його матурою. Коли дівчинці було 13 
років, почала втрачати найрідніших: спо-
чатку батька, потім діда, а згодом і маму. 
Залишившись без маєтку й жодної допо-
моги, Оля читала лекції у школі, а у віль-
ний час – твори Ніцше, Гайне. Навчання, 
участь у різних гуртках були способом пе-
режити смерть рідних і рухатися далі в до-
росле життя. 

«Серце, повне смутку»
«Оля зразу була на роздоріжжі, чи йти 

в УСС, чи заміж. Зразу була рішилася 
на перше. Та коли стало ясно, що укра-
їнським дівчатам вступ до УСС заборо-
нений через обмеження українського ле-
ґіону до незначної горстки мужчин, Оля 
пішла за голосом серця й почала ділити 
з Дмитром долю й недолю», – згадувала 
подруга сім’ї Савина Левицька. Повінча-
лася пара в липні 1914 р. у церкві Свя-
тої Варвари у Відні. За спогадами друзів, 
після мобілізації до війська Ольга разом 
із Дмитром на півроку виїхали до фор-
ту Мальборгет (Італія). Але, згідно з да-
туванням їхніх листів (від серпня 1914 
до червня 1915 р., за винятком відпустки 
взимку 1915 р.), Ольга перебувала у Льво-
ві, Перемишлі й Відні. Тому не могла бути 
з Дмитром.

Із майбутнім чоловіком Дмитром Баса-
рабом дівчина познайомилася, коли була 
учасницею спортивно-військового това-
риства «Січ»» та займалася громадською 
діяльністю при «Жіночій громаді». Хло-
пець походив із селянської родини з с. 
Іванків (тепер – Тернопільської обл.), на-
вчався в гімназіях у Тернополі та Переми-
шлі, а 1913 р. отримав диплом інженера у 
Львівській політехніці. Дмитро був редак-
тором часопису «Відгуки», на сторінках 
якого відстоювали ідею творення україн-
ського війська для боротьби за самостій-
ну Українську державу. Однак журнал не 
був популярним і його закрили. З почат-
ком війни Дмитро пішов на Італійський 
фронт як резервний поручник у складі ар-
тилерійського батальйону. Але не мав на-
міру будувати військової кар’єри, а лише 
чекав закінчення війни. Надії жінки ство-
рити разом із Дмитром «свій дім», яко-
го вона була позбавлена в молодості, 22 
червня 1915 р. обірвала звістка про смерть 
чоловіка і скриня з його закривавленими 
речами, яку прислали друзі. Ользі було 
тоді 26 років. Пережити смерть чоловіка 
допомогла громадська діяльність у шпита-
лях і міжнародній організації при Черво-
ному Хресті: «…в темному вбранні ходила 
по шпиталях і відвідувала ранених жовні-

рів, несучи їм усміх і потіху, хоч у неї самої 
було серце, повне смутку».

«Старатися о зрівняння прав жінок із 
правами мужчин»

Під час Першої світової війни грома-
дянська позиція Ольги спричинила гострі 
дискусії в молодого подружжя. Ця «супе-
речка» відображена в листах закоханих. 
Жінка обережно розповідала про те, як 

агітувала чоловіків долучатися до Укра-
їнських Січових Стрільців на львівсько-
му вокзалі в серпні 1914 року. Випереджу-
ючи незадоволення Дмитра, пояснювала 
свій вчинок тим, що він не знає, «яка тут 
тепер гарячка». Ольга розуміла, що не всі 
вступали до Легіону з патріотичних по-
чувань, були й такі, які долучилися з «ні-
чого робити» і заради хліба. Але на хвилі 

загального піднесення жінка вважала, що 
всі особисті справи мають поступитися 
загальнонаціональним. Із Дмитрових ли-
стів зрозуміло, що Ольга хотіла навчатися 
на самаритянських курсах, піти на фронт 
разом із Січовими Стрільцями або долу-
читися до діяльності Червоного Хреста. 
Чоловік не розділяв таких поглядів своєї 
обраниці. Він вважав, що кожен мав долу-
читися до воєнної справи в межах можли-
востей. Зрештою, він не забороняв Ользі 
займатися доброчинністю, а також над-
силав дружині кошти, щоб вона купува-
ла сигарети та солодощі для військових.

Втративши чоловіка, Ольга цілкови-
то присвятила своє життя доброчинній, 
освітній, політичній діяльності. Жінка 
розгорнула активну роботу в «Україн-
ському жіночому комітеті допомоги по-
раненим воякам» у Відні, працювала і у 
шпиталях, і займалася організаційними 
питаннями. Була нагороджена Почесною 
срібною медаллю Червоного Хреста. У 
міжвоєнний період Оля активно підтри-
мувала український жіночий рух і була 
скарбничкою (касиркою) новостворено-
го «Українського жіночого союзу». Об-
стоюючи інтереси українців, жінка нама-
галася налагодити контакти з активними 
діячками з Наддніпрянщини, бо вважала, 

що українки по обидва боки Збруча ма-
ють діяти злагоджено. Жінка брала участь 
у підготовці Третього Конгресу Міжна-
родної Ліги миру, де разом із жінками 40 
національностей намагалася «сотворити 
такі міжнародні відносини, котрі зроби-
ли б війну неможливою, старатися о зрів-
няння прав жінок з правами мужчин і для 
осягнення цілей виховати відповідно мо-

лоде покоління».
Смерть через політику

Політичну кар’єру Ольга Басараб роз-
почала як працівниця уряду Євгена Пе-
трушевича. Від 1918 року їздила до 
Стокгольма та Гельсіндорфа (Гельсінкі), 
де змогла налагодити чимало значущих 
для української справи контактів. У подо-
рожах Швецією та Фінляндією жінка по-
пуляризувала українське питання та до-
водила, що українська нація має право на 
власну державу. Цей час Ольга використа-
ла і для власної самоосвіти та розширення 
кругозору – відвідувала музеї, художні га-
лереї, ознайомилася з побутом і традиція-
ми місцевого населення, вдосконалювала 
мови, цікавилася філософією буддизму й 
історією Індії. Усі ці знання згодом допо-
могли у роботі в Українській Військовій 
Організації.

Чому Ольга Басараб стала зв’язковою 
Української військової організації? 

Найвірогідніше, підштовхнуло до цьо-
го її особисте знайомство ще зі студент-
ських часів з Євгеном Коновальцем. Як 
ідеальна кандидатка для розвідницької 
роботи жінка підходила з кількох при-
чин. Із часів діяльності в уряді Петруше-
вича вона добре володіла інформацією у 
політичних справах, мала закордонний 
паспорт, що відкривав шлях до різних єв-
ропейських держав – Німеччини, Австрії, 
Швеції, Чехословаччини. Крім того, до-
сконале знання німецької мови полегшу-
вало перебування за кордоном, та й жінка 
не привертала зайвої уваги закордонних 
спецслужб. Її квартира у Львова на вул. 
Виспянського, 24 (тепер вул. Івана Ви-
шенського) стала місцем, де «зберігали-
ся основні нитки краєвих і закордонних 
зв’язків УВО». Жінка також агітувала ко-
лишніх військових вступати до лав УВО, 
щоб створити мережі місцевих організа-
цій на Галичині та на Волині. Як потім пи-
сав брат Северин, праця Ольги для УВО 
була невідомою для її рідних. Маскува-
ти розвідницьку роботу Ользі вдавалося 
завдяки участі в товаристві «Союз Украї-
нок» та допомоги пластунам. Однак це не 
вберегло жінку від фатального кінця. Іс-
торики виписали чимало версій випад-
кового розсекречення, арешту та смерті 
Ольги. Мілена Рудницька ж писала: «Та-
ємницю своєї смерти Ольга Басараб взя-
ла з собою до могили. В українському гро-
мадянстві панувало загальне переконання, 
що її замучили на смерть і опісля мертве 
тіло повісили в її камері, щоб викликати 
фікцію самогубства. А може, повісили її 
ще живою? Чи, може, скатована, споне-
вірена жінка, коли її вранці після допиту 
затягли до камери, у приступі крайнього 
розпачу відібрала собі життя? Може, боя-
лася, що при чергових тортурах уже не ма-
тиме сили мовчати?».

Жива пам’ять
«Ми повинні передати її (Ольгу Ба-

сараб) нащадкам як історичну постать 
нашого визвольного змагу», – ці слова 
української письменниці, пластунки на 
еміграції Лесі Храпливої-Щур стали про-
рочими. Завдяки «Українському жіночо-
му союзу» й Мілені Рудницькій «справа 
Басарабової» почала з’являтися не тіль-
ки в українській, а й німецькій, американ-
ській, скандинавській, польській пресі. У 
той час “Союз Українок” перекладав від-
повідальність за смерть Олі на керівниц-
тво УВО – Є. Коновальця, А. Мельника 
та О. Думина, які, зважаючи на підпільну 
діяльність організації, не дали жодних ко-
ментарів у цій справі. Натомість молодше 
покоління УВО взяло на озброєння геро-
їчний образ Ольги Басараб, проводячи у 
1920–1930-х роках низку терористичних 
та протестних акцій. На прикладі Ольги 
виховали ціле покоління молоді, яке зго-
дом долучилося до підпільної діяльності 
ОУН та УПА та називало свої загони її 
іменем.

Мар’яна Байдак, історик

ОЛЬГА БАСАРАБ: ЖИТТЯ ПОМІЖ УТРАТ
ПРО НАЙВІДОМІШУ УКРАЇНСЬКУ РОЗВІДНИЦЮ, ЯКА 

СТАЛА СИМВОЛОМ БОРОТЬБИ ЗА УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ

Зліва направо сидять: сотник Іван Андрух, полковник Євген Коновалець, сотник Василь 
Кучабський; стоять: полковник Іван Чмола, сотник Михайло Матчак, сотник Ярослав Чиж.

Фото: https://www.istpravda.com.ua/

Українська військова організація (УВО) — військова революційно-політична 
формація, що постала 1920 року заходами старшин різних українських армій: 
Січових Стрільців (ідеологічно-політичний вклад), Української Галицької армії, 
в основному її VI Равської бригади (бойовий та організаційний елемент).
9 квітня 2015 року Верховна Рада України ухвалила закон «Про 
правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України 
у ХХ столітті» авторства Юрія Шухевича, в якому вказано перелік 
організацій, які визнаються таким, що боролись за незалежність 
України, серед них є й Українська військова організація.
30 липня 1920 року у Празі відбулось останнє засідання Стрілецької Ради 
Січових Стрільців, на якому під керівництвом командира січових стрільців 
полковника Євгена Коновальця було створено Українську Військову 
Організацію. УВО було створено нелегально на західноукраїнських землях, 
що відійшли до Польщі. Зокрема, перший осередок Української Військової 
Організації було утворено у Львові. Перший з’їзд УВО відбувся у серпні 
1920 року у Празі. На ньому було ухвалено цілий ряд постанов та завдань 
для УВО, які були направлені для усунення різниці між придніпрянцями 
та галичанами й затвердження ідеї соборности усіх земель України.
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6.00 Гiмн України.
6.05,3.15 Енеїда.
6.30 М/ф «Подарунок».
6.40 М/ф «Було скучно».
6.50 М/ф «Ватажок».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.3
5,2.25,5.10 Новини.
7.05,8.05,9.05,12.00,13
.10,18.20 Суспiльна 
студiя.
9.30 Т/с «Вiра». (16+).
11.05 Солодка дача.
11.25 Телепродаж.
,21.35,0.10,3.00,5.45
Спорт.
15.20 UA:Фольк.
16.30 Концерт. Пiснi про 
кохання.
17.25 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
18.55 Д/с «Дика прогу-
лянка».
19.55,0.30 Д/с «Супер-
чуття».
21.55,0.20,3.10,5.55
Спорт. Аспект.
22.00 Д/с «Виживання у 
дикiй природi».
23.00 #ВУкраїнi.
0.25,5.05 Погода.
1.00 Т/с «Посольство». 
(16+).
4.10 Д/ф «Вiйна на нульо-
вому кiлометрi». (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 «ТСН».
9.25,10.20,4.55,5.35
«Життя вiдомих людей».
11.20,12.20,14.15
«Одруження наослiп».
15.45 «Свiт навиворiт».
17.10 Мелодрама «Навчи 
мене кохати». (12+).
20.45 Т/с «Папiк». (12+).
21.55 Т/с «Родичi». (12+).
23.00,0.05 Т/с «Кухня».
1.05 Комедiя «Менi б у 
небо». (16+).
2.55 Комедiя «Ва-банк».

5.25,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».

,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.00 «Позаочi».
12.25 Т/с «Агата Рейзiн». 
(12+).
14.30,15.35 «Речдок».
16.30 «Речдок. Осо-
бливий випадок. Злочи-
нець поневолi».
18.00,19.00,4.10 «Сто-
сується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.55 Т/с «Пригадати 
молодiсть». (12+).
2.00 Т/с «Спокуса». (12+).
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,
18.00,19.00,23.00,0.00,
1.00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.25 Pro Вiйсько.
7.10,20.55 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 «Нижче 
тiльки пекло».
12.55 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
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 Дiйовi особи.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
0.10 Д/с «Найбiльшi об-
мани iсторiї».
3.10 Культ Ура!

4.10 Обережно, дiти!

4.15 Скарб нацiї.
4.25 Еврика!
4.30 Факти.
4.50 Т/с «Вiддiл 44». 
(16+).
5.35,20.15 Громадян-
ська оборона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 «Рiшає Онiстрат».
12.05,13.15,21.25 Т/с 
«Пес». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
14.55,16.15,22.25 Т/с 
«Розтин покаже 2». (16+).
16.50 Х/ф «Смерть 
Сталiна». (16+).
18.45,21.00 Факти. 
Вечiр.
23.20 Х/ф «Глобальне 
вторгнення: Битва за 
Лос-Анджелес». (16+).
1.35 Х/ф «Горець». (16+).
3.30 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.00 Т/с «Комiсар Рекс».
8.55 Битва екстрасенсiв. 
(16+).
13.05,14.55 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.40 Т/с «Слiд». (16+).
18.05 СуперМама.
19.05 Таємницi ДНК. 
(16+).
20.15,22.45 Т/с 
«Авантюра на двох».
23.00 Т/с «Лист очiку-
вання». (16+).

5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.30 Орел i решка. Чу-
деса свiту.
8.30 Т/с «Надприродне». 
(16+).
10.20 Х/ф «Робiн Гуд». 

(12+).
12.50 Любов на вижи-
вання. (16+).
15.00 Орел i решка.
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Де логiка? (16+).
21.00 Х/ф «Шiсть днiв, 
сiм ночей». (16+).
23.00 Х/ф «Джордж iз 
джунглiв».
0.50 Х/ф «Хатина в лiсi». 
(18+).
2.40 Зона ночi.
5.00 Абзац.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00,2
3.00,2.20 Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.00 Мiсiя: краса.
11.00 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», 19 i 20 с. (16+).
23.10 Т/с «Комора 
життя», 3 i 4 с. (16+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Комора життя», 
5 с. (16+).
3.10 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.
22.00 «Прямий» контакт» 
з Т. Березовцем.

5.00 Х/ф «Ра-
смус-бродяга», 2 с. (12+).
6.50 Х/ф «Кулак ярости». 
(Гонконг). (16+).
9.00 Х/ф «Мишу из 
д`Обера». (Франция). 
11.25 Х/ф «Добро пожа-
ловать к Райли». (США 
- Великобритания). (16+).
13.25 Х/ф «Заза». (18+).
15.10 Х/ф «Вспомнить 
все». (США - Мексика). 
(18+).
17.55 Х/ф «Разомкнутые 
объятия». (Испания). 
(16+).
20.20 Х/ф «Все ради 
нее». (Франция - 
Испания). (18+).
22.20 Х/ф «Мелкие мо-
шенники». (США). (16+).
0.05 Х/ф «Жандарм на 
прогулке». (Франция - 
Италия). (16+).
2.15 Х/ф «Агитбригада 
«Бей врага!» (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».
17.10 «Орел i решка. На 
краю свiту».
19.00 «Орел i решка. 
Перезавантаження».
23.00 Т/с «Грань». (16+).
2.15 Т/с «Три сестри».
3.10 «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 Ко-
риснi поради.
14.00,21.10 Моя кухня.
15.00,20.10 Гордон 
Рамзi готує вдома.
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.

6.10,10.50,19.30 Т/с 
«Коломбо». (16+).
7.50,17.15,2.20 «Випад-
ковий свiдок».
12.30,16.30,19.00,1.40
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Пострiл у 
спину».
12.50 «Легенди карного 
розшуку».
14.35 «Свiдок. Агенти».
16.50 «Легенди бандит-
ської Одеси».
18.20 «Будьте здоровi».
23.15 Х/ф «Хазяїн тайги».
0.50 «Склад злочину».
2.55 «Речовий доказ».
3.55 «Правда життя».
4.45 «Top Shop».

5.00 «Утро России».
9.00 «О самом главном».
00,13.00,16.00,19.00
Вести.
10.30,3.35 «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».
22.05 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
0.50 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
1.05 Кино о кино. «До-
живем до понедельника». 
«Счастье - это когда тебя 
понимают».
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 Зона будiвництва.
13.15 Україна: забута 
iсторiя.
14.10 Дикi тварини.
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 Мiсто, яке зра-
дили.
22.40 Океани.
23.40 Таємнича свiтова 
вiйна.
3.50 Брама часу.
5.50 Вiйна всерединi нас.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,9.15,10.15,19.15
Одного разу пiд Пол-
тавою.
8.45,1.00 Сiмейка У.
9.45,23.00 Одного разу в 
Одесi.
10.45,0.00 Країна У.
11.15,18.15 Т/с «Батько 
рулить 3».
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 «Смокiнг».
1.30 Рятiвники.
2.30 Т/с «Хамелеон». 
(16+).
3.15 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.35,15.15 Х/ф «Зе-
леный шершень». (США). 
(12+).
9.30 Х/ф «Боги Египта». 
(США). (16+).
11.35 Х/ф «Уцелевшая». 
(США - Великобритания). 
(16+).
13.05 Х/ф «Морской 
бой». (США). (12+).
17.10,5.20 Х/ф «Управ-
ление гневом». (США). 
(12+).
18.50 Х/ф «Испанс-
кий-английский». (США). 
21.00 Х/ф «Сделано в 
Америке». (США - 
Франция). (16+).
22.45 Х/ф «Сердцеед». 
(Франция). (16+).
0.30 Х/ф «Бердмэн». 
(США). (18+).
2.25 Х/ф «Что скрывает 
ложь». (США). (16+).
3.55 Х/ф «Такси». 
(Франция). (12+).

6.00 Т/с «Удар у вiдповiдь 
6». (16+).
8.00 Х/ф «Мистецтво 
вiйни». (16+).
10.15 Х/ф «Iзгой».
13.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,1.55 «Спецкор».
18.50,2.25 «ДжеДАI».
19.25 Т/с «Звонар 2». 
(16+).
20.25,21.20 Т/с «Ментiв-
ськi вiйни. Харкiв 3».
22.30,0.05 Т/с «Кiстки 
11». (16+).
2.55 «Облом».
4.10 «Бандерлоги 2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

6.00 Гiмн України.
6.05,3.10 Енеїда.
6.30 М/ф «Парасолька на 
риболовлi».
6.40 М/ф «Парасолька на 
полюваннi».
6.50 М/ф «Як козаки 
кулiш варили».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,0.05,
2.35,5.25 Новини.
7.05,8.05,9.05,12.00,13
.10,18.20 Суспiльна 
студiя.
9.30 Т/с «Вiра». (16+).
11.05 Солодка дача.
11.25 Телепродаж.
,21.25,0.30,3.00,5.50
Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спо-
гади.
16.30 Концерт. Пiснi про 
кохання.
17.25 Д/с «Боротьба за 
виживання».
18.55 «Жорстока мiграцiя 
у природi».
20.00,0.40 Д/с «Супер-
чуття».
21.35 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
1.05 Т/с «Посольство». 
(16+).
4.10 Д/ф «Гiдра». (16+).
5.20 Погода.

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14
.00,16.45,19.30,4.10
«ТСН».
9.25,10.20,3.35,5.35
«Життя вiдомих людей».
11.20,12.20,14.15
«Одруження наослiп».
15.35 «Свiт навиворiт».
17.10 Мелодрама «Навчи 
мене кохати». (12+).
20.45 Т/с «Папiк». (12+).
22.00 Т/с «Родичi». (12+).
0.10 Т/с «Кухня».
1.10 «Голос країни 11».

6.05,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
,8.00,9.00,12.00,17.40

Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.05,18.00,19.00,4.10
«Стосується кожного».
12.25 Х/ф «Випадково 
вагiтна». (16+).
14.15 Х/ф «Чого хоче 
Джульєта». (16+).
16.05 «Чекай на мене. 
Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.55 Т/с «Пригадати 
молодiсть». (12+).
2.00 Т/с «Спокуса». (12+).
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,
18.00,19.00,23.00,0.00,
1.00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.25 Pro Вiйсько.
7.10,20.55 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 «Нижче 
тiльки пекло».
12.55 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
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 «Кондратюк у 
понедiлок».
20.30 Вечiр з Янiною 
Соколовою.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
0.10 Д/с «Найбiльшi об-
мани iсторiї».
3.10 Культ Ура!
4.10 Обережно, дiти!

4.55 Скарб нацiї.
5.05 Еврика!
5.10 Служба розшуку 
дiтей.
5.15,10.10 Громадянська 
оборона.
6.05 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
11.05 Секретний фронт.
12.10,13.15 Анти-зомбi.
12.45,15.45 Факти. День.
13.45,16.15 Х/ф 
«Вдови». (16+).
16.35 Х/ф «Коломбiана». 
(16+).
18.45,21.00 Факти. 
Вечiр.
20.15 Бiльше нiж правда.
21.25 Т/с «Пес». (16+).
22.30 Свобода слова.
0.00 Х/ф «Джанго 
вiльний». (18+).
3.00 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
5.50 Т/с «Комiсар Рекс».
8.50 Битва екстрасенсiв. 
(16+).
13.05,14.55 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.40 Т/с «Слiд». (16+).
18.05 СуперМама.
19.05 Детектор брехнi. 
(16+).
20.15,22.45 Т/с 
«Авантюра на двох».
23.00 Т/с «Лист очiку-
вання». (16+).

5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.30,14.10 Орел i решка.
8.30 Т/с «Надприродне». 
(16+).
9.30 Х/ф «Мiс Конгенiаль-
нiсть».
12.00 Х/ф «Мiс Кон-
генiальнiсть 2: Озброєна i 
легендарна».
16.20 Х/ф «Джон Картер: 
Мiж свiтами». (16+).

19.00 Вiд пацанки до 
панянки. (16+).
21.00 Х/ф «За бортом».
23.30 Х/ф «Стажист». 
(16+).
1.50 Т/с «Вiдчайдушнi 
домогосподарки». (16+).
2.40 Служба розшуку 
дiтей.
2.45 Зона ночi.
5.00 Абзац.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00,2
3.00,2.20 Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.00 Мiсiя: краса.
11.00 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», 16 i 17 с. (16+).
23.10 Т/с «Незакрита 
мiшень», 18 с. (16+).
0.00 Т/с «Комора життя», 
1 с. (16+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Комора життя», 
2 с. (16+).
3.10 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 Х/ф «Ра-
смус-бродяга», 1 с. (12+).
6.50 Х/ф «Меченосец». 
(16+).
9.00 Х/ф «Отель Мумбаи: 
Противостояние». (США 
- Австралия). (18+).
11.25 Х/ф «Александр». 
(США - Великобритания). 
(16+).
15.10 Х/ф «Одним 
меньше». (США). (16+).
17.55 Х/ф «Мишу из 
д`Обера». (Франция). 
20.20 Х/ф «Добро пожа-
ловать к Райли». (США 
- Великобритания). (16+).
22.20 Х/ф «Заза». (18+).
0.05 Х/ф «Кулак ярости». 
(Гонконг). (16+).
2.15 Х/ф «Вспомнить 
все». (США - Мексика). 
(18+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.35 «Дай лапу».
8.45 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.35 М/ф «Монстр у 
Парижi».
12.10 Х/ф «Джейн Ейр». 
14.20 «Орел i решка. 
Iвлєєва VS Бєдняков».
21.00 «Орел i решка. 
Перезавантаження».
23.00 Т/с «Грань». (16+).
0.40 Х/ф «Сексоголiк». 
(16+).
2.20 Т/с «Три сестри».
3.10 «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 Ко-
риснi поради.
14.00,21.10 Моя кухня.
15.00 Курси елемен-
тарної кулiнарiї Гордона 
Рамзi.
17.10 Квартирне питання.
19.00 Дачна вiдповiдь.
20.10 Гордон Рамзi готує 
вдома.
22.10 Готуємо разом.
0.30 Iдеї ремонту.
1.40,2.30 Формула ко-
хання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

4.45,4.50 «Top Shop».
5.45 Х/ф «Вiрнiсть».
7.35,17.15,3.10 «Випад-
ковий свiдок».
8.05 Х/ф «Знову невло-
вимi».
10.45,19.30 Т/с «Ко-
ломбо». (16+).
12.30,16.30,19.00,2.40
«Свiдок».
12.50 Х/ф «Прихована 
загроза».
14.40 «Таємницi свiту».
16.55 «Легенди бандит-
ської Одеси».
18.20 «Свiдок. Агенти».
22.50 Х/ф «Пострiл у 
спину».
0.40 Х/ф «Tри дев`ятки». 
3.35 «Речовий доказ».
4.05 «Правда життя».

5.00 «Утро России».
9.00 «О самом главном».
,13.00,16.00,19.00
Вести.
10.30,3.35 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым».
11.40,17.40 «60 минут».
13.30,20.05 Вести. 
Местное время.

13.55 Т/с «Склифо-
совский».
15.45,1.45 Новости куль-
туры.
16.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
20.20 Т/с «Небеса по-
дождут».
22.05 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
0.50 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
1.05 «Энигма. Йорг Вид-
манн».
2.05 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Бандитська Одеса.
8.50,1.50 Правда життя.
10.00,0.40,3.15 Речовий 
доказ.
11.10 Боротьба за вижи-
вання.
11.40 Зона будiвництва.
13.10 Україна: забута 
iсторiя.
14.05 Дикi тварини.
15.05,19.55 Секретнi 
територiї.
16.05,21.45 НАСА: нез`я-
соване.
17.00,20.50 Шукачi не-
приємностей.
17.55 Неймовiрнi вина-
ходи.
18.55 Чорна пiхота.
22.40 Океани.
23.40 Таємнича свiтова 
вiйна.
5.45 Теорiя Змови.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,9.15,19.15 Одного 
разу пiд Полтавою.
8.45,0.00 Країна У.
9.45 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.
18.15 Т/с «Батько рулить 
3».
21.15 Х/ф «Випадковий 
шпигун». (16+).
23.00 Одного разу в 

Одесi.
1.00 Сiмейка У.
1.30 Рятiвники.
2.30 Т/с «Хамелеон». 
(16+).
3.15 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.00,13.20 Х/ф «Улыбка 
Моны Лизы». (США). 
(12+).
7.55,15.15 Х/ф «Как ук-
расть небоскреб». (США). 
(12+).
9.35 Х/ф «Чего хотят жен-
щины». (США). (16+).
11.40 Х/ф «Любимцы 
Америки». (США). (16+).
16.55,5.25 Х/ф «Морской 
бой». (США). (12+).
19.05 Х/ф «Зеленый шер-
шень». (США). (12+).
21.00 Х/ф «Дитя челове-
ческое». (Великобритания 
- США). (16+).
22.45 Х/ф «Малышка на 
миллион». (США). (16+).
0.55 Х/ф «Лица в толпе». 
2.35 Х/ф «Такси 2». 
(Франция). (12+).
4.00 Х/ф «Такси 3». 
(Франция). (16+).

6.00,18.50,2.35
«ДжеДАI».
6.40,19.25 Т/с «Звонар 
2». (16+).
10.45 Х/ф «Багрянi рiки». 
12.50 Х/ф «Iмперiя 
вовкiв». (16+).
15.15 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,2.05 «Спецкор».
20.25 Т/с «Ментiвськi 
вiйни. Харкiв 2». (16+).
21.20 Т/с «Ментiвськi 
вiйни. Харкiв 3».
22.20 «Грошi».
22.35 «Дубинiзми».
0.15 Х/ф «Баал, бог 
грози». (16+).
3.05 «Облом».
4.10 «Бандерлоги 2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

понеділок, 15 березня

вівторок, 16 березня



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

№	9	(957)
11	березня 2021 року14

6.00 Гiмн України.
6.05,3.15 Енеїда.
6.30 М/ф «Гор-
щик-смiхотун».
6.40 М/ф «Грицьковi 
книжки».
6.50 М/ф «Вiйна яблук та 
гусенi».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.3
5,2.25,5.10 Новини.
7.05,8.05,9.05,12.00,13
.10,18.20 Суспiльна 
студiя.
9.30 Т/с «Вiра». (16+).
11.05 Солодка дача.
11.25 Телепродаж.
10,21.35,0.10,3.00,5.45
Спорт.
15.20 UA:Фольк.
16.30 Концерт. Нiна 
Матвiєнко та Дмитро 
Андрiєць.
17.25 #ВУкраїнi.
18.55,22.00 Д/с «Вижи-
вання у дикiй природi».
19.55,0.30 Д/с «Супер-
чуття».
21.55,0.20,3.10,5.55
Спорт. Аспект.
23.00 #@)?$0 з Майклом 
Щуром. (16+).
0.25,5.05 Погода.
1.00 Т/с «Посольство». 
(16+).
4.10 Д/ф «Хто створив 
Змiєвi вали?»

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 «ТСН».
9.25,10.20,4.50,5.30
«Життя вiдомих людей».
11.20,12.20,14.15
«Одруження наослiп».
15.35 «Свiт навиворiт».
17.10 Мелодрама «Навчи 
мене кохати». (12+).
20.45 Т/с «Папiк». (12+).
21.55 Т/с «Родичi». (12+).
23.00,0.05 Т/с «Кухня».
1.05 Драма «Найвелич-
нiший шоумен».
2.55 Комедiя «Ва-банк 
2».

5.25,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
0,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.00 «Позаочi».
12.25 Т/с «Агата Рейзiн». 
(12+).
14.30,15.30 «Речдок».
16.30 «Речдок. Осо-
бливий випадок. Злочи-
нець поневолi».
18.00,19.00,4.10 «Сто-
сується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.55 Т/с «Пригадати 
молодiсть». (12+).
2.00 Т/с «Спокуса». (12+).
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,
18.00,19.00,23.00,0.00,
1.00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.25 Вечiр з Янiною Соко-
ловою.
7.10,20.55 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Со-
цiум.
7.15,13.10 Д/с «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 «Нижче 
тiльки пекло».
12.55 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
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».
21.00 Час новин. Пiд-

сумки дня.
21.40 Час-Time.
0.10 Д/с «Найбiльшi об-
мани iсторiї».
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 Громадянська обо-
рона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 «Рiшає Онiстрат».
12.05,13.15,21.20 Т/с 
«Пес». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
14.55,16.15,22.20 Т/с 
«Розтин покаже 2». (16+).
16.55,1.20 Х/ф «Схиль-
нiсть». (16+).
18.45,21.00 Факти. 
Вечiр.
20.15 Секретний фронт.
23.15 Х/ф «Смертельнi 
перегони 2». (18+).
2.55 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.45 Т/с «Комiсар Рекс».
8.45 Битва екстрасенсiв. 
(16+).
13.05,14.55 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.40 Т/с «Слiд». (16+).
18.05 СуперМама.
19.05 Один за всiх. (16+).
20.15,22.45 Т/с 
«Авантюра на двох».
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».
10.30 Х/ф «Полювання на 
колишню».
12.50 Любов на вижи-
вання.
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Вар`яти. (12+).
21.00 Х/ф «Ласкаво про-
симо в рай». (16+).
23.30 Х/ф «Джордж з 
джунглiв 2».
1.00 Т/с «Вiдчайдушнi 
домогосподарки». (16+).
2.45 Служба розшуку 
дiтей.
2.50 Зона ночi.
5.00 Абзац.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00,2
3.00,2.20 Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.00 Мiсiя: краса.
11.00 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», 21 i 22 с. (16+).
23.10 Т/с «Комора 
життя», 6 i 7 с. (16+).
1.40 Телемагазин.
2.10 Т/с «Комора життя». 
(16+).
3.10 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 Х/ф «Д`Артаньян и 
три мушкетера», 1 с. 
(16+).
6.50 Х/ф «Жандарм на 
прогулке». (Франция - 
Италия). (16+).
9.00 Х/ф «Разомкнутые 
объятия». (Испания). 
(16+).
11.25 Х/ф «Все ради 
нее». (Франция - 
Испания). (18+).
13.25 Х/ф «Мелкие мо-
шенники». (США). (16+).
15.10 Х/ф «Агитбригада 
«Бей врага!» (16+).
17.55 Х/ф «Экипаж». 
(16+).
20.20 Х/ф «Околофут-
бола». (16+).
22.20 Х/ф «Жандарм 
женится». (Франция - 
Италия). (16+).
0.05 Х/ф «Жандарм из 
Сен-Тропе». (Франция 
- Италия). (16+).
2.15 Х/ф «Зорро». 
(Италия - Франция). 

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.35 «Дай лапу».
8.50 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.50 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
13.15 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож».
15.10 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
17.10 «Орел i решка. На 
краю свiту».
19.00 «Орел i решка. 
Перезавантаження».

23.00 Т/с «Грань». (16+).
2.15 Т/с «Три сестри».
3.10 «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 Гордон 
Рамзi готує вдома.
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.

5.45,10.40,19.30 Т/с 
«Коломбо». (16+).
7.55,17.15,2.15 «Випад-
ковий свiдок».
,12.30,16.30,19.00,1.45
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Хазяїн тайги».
12.50 «Легенди карного 
розшуку».
14.40 «Таємницi 
кримiнального свiту».
16.50 «Легенди бандит-
ської Одеси».
18.20 «Вартiсть життя».
23.15 Х/ф «Зникнення 
свiдка».
1.00 «Склад злочину».
2.55 «Речовий доказ».
3.55 «Правда життя».
4.45 «Top Shop».

5.00 «Утро России».
9.00 «О самом главном».
13.00,16.00,19.00
Вести.
10.30,3.35 «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».
22.05 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
0.50 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
1.05 «Больше, чем лю-
бовь». М. Глузский и Е. 
Перегудова.
2.05 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Бандитська Одеса.
9.10,1.50 Правда життя.
10.20,0.40 Речовий 
доказ.
11.30 Iнженернi iдеї.
12.20 Зона будiвництва.
13.20 Україна: забута 
iсторiя.
14.15 Дикi тварини.
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 Мiсця сили.
22.40 Океани.
23.40 Таємнича свiтова 
вiйна.
3.00 Таємницi кримiналь-
ного свiту.
5.40 Вiйна всерединi нас.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,9.15,10.15,19.15
Одного разу пiд Пол-
тавою.
8.45,1.00 Сiмейка У.
9.45,23.00 Одного разу в 
Одесi.
10.45,0.00 Країна У.
11.15,18.15 Т/с «Батько 
рулить 3».
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 «R.I.P.D. - при-
марний патруль». (16+).
1.30 Рятiвники.
2.30 Т/с «Хамелеон». 
(16+).
3.15 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.05,14.40 Х/ф «Испанс-
кий-английский». (США). 
(16+).
9.10 Х/ф «Один день». 
(США - Великобритания). 
(16+).
10.55 Х/ф «Чего хотят 
женщины». (США). (16+).
13.00 Х/ф «Управление 
гневом». (США). (12+).
16.50,5.25 Х/ф «Ре-
альная любовь». (Велико-
британия). (16+).
19.00 Х/ф «Правила ви-
ноделов». (США). (16+).
21.00 Х/ф «Чтец». (США 
- Германия). (16+).
23.00 Х/ф «Талантливый 
мистер Рипли». (США). 
(16+).
1.15 Х/ф «Малышка на 
миллион». (США). (16+).
3.25 Х/ф «Сделано в Аме-
рике». (США - Франция). 
(16+).

6.00,18.50,2.25
«ДжеДАI».
6.45 Т/с «Удар у вiдповiдь 
6». (16+).
8.45 Х/ф «Мiсiя на Марс». 
10.55 Х/ф «Зоряна 
брама: Початок». (16+).
13.00 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,1.55 «Спецкор».
19.25 Т/с «Звонар 2». 
(16+).
20.25,21.20 Т/с «Ментiв-
ськi вiйни. Харкiв 3».
22.30,0.05 Т/с «Кiстки 
11». (16+).
2.55 «Облом».
4.10 «Бандерлоги 2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

ТБ ПРОГРАМА

6.00 Гiмн України.
6.05,3.15 Енеїда.
6.30 М/ф «День, коли 
щастить».
6.40 М/ф «Дерево i кiшка».
6.50 М/ф «Жар-птиця».
7.00,8.00,9.00,13.00,00,
21.00,23.35,2.25,5.10
Новини.
7.05,8.05,9.05,12.00,13.
10,18.20 Суспiльна студiя.
9.30 Т/с «Вiра». (16+).
11.05 Солодка дача.
11.25 Телепродаж.
,21.35,0.10,3.00,5.45
Спорт.
15.20 UA:Фольк.
16.25 Бiатлон. Кубок свiту. 
Х етап. Спринт 7 км, жiнки.
18.55,22.00 Д/с «Вижи-
вання у дикiй природi».
19.55 Д/с «Свiт дикої при-
роди».
21.55,0.20,3.10,5.55
Спорт. Аспект.
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
0.25,5.05 Погода.
0.30 Д/с «Суперчуття».
1.00 Т/с «Посольство». 
(16+).
4.05 Д/ф «Вибiр».

6.30,7.10,8.10,9.10 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30,4.30
«ТСН».
9.25,10.20,3.20,5.35
«Життя вiдомих людей».
11.20,12.20,14.15
«Одруження наослiп».
15.30 «Свiт навиворiт».
17.10 Мелодрама «Навчи 
мене кохати». (12+).
20.30 Т/с «Папiк». (12+).
21.45 «Право на владу».
0.45 Трилер «Поганi часи в 
«Ель Роялi». (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».
11.00 «Позаочi».
12.25 Т/с «Агата Рейзiн». 
(12+).
14.30,15.35 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок. Злочинець поне-
волi».
18.00,19.00,4.10 «Стосу-
ється кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.55 Т/с «Пригадати 
молодiсть». (12+).
2.00 Т/с «Спокуса». (12+).
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
.00,19.00,23.00,0.00,1.0
0,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.25 На власнi очi.
7.10,20.55 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Со-
цiум.
7.15,13.10 Д/с «Крила 
вiйни».
8.10 Д/с «Неймовiрнi ви-
находи».
9.30 Машина часу.
10.10,14.10,5.10 Д/с 
«Щось пiшло не так: зво-
ротний вiдлiк».
11.10 Д/с «Нижче тiльки 
пекло».
12.55 Вечiрнiй преЗЕдент.
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 «Загадки 
нацистських злочинiв».
19.30,1.15 «Прямим тек-
стом».
21.00 Час новин. Пiдсумки 
дня.
21.40 Час-Time.
0.10 Д/с «Найбiльшi об-
мани iсторiї».
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 Громадянська обо-
рона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 «Рiшає Онiстрат».
12.05,13.15,21.25 Т/с 
«Пес». (16+).
12.45,15.45 Факти. День.
14.45,16.15,22.25 Т/с 
«Розтин покаже 2». (16+).
16.25 Х/ф «Глобальне 
вторгнення: Битва за 
Лос-Анджелес». (16+).
18.45,21.00 Факти. Вечiр.
20.15 Анти-зомбi.
23.20 Х/ф «Смертельнi 
перегони 3». (18+).
1.25 Х/ф «Смертельнi 
перегони 2». (18+).
3.00 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
5.55 Т/с «Комiсар Рекс».
8.50 Битва екстрасенсiв. 
(16+).
13.05,14.55 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.40 Т/с «Слiд». (16+).
18.05 СуперМама.
19.05 Як вийти замiж. 
(16+).
20.15,22.45 Т/с 
«Авантюра на двох».
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 «Шiсть днiв, сiм 
ночей». (16+).
13.00 Любов на вижи-
вання. (16+).

17.00,19.00 Хто зверху? 
(12+).
21.10 Х/ф «Знахар».
23.30 Х/ф «Джунглi». 
(16+).
1.40 Вар`яти. (12+).
2.55 Служба розшуку 
дiтей.
3.00 Зона ночi.
5.00 Абзац.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
,8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.00 Мiсiя: краса.
11.00 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». (16+).
23.10 По слiдах.
23.50 Х/ф «DZIDZIO: 
Перший раз». (12+).
1.50 Телемагазин.
2.20 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. Близ-
нюком, Д. Щасливою, М. 
Стецюк та А. Мiщенко.
13.10,14.15 «Великий 
день» з А. Сайчуком, Ю. 
Шпачинською i В. Попович.
15.10 «Дзвiнок» з В. Воло-
шиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. 

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

5.00 Х/ф «Д`Артаньян и 
три мушкетера», 2 с. (16+).
6.50 Х/ф «Жандарм из 
Сен-Тропе». (Франция 
- Италия). (16+).
9.00 Х/ф «Экипаж». (16+).
11.25 Х/ф «Околофут-
бола». (16+).
13.25 Х/ф «Жандарм же-
нится». (Франция - 
Италия). (16+).
15.10 Х/ф «Зорро». 
(Италия - Франция). (16+).
17.55 Х/ф «Боец». (США). 
(16+).
20.20 Х/ф «Последний 
рубеж». (США). (16+).
22.20 Х/ф «Жандарм и 
инопланетяне». (Франция). 
(16+).
0.05 Х/ф «Жандарм и 
жандарметки». (Франция). 
(16+).
2.15 Х/ф «Зависть богов». 
(16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.35 «Дай лапу».
8.50 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.50 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
13.15 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож».
15.10 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
17.10 «Орел i решка. На 
краю свiту».
19.00 «Орел i решка. Пе-
резавантаження».
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 Кориснi 
поради.
14.00,21.10 Моя кухня.
15.00,20.10 Гордон Рамзi 
готує вдома.
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.

5.45,10.45,19.30 Т/с 
«Коломбо». (16+).
7.50,17.15,3.20 «Випад-
ковий свiдок».
,12.30,16.30,19.00,2.50
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Зникнення 
свiдка».
12.50 «Легенди карного 
розшуку».
14.35 «Вартiсть життя».
16.50 «Легенди бандит-
ської Одеси».
18.20,4.10 «Правда 
життя».
23.15 Х/ф «В останню 
чергу».
1.00 «Склад злочину».
1.45,3.25 «Речовий 
доказ».
4.50 «Top Shop».

5.00 «Утро России».
9.00 «О самом главном».
0,13.00,16.00,19.00
Вести.
10.30,3.35 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым».
11.40,17.40 «60 минут».
13.30,20.05 Вести. 
Местное время.
13.55 Т/с «Склифо-
совский».
15.45,1.45 Новости куль-

туры.
16.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
20.20 Т/с «Небеса по-
дождут».
22.05 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
0.50 Вести - Санкт-Петер-
бург.
1.05 «Абсолютный слух».
2.05 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Бандитський Київ.
9.00,1.50 Правда життя.
10.05,0.40 Речовий 
доказ.
11.15 Iнженернi iдеї.
12.10 Зона будiвництва.
13.10 Україна: забута 
iсторiя.
14.10 Дикi тварини.
15.10,19.50 Секретнi 
територiї.
16.10,21.45 НАСА: нез`я-
соване.
17.05,20.50 Шукачi не-
приємностей.
18.00 Неймовiрнi вина-
ходи.
19.00 Мiсця сили.
22.40 Океани.
23.40 Таємнича свiтова 
вiйна.
3.15 Аджимушкай. Пiдзе-
мелля смертi.
4.05 Прокляття скiфських 
курганiв.
4.55 Легендарнi замки 
України.
5.45 Вiйна всерединi нас.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,9.15,10.15,19.45
Одного разу пiд Полтавою.
8.45,1.00 Сiмейка У.
9.45,23.00 Одного разу в 
Одесi.
10.45,0.00 Країна У.
11.15,18.15 Т/с «Батько 
рулить 3».
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 «Чорний 
лицар».
1.30 Рятiвники.
2.30 Т/с «Хамелеон». 
(16+).
3.15 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.35,15.35 Х/ф «Правила 
виноделов». (США). (16+).
9.35 Х/ф «Джейн Эйр». 
(Великобритания - США). 
(12+).
11.30 Х/ф «Улыбка Моны 
Лизы». (США). (12+).
13.25 Х/ф «Реальная лю-
бовь». (Великобритания). 
(16+).
17.35 Х/ф «Пингвины 
Мадагаскара». (США). 
(6+).
19.05 Х/ф «Робин Гуд: 
Начало». (США). (16+).
21.00 Х/ф «Перего-
ворщик». (США - Гер-
мания). (16+).
23.15 Х/ф «Малышка на 
миллион». (США). (16+).
1.25 Х/ф «Чтец». (США - 
Германия). (16+).
3.25 Х/ф «Шутки в сторону 
2: Миссия в Майами». 
(Франция). (18+).
5.10 Х/ф «Девушка из 
Джерси». (США). (16+).

6.00,18.50,2.25
«ДжеДАI».
6.45 Х/ф «Iнферно». (16+).
8.25 Х/ф «Висота». (16+).
10.10 Х/ф «Гра пам`ятi».
12.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,1.55 «Спецкор».
19.25 Т/с «Звонар 2». 
(16+).
20.25,21.20 Т/с «Ментiв-
ськi вiйни. Харкiв 3».
22.30,0.05 Т/с «Кiстки 
11». (16+).
2.55 «Облом».
4.10 «Бандерлоги 2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.
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6.00 Гiмн України.
6.05,4.40 Енеїда.
6.30 М/ф «Дивне китеня».
6.40 М/ф «Дощику, до-
щику, припусти».
6.50 М/ф «Дiвчинка та 
зайцi».
7.00,8.00,9.00,13.00,1
5.00,18.00,21.00,23.35,
2.05,5.10 Новини.
7.05,8.05,9.05,12.00,13
.10,18.20 Суспiльна 
студiя.
9.30 Т/с «Вiра». (16+).
11.05 Солодка дача.
11.25 Телепродаж.
10,21.35,0.10,2.40,5.45
Спорт.
15.20 UA:Фольк.
16.25 Бiатлон. Кубок 
свiту. Х етап. Спринт 10 
км, чоловiки.
18.55,22.00 Д/с «Вижи-
вання у дикiй природi».
19.55 Д/с «Свiт дикої 
природи».
21.55,0.20,2.45,5.55
Спорт. Аспект.
23.00 Перша шпальта.
0.25,1.00,2.50 Погода.
0.30 Д/с «Суперчуття».
1.05 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
1.30 #@)?$0 з Майклом 
Щуром. (16+).
2.55 «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 Мелодрама «Навчи 
мене кохати». (12+).
22.15 «Лiпсiнк Батл».
0.15 Комедiя «Вiйна по-
дружжя Роузiв». (16+).
2.30 «Iгри приколiв».
4.55 «Свiтське життя».

5.25,22.50 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.00 «Позаочi».
12.25 Т/с «Агата Рейзiн». 
(12+).
14.30,15.30,0.35
«Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок. Злочи-
нець поневолi».
18.00,1.35 «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Шерлок». 
(16+).
3.10 «Чекай на мене. 
Україна».
4.20 «Орел i решка. 
Шопiнг».
5.00 «Телемагазин».
5.30 Х/ф «Пiдкидьок».

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,
18.00,19.00,23.00,0.00,
1.00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.25 Невигаданi iсторiї.
7.10,8.10,20.55 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 «Нижче 
тiльки пекло».
12.55 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
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».
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
0.10 Д/с «Найбiльшi об-
мани iсторiї».
3.10 Культ Ура!
4.10 Обережно, дiти!

4.05 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.25 Служба розшуку 
дiтей.
4.30,0.50 Факти.
4.50 Т/с «Вiддiл 44». 
(16+).
5.35 Громадянська обо-
рона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10,20.05 Дизель-шоу. 
(12+).
11.20 Т/с «Вижити за 
будь-яку цiну 2».
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.15,16.15,23.45 «На 
трьох». (16+).
16.55 Х/ф «Нестримнi 2». 
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
22.45 «На трьох 9». (16+).
1.15 Х/ф «Смертельнi 
перегони 3». (18+).
3.00 Я зняв!

5.15,5.50 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.55,19.00,22.45 Хо-
лостяк. (12+).
11.50 Як вийти замiж. 
(16+).
13.00,14.55,18.05 Т/с 
«Слiпа». (12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
0.35 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+).
10.30 Вiд пацанки до 
панянки. (16+).
12.30 Вар`яти. (12+).
14.30 Де логiка? (12+).
16.30 Х/ф «За бортом».
19.00 Х/ф «Крокодил 
Дандi». (16+).
21.00 Х/ф «Крокодил 
Дандi 2». (16+).
23.30 Х/ф «Крутi вiражi».
1.30 Т/с «Вiдчайдушнi 
домогосподарки». (16+).
2.25 Служба розшуку 
дiтей.
2.30 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.00 Т/с «Краще за 
всiх». (12+).
14.10 Т/с «Слабка 
ланка», 1 i 2 с. (12+).
15.30 Т/с «Слабка 
ланка». (12+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова 
Савiка Шустера.
0.00 Т/с «Людина без 
серця», 1 i 2 с. (12+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Людина без 
серця». (12+).
4.00 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 «Запорєбрик 
News» з О. Курбановою.

5.00 Х/ф «Д`Артаньян и 
три мушкетера», 3 с. 
(16+).
6.50 Х/ф «Жандарм и 
жандарметки». 
(Франция). (16+).
9.00 Х/ф «Боец». (США). 
11.25 Х/ф «Последний 
рубеж». (США). (16+).
13.25 Х/ф «Жандарм и 
инопланетяне». 
(Франция). (16+).
15.10 Х/ф «Зависть 
богов». (16+).
17.55 Х/ф «Паркер». 
(США). (16+).
20.20 Х/ф «Изящная 
эпоха». (Испания - 
Франция). (16+).
22.20 Х/ф «Хамелеон». 
(Франция). (16+).
0.05 Х/ф «Жандарм в 
Нью-Йорке». (Франция 
- Италия). (16+).
2.15 Х/ф «Человек без 
лица». (США). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.30 «Дай лапу».
8.40 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.35 Х/ф «Матриця 
часу». (12+).
12.20 «Орел i решка. На 
краю свiту».
13.10 «Орел i решка. 

Навколо свiту».
17.30 Х/ф «Прикинься 
моїм чоловiком». (16+).
19.20 Х/ф «Липучка». 
(16+).
21.00 «Орел i решка. 
Перезавантаження».
1.00 Х/ф «Статус Бреда». 
(16+).
2.45 «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 Гордон 
Рамзi готує вдома.
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.

5.50,10.40,19.30 Т/с 
«Коломбо». (16+).
7.55,17.15,3.05 «Випад-
ковий свiдок».
12.30,16.30,19.00,2.35
«Свiдок».
9.00 Х/ф «За два кроки 
вiд «Раю».
12.50 «Легенди карного 
розшуку».
14.35 «Правда життя».
16.50 «Легенди бандит-
ської Одеси».
18.20 «Таємницi свiту».
23.15 Х/ф «Грачi».
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 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым».
11.40,17.40 «60 минут».
13.30,20.05 Вести. 
Местное время.
13.55 «Близкие люди».
15.45 Новости культуры.
16.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
20.20 «Юморина».
22.45 Х/ф «Любовь по 
ошибке».
0.20 «2 Верник 2». М. 
Неелова.
1.15 Х/ф «Монолог».
2.45 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Бандитська Одеса.
9.05,1.50 Правда життя.
10.15,0.40 Речовий 
доказ.
11.25 Iнженернi iдеї.
12.20 Зона будiвництва.
13.20 Україна: забута 
iсторiя.
14.15,22.40 Океани.
15.15,18.05,19.55 Се-
кретнi територiї.
16.15,21.45 НАСА: 
нез`ясоване.
17.10,20.50 Шукачi не-
приємностей.
19.05 Мiсця сили.
23.40 Таємнича свiтова 
вiйна.
2.55 Теорiя Змови.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
8.15,9.15,10.15,20.15
Одного разу пiд Пол-
тавою.
8.45 Сiмейка У.
9.45,23.35 Одного разу в 
Одесi.
10.45,18.15 Т/с «Батько 
рулить 3».
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 «Хронiки Рiд-
дiка». (16+).
0.35 Країна У.
1.35 Рятiвники.
2.35 Теорiя зради.
4.05 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.55,13.35 Х/ф «Пинг-
вины Мадагаскара». 
(США). (6+).
8.20,15.05 Х/ф «Робин 
Гуд: Начало». (США). 
(16+).
10.15 Х/ф «Управление 
гневом». (США). (12+).
12.00 Х/ф «Девушка из 
Джерси». (США). (16+).
17.00 Х/ф «Как украсть 
небоскреб». (США). (12+).
18.40 Х/ф «Капитан 
Крюк». (США).
21.00 Х/ф «Останься». 
22.35 Х/ф «Что скрывает 
ложь». (США). (16+).
0.05 Х/ф «Талантливый 
мистер Рипли». (США). 
2.20 Х/ф «Васаби». 
(Франция - Япония). 
3.50 Х/ф «Чего хотят 
женщины». (США). (16+).

6.00,18.50,2.05
«ДжеДАI».
6.15 Х/ф «Вхiдний». 
8.05 Х/ф «Денне свiтло». 
(16+).
10.15 Х/ф «Без обличчя». 
(16+).
13.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,1.35 «Спецкор».
19.25 Х/ф «Ронiн».
21.55 Х/ф «Гнiв». (16+).
23.50 Х/ф «Приреченi 2». 
2.35 «Облом».
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.
7.00,8.00,9.00,21.00,2
3.50,2.05,3.30,5.35
Новини.
7.10 М/ф «Уроки 
тiтоньки Сови».
7.40 М/ф «Як козаки 
прибульцiв зустрiчали».
8.05 Д/с «Тваринна 
зброя».
9.05 Вiдтiнки України.
9.35,0.15,2.30 #ВУ-
країнi.
10.05,22.00 Х/ф «Об-
личчя кохання». (12+).
11.50 Д/с «Виживання у 
дикiй природi».
12.45,14.05 Мiста мi-
стечка.
13.10 Бiатлон. Кубок 
свiту. Х етап. Переслiду-
вання 10 км, жiнки.
14.25 Телепродаж.
15.00 UA:Фольк. Спо-
гади.
16.10 Бiатлон. Кубок 
свiту. Х етап. Переслiду-
вання 12,5 км, чоловiки.
17.05 Полювання.
18.05 Х/ф «Якiв». (12+).
19.55,21.25 Д/с «Бо-
ротьба за виживання».
0.10,3.50,5.30 Погода.
0.55 Д/ф «З України до 
Голiвуду».
3.00,5.00 Бюджетники.

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 Комедiя «Вiйна 
подружжя Роузiв». (16+).
3.20 «Iгри приколiв».

6.50 «Слово Предстоя-
теля».
6.55 Х/ф «Три мушке-
тери: Пiдвiски коро-
леви».
9.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.00 Х/ф «Стережися 
автомобiля».
13.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс i доктор Ватсон: 
Знайомство».
15.40 Т/с «Слiдчий Гор-
чакова». (12+).
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi».
22.00 Т/с «Побачити 
океан», 1-4 с. (12+).
1.45 Х/ф «Гувернантка». 
(16+).
3.15 «Орел i решка. 
Шопiнг».
4.35 Х/ф «Мiльйон у 
шлюбнiй корзинi».

6.00,7.00,8.00,9.00,10
.00,11.00,12.00,15.00,
00,18.00,20.00,23.00,
,1.00,2.00,4.00,5.00
Час новин.
6.10,7.10 Д/с «Крила 
вiйни».
7.50,8.50,21.25 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
8.15 Д/с «Неймовiрнi 
винаходи».
8.40 Натхнення.
9.10 Час «Ч».
9.30 Майстри ремонту.
10.15 Форшмак.
10.35 Медекспертиза.
11.10 Гончаренко ру-
лить.
11.40 На власнi очi.
12.15 Х/ф.
15.15 Концерт.
17.10,23.10 Д/с «Тихо-
океанська вiйна в ко-
льорi».
18.15 Pro вiйсько.
18.30,0.35 Невигаданi 

iсторiї.
19.00 Д/с «Майстри 
вiйни».
20.10,2.10,5.10 Ран-
деву.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
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 «Найбiльшi 
обмани iсторiї».
3.20 Культ Ура!
4.10 Обережно, дiти!

5.10 Скарб нацiї.
5.20 Еврика!
5.25 Факти.
5.50 Т/с «Марк+На-
талка». (16+).
7.40,9.15,10.55 «На 
трьох». (16+).
8.40,10.15 Т/с «Вижити 
за будь-яку цiну».
11.55,13.00 Т/с «Пес». 
(16+).
12.45 Факти. День.
16.35 Х/ф «Будь кмiт-
ливим!»
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «РЕД». (16+).
21.20 Х/ф «РЕД 2». 
23.25 Х/ф «Пристрель 
їх». (16+).
0.55 Т/с «Розтин покаже 
2». (16+).
2.35 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.55,10.50 Т/с 
«Авантюра на двох».
7.55 Неймовiрна правда 
про зiрок.
17.00 Хата на тата. 
(12+).
19.15 МастерШеф. 
Професiонали. (12+).
22.22 Dizel Night.

5.30 Вар`яти. (12+).
8.05,9.55 Kids` Time.
8.10 М/ф «Агент Марнi».
10.00 Орел i решка. 
Чудеса свiту.
11.00 Орел i решка. 
Невидане. Чудеса свiту.
12.10 Орел i решка.
13.10 У кого бiльше? 
(12+).
15.10 М/ф «Мада-
гаскар».
17.00 М/ф «Спiвай».
19.10 Х/ф «Король 
Лев».
21.20 Х/ф «Аладдiн».
0.00 Х/ф «Знахар».
2.20 Зона ночi.

7.00,15.00,19.00 Сьо-
годнi.
7.25,4.00 Реальна мiс-
тика.
8.45 Х/ф «Востаннє 
прощаюся». (12+).
10.50 Т/с «Коли повер-
тається минуле». (16+).
14.45,15.20 Т/с «Рись». 
(12+).
20.00 Головна тема.
21.00 Шоу «Маска».
23.55 Т/с «Рiдна кров», 
1 i 2 с. (12+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Рiдна кров». 

9.00 «Щасливе iн-
терв`ю».
10.00,11.00,12.00,13.
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.
15,14.10,15.10,16.10
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 хохотала».
22.00 «The Week». Мiж-
народний огляд з Т. Бе-
резовцем та П. Залма-
євим.
23.00 «Вата шоу» з А. 
Полтавою.

5.00 Х/ф «Про Красную 
Шапочку», 1 с. (12+).
6.50 Х/ф «Жандарм в 
Нью-Йорке». (Франция 
- Италия). (16+).
9.00 Х/ф «Паркер». 
(США). (16+).
11.25 Х/ф «Изящная 
эпоха». (Испания - 
Франция). (16+).
13.25 Х/ф «Хамелеон». 
(Франция). (16+).
15.10 Х/ф «Человек без 
лица». (США). (16+).
17.55 Х/ф «Тарас 
Бульба». (Россия - 
Украина - Польша). 
(16+).
20.20 Х/ф «Можно 
только представить». 
(США). (16+).
22.20 Х/ф «Сладкий и 
гадкий». (США). (16+).
0.05 Х/ф «Универ-
сальный солдат». 
(США). (16+).
2.15 Х/ф «Дура». (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.30 «Дай лапу».
9.40 «Орел i решка. 
Шопiнг».
11.30 Х/ф «Прикинься 
моїм чоловiком». (16+).
13.20 Х/ф «Липучка». 
(16+).
15.00 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
0.00 Х/ф «Дорiан Грей». 
(18+).
2.00 «Бiйцiвський клуб».
3.00 «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 Майстри ремонту.
18.00 Дачна вiдповiдь.
21.40 Удачний проект.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
3.40 Зiрковi долi.
4.10 М/ф.

6.15 Х/ф «Вiчний по-
клик».
13.00 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
14.15 Х/ф «Апачi».
16.00 Х/ф «Переможцi 
та грiшники». (16+).
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00,2.40 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Небезпечно 
для життя!»
21.20 Х/ф «Новi ама-
зонки». (16+).
23.40 Х/ф «Я, Алекс 
Кросс». (16+).
1.35 «Хвороби-вбивцi».
3.10 «Випадковий 
свiдок».
3.40 «Речовий доказ».
4.10 «Правда життя».
4.35 «Легенди бандит-
ського Києва».
5.00 «Top Shop».

5.00 «Утро России. Суб-
бота».
8.00 Вести. Местное 
время.
8.15 Местное время. 
Суббота.
8.30 «Диалоги о жи-
вотных. Зоопарк Росто-
ва-на-Дону».
9.15 «По секрету всему 
свету».
9.35 «Формула еды».
10.00 Вести.

10.15 «Пятеро на од-
ного».
10.55 «Сто к одному».
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!»
12.35 «Доктор Мяс-
ников».
13.30 Х/ф «Печенье с 
предсказанием».
17.05 «Привет, Андрей!»
19.00 Вести в субботу.
20.00 Х/ф «Здравствуй, 
сестра».
23.50 «Романтика ро-
манса».
0.45 Х/ф «Слабая жен-
щина».
3.40 Х/ф «Любовь и 
Роман».

6.00 Випадковий свiдок.
7.35,0.55 Мiстична 
Україна.
8.25,19.10 У пошуках 
iстини.
10.10 Речовий доказ.
11.20,0.00 Секретнi 
територiї.
12.15 Вирiшальнi битви 
2 свiтової.
13.15 Смертельна Ав-
стралiя.
16.15 Океани.
18.15 Брама часу.
21.00 Шокуюча правда.
1.55 Бандитський Київ.
5.15 Вiйна всерединi 
нас.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
10.40 Х/ф «Тiм Талер, 
або Проданий смiх».
12.40 Х/ф «Мисливцi за 
скарбами». (16+).
14.55 Х/ф «Хронiки Рiд-
дiка». (16+).
17.15 Х/ф «R.I.P.D. - 
примарний патруль». 
(16+).
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою.
23.30 Сiмейка У.
0.00 Одного разу в 
Одесi.
0.30 Країна У.

1.00 Панянка-селянка.
2.40 Теорiя зради.
3.25 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.00,13.15 Х/ф «Как 
украсть небоскреб». 
(США). (12+).
7.40,14.55 Х/ф «Ка-
питан Крюк». (США).
10.00 Х/ф «Библиоте-
карь: В поисках Копья 
Судьбы». (США - Гер-
мания). (16+).
11.30 Х/ф «Большие 
глаза». (США - Канада). 
(16+).
17.15 Х/ф «Волшебная 
страна». (Великобри-
тания - США). (12+).
18.55 Х/ф «Легенда 
Зорро». (США). (16+).
21.00,2.55 Х/ф 
«Мумия». (США). (12+).
23.00 Х/ф «Перего-
ворщик». (США - Гер-
мания). (16+).
1.15 Х/ф «Останься». 
(США). (16+).
4.55 Х/ф «Уцелевшая». 
(США - Великобри-
тания). (16+).

6.00 «Шаленi пере-
гони».
7.30,7.55 «ДжеДАI».
8.55 «Загублений свiт».
12.45 Х/ф «Зворотнiй 
вiдлiк». (16+).
14.20 Х/ф «Ронiн».
16.50 Х/ф «Петля часу». 
(16+).
19.00 Х/ф «Перше 
вбивство». (16+).
21.00 Х/ф «Облога». 
(16+).
23.10 Х/ф «Посланець». 
(18+).
1.00 Х/ф «Литовське 
весiлля». (18+).
2.45 «Облом».
3.15 «Цiлком та-
ємно-2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

п'ятниця, 19 березня

субота, 20 березня



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

№	9	(957)
11	березня 2021 року16 ТБ ПРОГРАМА

Відповіді на сканворд № 8

6.00 Гiмн України.
6.05,3.55 Енеїда.
7.00,8.00,8.55,21.00,
0.10,2.05,3.30,5.35
Новини.
7.10 М/ф «Уроки 
тiтоньки Сови».
7.40 М/ф «Як козаки 
наречених виручали».
8.15,3.50,5.30 По-
года.
8.20 Д/с «Дикi тва-
рини».
9.00 Божественна 
Лiтургiя Православної 
Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Ка-
толицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята 
Меса Римсько-Като-
лицької Церкви в 
Українi.
13.30,15.55 Мiста 
мiстечка.
13.55 Бiатлон. Кубок 
свiту. Х етап. Мас-старт 
12,5 км, жiнки.
14.50 Телепродаж.
15.20 Країна пiсень.
16.25 Бiатлон. Кубок 
свiту. Х етап. Мас-старт 
15 км, чоловiки.
17.20 Студiя «Бiатлон».
17.40 «Супротивники 
рифiв».
18.55 Д/с «Виживання 
у дикiй природi».
20.00 «Зупини мене, 
якщо зможеш».
21.25 #@)?$0 з Май-
клом Щуром. (16+).
22.00 Х/ф 
«Стрiмголов». (16+).
0.35,2.30 #ВУкраїнi.
1.10 Д/с «Масштабнi 
iнженернi помилки».
3.00 Бюджетники.

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

12. Пакистан».
10.50,2.45 «Свiт нави-
ворiт».
17.00 Бойовик «Король 
Артур».
19.30,5.00 «ТСН-Тиж-
день».
21.00 «Голос країни 
11».
23.55 «Свiтське життя».
0.55 Драма «Найвелич-
нiший шоумен».

6.00 Х/ф «Три мушке-
тери: Помста Мiледi».
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
10.00,11.00,12.00
«Iнше життя».
12.50 Т/с «Речдок. 
Особиста справа». 
(16+).
17.20 Т/с «Свiдок зви-
нувачення».
20.00 «Подробицi 
тижня».
22.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс i доктор Ватсон: 
Знайомство».
0.50 «Речдок».

6.00,7.00,8.00,9.00,1
0.00,11.00,12.00,15.
00,17.00,20.00,23.00
0,2.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.10,7.10 Д/с «Крила 
вiйни».
7.50,21.25 Актуально: 
Економiка. Полiтика. 
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 «Нижче 
тiльки пекло».
12.25 Х/ф.
15.15 Концерт.
17.10,23.10 Д/с «Ти-
хоокеанська вiйна в 
кольорi».
18.00,1.00,5.10 Час. 

Пiдсумки тижня з А. 
Мiрошниченко.
19.00 Д/с «Майстри 
вiйни».
20.10,2.15 Машина 
часу.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
21.30 Вечiр з Янiною 
Соколовою.
22.00 Д/с «Загадки 
нацистських злочинiв».
0.10 Д/с «Найбiльшi 
обмани iсторiї».
1.55 Огляд преси.
3.15 Культ Ура!
4.10 Обережно, дiти!

4.40 Скарб нацiї.
4.50 Еврика!
4.55 Факти.
5.20 Не дай себе ошу-
кати!
6.05 Бiльше нiж 
правда.
7.00 Анти-зомбi.
7.55 Секретний фронт.
8.50 Громадянська 
оборона.
9.50,1.30 Т/с «Розтин 
покаже 2». (16+).
12.30,13.00 Х/ф «Не-
стримнi 2». (16+).
12.45 Факти. День.
14.35 Х/ф «РЕД». 
(16+).
16.40 Х/ф «РЕД 2». 
(16+).
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «Агенти 
А.Н.К.Л». (16+).
23.35 Х/ф «Смерть 
Сталiна». (16+).
3.45 Я зняв!

4.35 Невiдома версiя. 
Дiамантова рука. (12+).
5.30 Х/ф «Осiннiй ма-
рафон».
7.25 Х/ф «Вiдпустка за 
власний рахунок».
9.55 МастерШеф. Про-
фесiонали. (12+).
12.50 Хата на тата. 

(12+).
15.05 СуперМама.
19.00 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
20.00 Один за всiх. 
(16+).
23.30 Таємницi ДНК. 
(16+).

5.40,1.30 Вар`яти. 
(12+).
8.15,10.35 Kids` Time.
8.20 М/ф «Пойа».
10.30 Х/ф «Джордж iз 
джунглiв».
12.20 Х/ф «Джордж з 
джунглiв 2».
14.10 Х/ф «Король 
Лев».
16.20 Х/ф «Аладдiн».
19.10 Х/ф «Хенкок». 
(16+).
21.00 Х/ф «Дикий, 
дикий Вест». (16+).
23.20 Х/ф «Ласкаво 
просимо в рай». (16+).

5.50 Сьогоднi.
6.50 Реальна мiстика.
9.15 Т/с «Три сестри». 
(12+).
17.00 Т/с «Королева 
дорiг», 1 i 2 с. (12+).
19.00 Сьогоднi. Пiд-
сумки з Олегом Пан-
ютою.
21.00 Т/с «Королева 
дорiг». (12+).
23.00 Т/с «Краще за 
всiх», 1 i 2 с. (12+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Краще за 
всiх». (12+).
3.15 Гучна справа.
4.00 Т/с «Пошта». 
(12+).

0,10.00,11.00,12.00,
0,15.00,16.00,17.00
«Репортер». Новини.
9.15 «Медексперт» з К. 
Трушик.
10.10 «Про особисте» 
з Н. Фiцич.
11.15,12.15 «Акценти» 

з Н. Фiцич.
,14.10,15.10,16.10
Д/ф.
17.15 «Не наша Russia» 
з М. Гаєм та I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя 
тижня» з П. Рольником 
та О. Близнюком.
20.00 «Мiнiстерство 
правди».
20.25 «Про вiйсько».
20.50 «Sound.чєк».
21.00 «Великi новини» 
з Т. Березовцем.
22.00 «Влада хохо-
тала».
22.30 «Щасливий день 
з полiтиком».
23.00 «Вата шоу» з А. 
Полтавою.

5.00 Х/ф «Про Красную 
Шапочку», 2 с. (12+).
6.50 Х/ф «Универ-
сальный солдат». 
9.00 Х/ф «Тарас 
Бульба». (Россия - 
Украина - Польша). 
(16+).
11.25 Х/ф «Можно 
только представить». 
(США). (16+).
13.25 Х/ф «Сладкий и 
гадкий». (США). (16+).
15.10 Х/ф «Дура». 
(16+).
17.55 Х/ф «Легенда 
�17». (16+).
20.20 Х/ф «Патруль». 
(США). (18+).
22.20 Х/ф «Разбирая 
Гарри». (США). (16+).
0.05 Х/ф «Самоволка». 
(США). (16+).
2.15 Х/ф «Виват, гар-
демарины!» (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.35 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.30 Х/ф «Матриця 
часу». (12+).
11.15 Х/ф «Досягни 
успiху».

13.00 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
0.00 Х/ф «Знайомтесь: 
Бiлл». (16+).
1.45 Т/с «Три сестри».
2.40 «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.
14.20 Магiя солодощiв.
14.50 Спецiя.
15.50 Смачнi страви.
16.50 Удачний проект.
20.30 Дачна вiдповiдь.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.30 Х/ф «Алегро з 
вогнем».
7.10 «Будьте здоровi».
7.45 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
8.55 Х/ф «Апачi».
10.45 Х/ф «Новi ама-
зонки». (16+).
13.00 Х/ф «Небез-
печно для життя!»
14.50 Х/ф «Командос». 
(16+).
17.40 Х/ф «Екiпаж ма-
шини бойової».
19.00 Х/ф «Вони вою-
вали за Батькiвщину».
22.00 Х/ф «Нiчна бри-
гада». (18+).
23.50 Х/ф «Я, Алекс 
Кросс». (16+).
1.50 «Речовий доказ».

5.10 Х/ф «Любовь по 
ошибке».
6.45,0.30 Х/ф «Пред-
сказание».
8.20 Местное время. 
Воскресенье.
8.55 «Моя любовь - 
Россия!»
9.15 «Устами мла-
денца».
10.00 Вести.

10.15,3.40 «Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым».
10.55 «Сто к одному».
11.40 «Парад юмора».
13.25,2.05 Х/ф «Чело-
век-амфибия».
15.10 Х/ф «Неотправ-
ленное письмо».
19.00 Вести недели.
21.00 Москва. Кремль. 
Путин.
21.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым».

6.00 Випадковий 
свiдок.
7.35,0.55 Мiстична 
Україна.
8.25,19.15 У пошуках 
iстини.
10.15 Речовий доказ.
11.25,0.00 Секретнi 
територiї.
12.20 Вирiшальнi 
битви 2 свiтової.
13.20 Смертельна Ав-
стралiя.
16.20 Океани.
18.20 Брама часу.
21.00 Шокуюча 
правда.
1.40 Пiдроблена 
iсторiя.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.15 М/ф «Дiномама».
10.55 М/ф «Жаб`яче 
королiвство: Таємниця 
кришталевої жаби».
12.35 Х/ф «Про рибо-
лова та його дружину».
13.45 Х/ф «Чорний 
лицар».
15.30 Х/ф «Смокiнг».
17.15 Х/ф «Випад-
ковий шпигун». (16+).
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою.
22.30 Х/ф «Мисливцi 
за скарбами». (16+).
0.45,1.45 Одного разу 
в Одесi.
1.15 Країна У.
2.15 Сiмейка У.

2.45 Т/с «Хамелеон». 
3.40 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.30,13.50 Х/ф «Вол-
шебная страна». (Вели-
кобритания - США). 
(12+).
8.10,15.30 Х/ф «Ле-
генда Зорро». (США). 
(16+).
10.15 Х/ф «Большие 
глаза». (США - Канада). 
(16+).
12.00 Х/ф «Робин Гуд: 
Начало». (США). (16+).
17.35,5.15 Х/ф «Смур-
фики 2». (США). (6+).
19.20 Х/ф «Хорошо 
быть тихоней». (США). 
21.00 Х/ф «Сом-
мерсби». (США - 
Франция). (16+).
22.50 Х/ф «Шутки в 
сторону 2: Миссия в 
Майами». (Франция). 
(18+).
0.40 Х/ф «Что скрывает 
ложь». (США). (16+).
2.05 Х/ф «Такси 3». 
(Франция). (16+).
3.30 Х/ф «Лица в 
толпе». (США). (16+).

6.00 «Шаленi пере-
гони».
7.30 «ДжеДАI».
9.15,0.50 «Загублений 
свiт».
12.10 Т/с «Пе-
ревiзник». (16+).
16.55 19 тур ЧУ з фут-
болу. «Динамо» - «Рух».
19.00 Х/ф «Уцiлiла». 
(16+).
20.50 Х/ф «Людина 
листопада». (16+).
22.55 Х/ф «Тiньовi 
вовки». (16+).
1.50 «Облом».
4.00 «Найкраще».
4.10 «Бандерлоги 
2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

Кросворд

неділя, 21 березня

По	горизонталi:
1.	Мiла.	5.	Атол.	8.	Лан.	9.	Дар.	
11.	Мо.	12.	Ар.	14.	Панти.	15.	
Пiца.	18.	Факт.	21.	Ла.	22.	Ту.	23.	
Вiрш.	25.	Душа.	27.	Порту.	30.	
Ом.	31.	Ре.	32.	Ура.	33.	Алi.	35.	
Атар.	36.	Льон.

По	вертикалi:
2.	Iл.	3.	Лампа.	4.	Аноа.	5.	Адат.	
6.	Тариф.	7.	Ор.	10.	Тип.	13.	Кiт.	
16.	Iлi.	17.	Цар.	19.	Ату.	20.	Куш.	
23.	Вуж.	24.	Шпора.	25.	Дуель.	
26.	Аза.	28.	Омар.	29.	Трал.	32.	
Ут.	34.	Iо.

Відповіді на кросворд з №8

ПО ГОРИЗОНТАЛI:
1. Бог мусульман.
6. Хутряна шуба.
10. Орнамент.
14. Сорт цукерок.
15. Карликовий бик.
16. Медичний препарат.
18. Титул султана.
22. Чадний газ.
24. Батькiвщина тайських котiв.
26. Покриття риби.
28. Знатнi дворяни Русi.
29. Глянець.

ПО ВЕРТИКАЛI:
2. Наївна людина.
3. Довгохвостий папуга.

4. Пристрiй для утримання 
судна.
5. Природний горючий газ.
7. Рiчка в Росiї.
8. Вид мистецтва.
9. Притока Печори.
11. Мiсто у Францiї.
12. Мати порядку.
13. Японський театр.
17. Кока-...
19. Сумчастi гриби.
20. Вулкан на Фiлiппiнах.
21. Прянiсть.
23. Слово з "Кiн-дза-дза".
25. Одиниця площi.
27. Селище в Ср. Азiї.
28. Злий дух.
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19
м. Гадяч, вул. Енгельса, 26

макулатуру, поліетилен,
пластикові пляшки,

склобій, алюмінієву банку

КУПЛЮ

0666042031
0500182699
0679699120

Тел. 

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

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

Тел. 0990302837, 
0962684531

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 зручності, 
господарські споруди. 
Все приватизоване. Тел. 
0992858310.

	� БУДИНОК, с. Хитці. 
Тел.0502824783.

	� БУДИНОК, з/п 98 м. 
кв., 5 кімнат, центр с. 
Мартинівка. Газ, вода, 
колодязь у дворі. З/д 22 
сотки, сад, огород. Гос-
подарські споруди, 2 
вхідні погреби, л/кухня 
з піччю. Ціна договірна. 
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. при-
ватизована + сінокіс, 
с/г споруди, коло-
дязь. Недорого. Мож-
лива розстрочка. Роз-
гляну 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 господар-
ські споруди, асфаль-
тований двір. Сад. З/д. 
Поруч траса облас-
ного значення (500м). 
Ціна 4 тис. у.о. Тел. 
0666455761.

	� БУДИНОК, з/п 120 м. 
кв., гараж, погріб, гос-
подарські споруди, з/д 
9 соток, л/кухня. Термі-
ново! Тел. 0994119445

	� 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 лічиль-
никами. Тел. 0677237948 

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

	� САДИБА, с. Новосе-
лівка. Тел. 0500853323

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

	� 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, газ, вода, 
зручності, л/кухня, гос-
подарські споруди, 2 
гаражі. Або обміняю 
на квартиру. Тел. 
0668882925 (Олена)

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

	� САДИБА, с. Мак-
симівка, без зручно-
стей, внизу ставок. Тел. 
0993501972. 

	� 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 приватизована. 
Можливий обмін на 
1-, 2-кімн. кв. Тел. 
0668791450. 

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

КВАРТИРИ
Продаж

 

	� 2-КІМН. кв., 30 м. 
кв., одноповерховий 
будинок, центр. Газ, 
холодна вода, лічиль-
ники. Без зручностей. 
Сарай, погріб. Ціна дого-
вірна. Тел. 0669129442. 

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

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

	� 2-КІМН. кв., 3/5 
поверх, в центрі міста, 
біля міського ринку по 
вул. Гетьманській (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 лічиль-
ники, м/п вікна, м/п 
лоджія, новий ремонт. 
Ціна договірна. Тел. 
0684840859

	� 1-КІМН. кв., (мало-
сімейка), 1/5 поверх, 
лічильники. Без ремонту. 
Тел. 0508628189

	� 3-КІМН. кв., центр 
міста, 2-й поверх, опа-
лення централізо-
ване, не кутова, лічиль-
ники. Без ремонту. Тел. 
0669454145

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

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

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

	� 1-КІМН. кв., р-н Чере-
мушки, 5/5 поверх, з/п 
24 м. кв., не кутова, 
гарний стан, м/п 
вікна, балкон. Тел. 
0992729586. 

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

	� 3-КІМН. кв., р-н Сар-
ського перехрестя, 68 м. 
кв., 1/5 поверх, євроре-
монт, індивідуальне опа-
лення. Ціна договірна. 
Тел. 0662007558

	� 1-КІМН. кв., з/п 24 м. 
кв., вул. Полтавська, р-н 
Сарський, 2/5 поверх. 
Тел. 0665189014

	� 1-КІМН. кв., центр 
міста, 5-й поверх. Тел. 
0993450639

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

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

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

	� З/Д	9,5	соток, 
р-н школи №3, із 
старим будинком. Тел. 
0507746857. 

	� З/Д	32	сотки, центр 
с. Сари. Є колодязь, 
сад, асфальтний під’їзд. 
Під забудову або дачу. 
Ціна 28000 грн. Тел. 
0999662279

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

	� МАГАЗИН с. Ручки. 
Тел. 0953172693ё

ЗДАМ

	� БУДИНОК, подобово, 
на тривалий термін або 
бригаді у відрядженні, 
Інтернет, кондиціонер. 
Можливість надання від-
повідних документів. 
Тел. 0508783429. (19) 

	� КВАРТИРА, подобово, 
на тривалий термін або 
бригаді у відрядженні, 
Інтернет, кондиціонер. 
Можливість надання від-
повідних документів. 
Тел. 0508783429. (19)

	� 1-КІМН.	кв., подо-
бово, з усіма зруч-
ностями (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 пла-
нування в центрі міста, 
пл. Миру, 12. Кухня 17 м. 
кв., коридор 12 м. кв., 5 
поверх. Ціна 5000 грн.

(з комунальними). Тел. 
0951721325 (до 12:00 
год. та після 19:00 год.) 
(Андрій)

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

	� КВАРТИРА, подо-
бово або бригаді у відря-
дженні. Центр. Вмебльо-
вана. Бойлер. Wi-Fi. Тел. 
0506803455

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

 � ЗНІМУ

ГАРАЖІ
Продаж

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

АВТО
Продаж

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

	� ЗАЗ-968 Х40. Находу. 
Тел. 0957038491

	� ВАЗ-2109, 1993 р. в., 
газ/бензин, нормальний 
робочий стан. Музика, 
сигналізація та багато 
іншого. Ціна 1600 у. о. 
Торг. Тел. 0662903837

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

	� МТЗ-82,	892,	
балочні,	сіялки,	АГ	та	
БДН,	глибокорозпушу-
вачі,	плуги,

	� культиватори,	
грудобої,		розки-
дачі	добрив,	ОП,	
обприскувачі,	інше.	
Тел.	0679001648,	
0504041300,	
0734041300

	� НАВІСКА з важких 
борін, ширина 3м. Тел. 
0974241126.

	� КАРТОПЛЕКОПАЧ 
2-рядний, навісний, 
граблі, косарка роторна, 
сіялка (ширина 2м.). 
Віялка. Тел. 0662049825

МОТО
Продаж

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

	� АВТО-МОТО	РОЗБІР: 
куплю автомобілі, мото-
цикли, мопеди та ін. 
техніку 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 

	� КРИЛА	передні до 
ВАЗ-2101, нові, із скло-
волокна, ціна 400 грн. 
Скло заднє до ВАЗ-
2106. Ціна 100 грн. Тел. 
0662683686. 

	� ЗІЛ: а/компресор, 
регулятор тиску, 
патрубки, трубки галь-
мівні. Поршні Т-40. 
КаМАЗ: форсунки 
паливні, шворня, плун-
жера, тре щітки, кран 
2-провідний, пові-
тря-розподільник. Тел. 
0506996996.  

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.	(12)

КУПЛЮ СВИНЕЙ

10Тел.: 0669676637
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	� ВАГОНКА	(смерека),	
БЛОК-ХАУЗ,	ФАЛЬШ-
БРУС, рейка, під-
лога, сходи,двері. Тел. 
0679001648

МЕБЛІ
Продаж

ОДЯГ, ВЗУТТЯ
Продаж

	� КУРТКА молодіжна, з 
капюшоном, р.46. Куртка 
шкіряна з підстібкою, 
чоловіча, р.52-54. Тел. 
0509779043

РІЗНЕ
Продаж

	� ОВОЧЕДРОБІЛКА 
електрична. Тел. 
0501977731. 

	� БУРЯК кормовий. Тел. 
0509779570. 

	� БУРЯК кормовий. 
Кукурудза. Тел. 
0669568122

	� ШВЕЙНА	МАШИНКА, 
каструлі, казани, кані-
стри, бідончики, ночви, 
ліжка, автоматика, 
корито, діжки, антена, 
водяні насоси, теле-
візор, ящик для сміття, 
баддя, ел. соковижи-
малка, блендер, гар-
дероб, пилосос, м’я-
сорубка, тумба під ТВ, 
ящики. Тел. 0989542346. 

	� 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

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

	� КУКУРУДЗА, пше-
ниця. Тел. 0992256242

	� 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 подо-
рожування, 70х50х20, 
американського в-ва, 
з кодовим замком. Два 
гардероби з антресо-
лями. Шафа книжкова, 

сервант, трельяж, 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

	� ЗЕРНО кукурудзи. Тел. 
0990141820

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

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

	� КОЛЯСКА інвалідна. 
Тел. 0982045113

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

	� БУРЯК кормовий. Кар-
топля велика. с. Пліши-
вець.  Тел. 0970417558

	� АЛОЕ, вік 4 роки. Тел. 
0661049888. 

	� СІНО тюковане, 
лугове. Тел. 0664881209

	� ДИВАН, сервант, 
інвалідний стілець, 
матраци, торшер, стіл-
тумба кухонна. Тел. 
0509864682. 

	� ДИВАНИ, вхідні та 
міжкімнатні дерев’яні 
двері. Насос до котла. 
Тел. 0955198630. 

	� СЕРВАНТ, тумба 
кухонна, карниз 3м., 
ванна, матраци, шафа, 
мийниця емальована, 
диван. Тел. 0509864682. 

	� КВІТИ кімнатні: алое, 
каланхое, лілії, грошове 
дерево, різдвяник, толс-
тянка. Недорого. Тел. 
0952074022. 

	� КАРТОПЛЯ дрібна. 
Тел. 0951619082. 

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

	� ПЛИТА газова, 
2-камфорна, пральна 
машина «Донбас», мор-
ські свинки, чайний 
гриб, велосипед, вело-
сипед дитячий. Тел. 
0662000908.

	� ХОЛОДИЛЬНИК, 
телевізор, плита газова 
4-камфорна, пральна 
машина «Малютка», 
таганок 2-камфорний, 
умивальник. Тел. 
0662000908. 

	� СІНО в тюках. З 
доставкою. Тел. 
0991233169. 

	� МЕБЛІ, полички. Бак 
для душа. Банки. Сіно. 
Каністри. Пилосос. 
Пароварка. Ботинки  
р.42, Телевізор. DVD, 
відео техніка. Мікрохви-
льова піч. Все для фото. 
Тел. 0955711574. 

	� ТРУБА сталева, 
400мм., товщина 
стінки не менше 10мм., 

довжина 1м. Тел. 
0506184275

	� СТІНКА	МЕБЛЕВА 
3,5м., ліжко, тумба, 
бочка для ПММ, крав-
чучка велика, магні-
тофон, музичний центр, 
раковина, стіл, тре-
льяж, килими, доріжки, 
банки, бутлі, опри-
скувач, хлібопічка. Тел. 
0660573151.

	� ДИСТИЛЯТОР. Крав-
чучка. Ваги побу-
тові. Каністри. Ємність 
250л. Недорого. Тел. 
0950711302.

	� ЛІЖКО 1-спальне, 
рами віконні, таз цин-
ковий, бідон 25л. Тел. 
0992739512. 

	� БАЯН, електроквочка, 
велосипед, ел. швейна 
машинка, DVD, апарат 
«жива і мертва вода», 
в-к Білорусія. Тел. 
0667025100.  

	� БАРКАС	В1000	КВ, 
1970 р.в. Фургон мало-
тонажкий. Ціна дого-
вірна. Тел. 0669022908. 

	� КОЛЯСКА дитяча, 
зима/літо. Банки 0,5л., 
тренажер Ab King Pro. 
Тел. 0957593220. 

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

ТВАРИНИ

	� ПОРОСЯТА малі, вік 6 
тижнів. Тел. 0993746887

	� ТЕЛИЦЯ тільна. Тел. 
0993601781

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

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

	� КРОЛИЧКИ	поросні. 
Тел. 0501832803. 

	� КОЗЕНЯТА від 
гарних кіз, «заанен-
ська» порода. Тел. 
0660212053. 

	� КОРОВА «лебедин-
ська» порода. Теличка вік 
1 рік. Тел. 0664881209, 
0987019427

КУПЛЮ
 

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

	� ЗЕМЕЛЬНІ	ПАЇ.	Тел.	
0505976790

	� ВАШЕ	АВТО в будь-
якому стані: гниле, роз-
бите, розукомплекто-
ване. Для себе. Дорого. 
Тел. 0662230886, 
0984603220. (13)

	� КУКУРУДЗУ, 
соняшник, сою та пше-
ницю. Самовивіз. Тел. 

0661607354

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

	� МОСКВИЧ-2141 
від власника. Тел. 
0660073589

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

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

	� ГРИБИ мариновані, 
домашні. За розумну 
ціну. Тел. 0994594987. 

	� ТОНОМЕТР		Longevita 
BP-1209, не працю-
ючий. Тел. 0506959680, 
0506959680. 

	� БУДИНКИ, примі-
щення під розбір. Тел. 
0959207946

БЮРО ЗНАХІДОК

	� ВТРАЧЕНЕ свідоцтво 
та додаток до свідоцтва 
про базову загальну 
середню освіту серія 
12СП №127268 видане 
15.06.2017 року Рашів-
ською ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Гадяцької районної ради 
Полтавської області на 
ім’я Анатолія	Анатолі-
йовича	Шурдука

ЗНАЙОМСТВА

	� ЧОЛОВІК, 40 років, 
зріст 170 см., серед-
ньої статури, неодру-
жений, познайомиться з 
самотньою жінкою віком 
30-40 років, без шкід-
ливих звичок, з сільської 
місцевості, для сімейних 
стосунків. Заради роз-
ваги прошу не турбу-
вати. Тел. 0999845837, 
0679566398

ПОСЛУГИ

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН, холодиль-
ників, мультиварок, 
мікрохвильовок, пило-
сосів, хлібопічок та 
іншої побутової техніки. 
Ремонт електроінстру-
ментів. Тел. 0953255822, 
0678862611

	� САНТЕХНІКА.	УСІ	
ВИДИ	РОБІТ: монтаж 
– демонтаж, металоп-
ласт – екопласт, кана-
лізація. Встановлення 
лічильників, бойлерів, 
насосних станцій. Вода, 
опалення. Ремонт. Тел. 
0662743611. (Олексій). 
(12)

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН, м/х пічок, 

м’ясорубок, мульти-
варок, блендерів-ком-
байнів, пилососів, хлі-
бопічок, духових шаф, 
інвекторних зварок, 
зарядних пристроїв, 
«болгарок», дрилів 
та ін. Виїзд на замов-
лення. Досвід роботи 
12 років. Доступна 
ціна. Тел. 0957423588, 
0684830471. (12)	

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

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

	� СПИЛЮВАННЯ	
ДЕРЕВ та підрі-
зання будь-якої склад-
ності. Тел. 0988654900, 
0505609195

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

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	пилососів, 
холодильників, бол-
гарок, чистка бойлерів, 
дрилів та іншої електро-
техніки. Виїзд майстра. 
Зварювальні роботи, 
пайка. Спилювання 
дерев різної склад-
ності. Тел. 0997199623. 
(Олександр)

	� ВІДРИХТУЮ,	
ПОВАРЮ, під-
крашу авто. Ремонт 
мото, скутерів. Тел. 
0958368544  

	� ПОСЛУГИ	ЕЛЕК-
ТРИКА: монтаж, ремонт, 
консультація. Тел. 
0950810277

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

	� РЕМОНТ.	БУДІ-
ВЕЛЬНІ	РОБОТИ:	
гіпсокартон,	пластик,	
ОСБ,	шпалери,	ліно-
леум,	відкоси,	м/п	
вікна,	двері,	балкони,	
сайдинг,	блокхауз,	
зварювальні	роботи,	
сантехніка,	пайка	
труб,	опалення	та	
інше.	Тел.	0994174060

	� ВСІ	ВНУТРІШНІ	
РОБОТИ. Шпаклівка, 
гіпсокартон, плитка, 
ламінат, клейка шпалер, 
встановлення унітазів, 
ванн. Фарбування стін і 
стель. Недорого. Теле-
фонуйте, про ціну домо-
вимось. Тел. 0992384298

	� РЕМОНТ	БЕН-
ЗОПИЛ	ТА	МОТОКОС. 
Тел. 0994396387, 
0687430322

	� ЧИСТИМО	ТА	ПОГЛИ-
БЛЮЄМО колодязі, 
копаємо каналізації. 
Виконуємо монтаж 

труб. Тел. 0997072433, 
0972524399

	� ПИЛЯЮ	ДЕРЕВО 
будь-якої складності. 
Можливий виїзд по 
району. Тел. 0951103666, 
0669931090

	� КОПАЄМО, чистимо 
і поглиблюємо коло-
дязі. Копаємо каналі-
зації. Б’ємо свердло-
вини. Тел. 0664865679, 
0687844221

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, про-
живання за рахунок 
фірми, компенсація за 
харчування. Заробітна 
плата від 4500 грн. за 
вахту. Тел. 0668008713, 
0674627014 

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

 � ТОВ «АГРО-КРАЙ» 
запрошує на постійну 
роботу ТРАКТОРИС-
ТІВ-МАШИНІСТІВ	С/Г	
ВИРОБНИЦТВА. Нада-
ється безкоштовне 
житло і харчування. Офі-
ційне працевлашту-
вання. Стабільна заро-
бітна плата (оклад + 
нарахування за виконані 
роботи в полі). Звер-
татися за адресою: м. 
Гадяч, вул. Лохвицька, 
29. Тел. 0672471461

 � ТОВ «Агро-Край» 
запрошує на постійну 
роботу ЮРИСТА. 
Вимоги: вища освіта за 
фахом, досвід роботи 
за спеціальністю від 
3-х років, наявність сві-
доцтва про право на 
заняття адвокатською 
діяльністю. Звертатися 
за адресою: м. Гадяч, 
вул. Лохвицька, 29. Тел. 
0675369805

 � ТОВ «Сервіс-кон-
такт» терміново потрібні: 
СЛЮСАР-МОТОРИСТ, 
СЛЮСАР ПО	РЕМОНТУ	
ХОДОВОЇ частини авто-
мобілів та СЛЮСАР	ПО	
РЕМОНТУ	ДИЗЕЛЬНОЇ	
ПАЛИВНОЇ	АПАРА-
ТУРИ. Тел. 0509810509

 � На постійну роботу на 
СТО потрібні: МИЙНИК,	
ЗВАРЮВАЛЬНИК,	
АВТОСЛЮСАР. Тел. 
0669958030

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)

ПРОДАМ	НАСІННЯ 
СОНЯШНИКА 

Mirasol (Іспанія), 
КУКУРУДЗИ 

Mais Dnipro та PSC. 
Можлива доставка. 

Форма оплати будь-яка. 
Склад у смт. 

Липова Долина. 
Тел. 0965156001, 
0666936622. (№16)

	� МОНТАЖ	ТА	
РЕМОНТ		

внутрішньої 
електропроводки.  

Тел. 0667462853. (№12)
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Овочі «борщового набору» 
будуть дорожчати на 10-
15% щомісяця – аж до нового 
врожаю.  Про це повідомляє УНН.

Виконавчий директор «Економіч-
ного дискусійного клубу» Олег Пен-
дзин пояснює: 

«У нас сезонні коливання по «бор-
щовому набору» – 150% і ми стоїмо 
зараз на самому початку цього шляху, 
і чим далі, тим овочі будуть дорожче. 
Такого росту цін, як був січень і поло-
вина лютого, уже не буде, але по суті 
підняття цін продовжиться – практич-
но на весь асортимент. 

Напевно, треба очікувати ріст цін 
щомісяця, як мінімум, ще на 2-3%, а 
по борщовій групі – 10-15% буде од-
нозначно до травня місяця і доти, 
поки почне поступати на ринок про-
дукція з відкритого ґрунту».

Порівняння цін на продукти борщо-
вого набору із груднем 2020 року. 

Нагадаємо, у грудні 2020-го інфор-

маційне аграрне агентство повідомля-
ло про те, що за рік в Україні ціна на 
традиційну п›ятірку «борщових» ово-
чів знизилася на 30% - до 32,42 грн.

Тепер, середня вартість овочів ста-
новить (в дужках вказана ціна за гру-
день 2020 р.): 
капуста — 4,89 грн./
кг (5,76 грн./кг);
морква —  6,85 грн./кг (6,9 грн./кг); 
цибуля —  5,59 грн./
кг (5,32 грн./кг); 
буряк — 3,65 грн./кг (5,48 грн./кг); 
картопля — 11,89 грн./
кг (8,96 грн./кг).

«БМ»

Торік найбільшим торговельним 
партнером Полтавщини став 
Європейський Союз – туди з 
Полтавщини продали понад 30% 
товарів.

Про це повідомив Департамент еко-
номічного розвитку, торгівлі та залу-
чення інвестицій Полтавської облдер-
жадміністрації 3 березня.

За інформацією Департаменту, Пол-
тавщина перебуває на 5 місці серед ре-
гіонів за обсягом продажу продукції 
на ринках інших країн. Так, у 2020 
році частка області у загальному об-
сязі експорту товарів становить 4,7%. 
Торік Полтавщина експортувала това-
рів на 2,3 млрд доларів.

Найбільше товарів Полтавщина 
експортувала до 6 країн на 

суму 1,45 млрд доларів:
Китай – на 756,9 млн доларів;
Австрія – на 272,8 млн доларів;
Німеччина – на 164 млн доларів;
Туреччина – на 120,3 млн доларів;
Білорусь – на 83,2 млн доларів;
Японія – на 60,5 млн доларів.
Серед товарів, які Полтавщина про-

давала до інших країн, найпошире-
нішими були мінеральні продукти, 
продукти рослинництва, готові хар-
чові продукти, жири та олія, назем-
ний транспорт.

За останні кілька років експорт 
товарів з Полтавщини зріс:
у 2016 році область продала 
іншим країнам товарів 
на 1,4 млрд доларів;
у 2017 році – на 1,8 млрд доларів;
у 2018 році – на 1,9 млрд доларів;
у 2019 році – на 2,1 млрд доларів.

У форматі експерименту в 
новому сільськогосподарському 
сезоні аграрії займуться новою 
для Глухівщини, що у Сумській 
області, справою – вирощуванням 
лікарських рослин. 

Як повідомила на апаратній нара-
ді мер Глухова Надія Вайло, для цьо-
го ТОВ «Велетень» планує виділити 5 
гектарів землі. Таку діяльність вводять 
для вивчення перспективи заробітку в 
цій місцевості.

«Сьогодні багато людей їде за кордон, 
щоб заробити копійку. Це важка праця, 
та ще й на чужині. Можливо, вирощу-
вання лікарських рослин на своїх при-
садибних ділянках зможе давати не-
поганий заробіток. Ось ми і вирішили 

спробувати. Треба зрозуміти, чи варто 
цим займатися», – повідомила Вайло.

Уже сьогодні досліджується питан-
ня можливих ринків збуту лікарських 
рослин, адже це одне з найважливіших 
умов рентабельності всієї цієї справи. 

Agronews

Про це повідомили у Департаменті 
агропромислового розвитку 
Полтавської ОДА.
«В цілому, стан посівів озимих зер-

нових, на першу декаду березня, на 
більшості площ області є добрим та за-
довільним. Візуальний аналіз життє-
здатності рослин у польових умовах 
та відрощування їх за допомогою екс-
прес-методів свідчать про те, що лише в 
окремих сортів пшениці озимої відміча-
ється незначне ушкодження листкових 
пластинок, які зможуть швидко відно-
витися з наростанням температурного 
режиму. В 2021 році для засіву в області 
підлягає близько 1,4 млн. га, з них ярих 
зернових та зернобобових культур в ме-
жах 800 тис. га, під картоплю та овочі 
відводиться біля 80 тис. га», – йдеться 
у повідомленні.

Аграрії Полтавської області під уро-
жай 2021 р. посіяли озимі культури на 
площі 271,4 тис. га, що більше на 23,3 
тис. га (+9%) до минулого року. Із них 
на зерно 256,3 тис.га (більше на 18,7 
тис. га), з яких пшениці — 240 тис. га 
(що більше на 15 тис. га), ячменю — 9,8 
тис. га (більше на 1,7 тис. га), жита 5,8 
тис. га (більше на 1,8 тис. га). Озимий 
ріпак посіяний на площі 10,7 тис.га, що 

також більше на 4,7 тис. га до минуло-
го року. Як зазначається, посіви озимих 
культур на Полтавщині як і раніше пе-
ребувають у стані зимового спокою, але 
з продовженням потепління у рослин 
озимих зернових культур можуть поча-
тися незначні ознаки життєдіяльності.

На початок березня в області пов-
ним ходом іде підготовка до проведен-
ня комплексу весняно-польових робіт. 
Господарства продовжують закуповува-
ти матеріально-технічні ресурси, прово-
дять підготовку техніки.

Насіння ярих культур для проведення 
весняно-польових робіт засипано в пов-
ному обсязі. В даний час іде його дороб-
ка до посівних кондицій.

На сьогоднішній день сільгосподар-
ськими товаровиробниками укладені 
договори з фірмами-дистриб’юторами 
на постачання мінеральних добрив та 
пестицидів. Основна увага приділена 
ґрунтовим гербіцидам та протруюва-
чам насіння, які першочергово будуть 
потрібні на проведення комплексу вес-
няно-польових робіт.

Машинно-тракторний парк сільсько-
господарських товаровиробників облас-
ті на 95% готовий до проведення комп-
лексу весняно-польових робіт.

Прес-служба Асоціації виробників 
молока повідомляє, що сезонного 
зниження цін на молоко не варто 
очікувати до середини березня. 

Ціни  на всі ґатунки молока залиша-
ються незмінними: екстра – 12,15 грн./
кг, вищий – 11,7 грн./кг, перший – 11,08 
грн./кг., середньозважена – 11,64 грн/
кг.

Діапазон коливань цін на 
середні та великі партії молока 
екстрґатунку по регіонах:
– північ та центр – 11,7-
12,45 грн./кг;
– південь – 11,7-12,45;
– схід – 11,6-12,4 грн./кг;
– захід – 11,6-12,35 грн/кг.
Аналітик Асоціації виробників моло-

ка Володимир Андрієць розповідає: 

«Початок сезону великого молока 
поки що не в змозі зрушити ціни на си-
ровину  на шлях сезонного низхідного 
тренду, як це було в минулі роки. Така 
ситуація тут нікого не дивує, вона ціл-
ком прогнозована і має на те вагомі під-
стави – дефіцит сировини, який додат-
ково підкріплений дорогими, як ніколи, 
компонентами раціонів».

Ініціатива в активізації руху цін за-
звичай належить великим переробним 
компаніям, проте зробити перший крок 
ще ніхто не наважується у зв’язку з не-
достатністю молока на ринку. Наразі ве-
дуться розмови, що середина березня 
буде початком сезонного зниження цін, 
хоча з приводу цього вже  існують сум-
ніви з альтернативним баченням старту 
сезону в кінці березня.

«БМ»

ЧИ БУДЕ СЕЗОННЕ 
ЗНИЖЕННЯ ЦІН НА МОЛОКО

ЯК ЗМІНЮВАТИМЕТЬСЯ ВАРТІСТЬ 
«БОРЩОВОГО НАБОРУ»

ТРАДИЦІЙНО 
РЕКОРДСМЕНИ ПО 
ПОДОРОЖЧАННЮ: 
Цукор – 22,90 грн./кг.
Олія – 46,50 грн./кг.
Яйця – 34,40 грн./кг.

ЕКСПОРТУЄМО ОЛІЮ І ТРАНСПОРТ

НА СУМЩИНІ ВИРОЩУВАТИМУТЬ 
ЛІКУВАЛЬНІ РОСЛИНИ

ПОСІВИ ОЗИМИХ У 
ЗАДОВІЛЬНОМУ СТАНІ
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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.
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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

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

Бройлер, м’ясо-яєчні породи: 
редбро, мастер грей, 
голошийка, качка, качка 
пекінська, муларди та інші.
Тел. 0991145747, 
0661468695 (Іван)

ПРОВОДИМО ЗАПИС 
ТА ПРОДАЄМО ПТИЦЮ
Добову та підрощену

- курчат бройлерів,
- несучок,
- м’ясо-яєчних порід
- каченят
- мулардів
- гусенят Те

л.
 

В'ЯЧЕСЛАВ

КОМБІКОРМ 
ТА АПТЕЧКИ

Можлива 
доставка

0667130503, 
0682505027

ПОСТІЙНО РЕАЛІЗОВУЄМО ДОБОВИЙ 
ТА ПІДРОЩЕНИЙ МОЛОДНЯК ПТИЦІ:
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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.
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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

на квітень-травень-червень віком 2-3 місяці 
чеської породи «Домінант» (в п'яти кольорах: 
червоні, сріблясті, зозулясті, чорно-лазурні, 

попелясто-голубі). Курочка починає нестись в 
4,5-5 місяців. Несеться по 1-2 яйця кожного 

дня, за що її і прозвали «курочка – стахановка». 
Яйце крупне, жовто-коричневого відтінку. 

Курочка проходить повну вакцинацію.
Тел. 095-485-56-29  (Наташа)

Приймаємо заявки КУРОЧКИ-МОЛОДКИ
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Погода
Четвер, 11 березня 
Невелика хмарність
мін. -6°, макс. +1°

П’ятниця, 12 березня 
Хмарно з 
проясненнями, сніг 
мін. +1°, макс. +5°

Субота, 13 березня
Хмарно, сніг
мін. -3°, макс. +5°

Неділя,  14 березня
Хмарно з 
проясненнями
мін. +1°, макс. +5°

Понеділок, 15 березня
Хмарно 
мін. +2°, макс. +5°

Вівторок, 16 березня
Хмарно
мін. +2°, макс. +5°

Середа, 17 березня
Хмарно
мін. +2°, макс. +5°

Марка пального Вартість, грн  

А-92 27,82

А-95 30,99

ДП 28,18
ГАЗ 15,45

Марка пального Вартість, грн  

Ціни на пальне (Полтава), 
станом на 9.03.2021 р.

Курс валют (Полтава) 
станом на 9.03.2021 р.

Купівля Продаж НБУ

USD 27,65 27,88 27,7091

EUR 32,74 33,24 33,0750

10 RUB 3,32 3,85 3,7185

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

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

12

САЛОГУБ Володимир Анатолійович
Начальник Головного управління 

2-92-33

ГОРБЕНКО Олег Миколайович
Перший заступник начальника 
Головного управління 

503-575

ЛИСЕНКО Олександр Миколайович
Заступник начальника Головного управління 
з реагування на надзвичайні ситуації 

503-560

ЛЮБЕЦЬКИЙ Ярослав Васильович
Заступник начальника Головного управління 

503-570

ГРИШАНІН Володимир Миколайович 
Заступник начальника Головного 
управління із запобігання надзвичайним 
ситуаціям Головного управління

503-590

КЛИПАЧЕНКО Дмитро Борисович
Начальник сектору з питань запобігання та 
виявлення корупції Головного управління

503-582

01030, м. Київ, вул. О. Гончара, 55а, звернутися з 
електронним листом на адресу (terminova_upk@mns.
gov.ua), за номером «телефону довіри» (044) 289-12-
41 ДСНС України;

36007, м. Полтава, вул. М. Бірюзова, 26/1, звернути-
ся з електронним листом на адресу (cpztavk@ukr.net), 
або за телефоном (0532) 50-35-82 Головне управління 
ДСНС України у Полтавській області.

Гадяцький РС ГУ ДСНС України у Полтавській області 
та 6 державна пожежно - рятувальна частина

ТЕЛЕФОНИ НОМЕРІВ ТА АДРЕСИ,
за якими громадяни можуть повідомити 
про вчинення корупційних правопорушень 
працівниками  підрозділів Головного 
управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Полтавській області



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

№ 9 (957)
11 березня 2021 року24 Інформуємо

ПЕРЕВАГИ ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ 
В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ

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

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

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

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

оперативне оновлення форматів по-
дання документів в електронному ви-
гляді по телекомунікаційним каналам 
зв’язку (у разі зміни форм податкових 
декларацій, інших документів, які є під-
ставою для нарахування і сплати подат-
ків, або при введенні нових форм де-
кларацій платник податків автоматично 
отримує можливість оновлення вер-
сій форматів); інформацію щодо ста-
ну розрахунків стосовно сплати подат-
ків та заборгованості перед бюджетом 
(податковий орган щомісячно висилає 
повідомлення про наявну заборгова-
ність перед бюджетом); підтверджен-
ня доставки звітності (податковий ор-
ган надає квитанцію про отримання 
податкової декларації каналами теле-
комунікаційного зв’язку); конфіденці-
йність інформації;оперативність оброб-
ки отриманої інформації у податковому 
органі.

Шановні платники податків!
Надання консультаційної та практич-

ної допомоги платникам податків сто-
совно подачі звітності в електронному 
вигляді  Ви можете отримати в Гадяць-
кій  ДПІ ГУ ДПС у Полтавській облас-

ті за адресою м. Гадяч,  вул. Лохвицька, 
30Б, тел. 2-19-16.

Гадяцька ДПІ Головного управління ДПС  
у Полтавській області

НОВАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА: 
КОЛИ МОЖЛИВЕ СПИСАННЯ 
ПОДАТКОВОГО БОРГУ 

Закон України від 04.12.2020 № 1072-
ІХ «Про внесення змін до Податково-
го кодексу України та інших законів 
України щодо  соціальної підтрим-
ки платників податків на період здійс-
нення обмежувальних протиепідеміч-
них заходів, запроваджених з метою 
запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2» (далі – Закон № 1072) 
спрямований на соціальну підтримку у 
2020-2021 роках застрахованих осіб та 
надання допомоги суб’єктам господа-
рювання (юридичним особам, фізич-
ним особам - підприємцям) на вищеза-
значений період. 

Законом № 1072 збільшено суму по-
даткового боргу, відносно якої засто-
совуються заходи стягнення з 60 не-
оподатковуваних мінімумів доходів 
громадян (з 1020 гривень) до 180 нео-
податковуваних мінімумів доходів гро-
мадян (на сьогодні 3060 гривень). До 
зазначеної суми податкового боргу те-
риторіальні органи ДПС не будуть на-
правляти боржнику податкові вимоги 
та застосовувати заходи стягнення. Та-
кож майно боржників не буде переда-
ватися в податкову заставу у разі, якщо 
загальна сума податкового боргу не пе-
ревищуватиме 3060 гривень.

Також цей документ доповнив під-
розділ 10 розділу XX «Перехідні поло-
ження» Податкового кодексу України  
новими пунктами, через які законода-
вець передбачив одразу декілька меха-
нізмів врегулювання податкового бор-
гу, залежно від його суми та категорії 
платників податків - боржників, зо-
крема, списання податкового боргу, за-
гальна сума якого за усіма податками 
і зборами не перевищує 3060 гривень 
у будь-якого платника податків, крім 
платників, що перебувають у процеду-
рах банкрутства, та платників, що ма-
ють податковий борг з митних платежів 
(пункт 2 (прим. 4) підрозділу 10 розді-
лу ХХ Кодексу.)

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

Не підлягає списанню податковий 
борг з податків та зборів, які відповід-

но до податкового, митного та іншого 
законодавства справляються у зв’язку 
із ввезенням (пересиланням) товарів 
на митну територію України або тери-
торію вільної митної зони або вивезен-
ням (пересиланням) товарів з митної 
території України або території вільної 
митної зони, а також податковий борг 
осіб, на яких поширюються судові про-
цедури, визначені Кодексом України з 
процедур банкрутства. Заборгованість 
зі сплати єдиного соціального внеску не 
підпадає під зазначене списання.

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

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

ЩОДО ПОРЯДКУ РЕЄСТРАЦІЇ 
ТА ЗАСТОСУВАННЯ ПРРО

Реєстрація та застосування ПРРО 
здійснюється у порядку, встановленому 
Порядком реєстрації, ведення реєстру 
та застосування програмних реєстрато-
рів розрахункових операцій, розробле-
ному відповідно до статті 7 Закону та 
затвердженому наказом Міністерства 
фінансів України від 23.06.2020 № 317 
«Про внесення змін до наказу Мініс-
терства фінансів України від 14 черв-
ня 2016 року № 547», зареєстрованим у 
Міністерстві юстиції України 07.07.2020 
за № 635/34918 (далі – Порядок), згід-
но з яким реєстрація ПРРО та обмін до-
кументами між ПРРО та фіскальним 
сервером контролюючого органу здійс-
нюється виключно на підставі електро-
нних документів з дотриманням вимог 
законів у сфері електронного докумен-
тообігу та використання електронних 
документів. 

Згідно з пунктом 1 розділу IV По-
рядку суб’єкти господарювання, які ви-
користовують ПРРО для здійснення 
розрахункових операцій, зобов’язані, зо-
крема, застосовувати лише переведені 
у фіскальний режим роботи ПРРО, які 
зареєстровані у реєстрі програмних реє-
страторів розрахункових операцій (далі 
– Реєстр) і не виключені з нього, з до-
держанням порядку їх застосування. 

Згідно з пунктами 1 та 2 розділу ІІ 
Порядку до Реєстру вносяться дані про 
ПРРО, а також відомості про суб’єктів 
господарювання та їхні господарські 

одиниці, де застосовуються такі ПРРО, 
дані сертифікатів електронних підпи-
сів та/або печаток, що використовують-
ся такими ПРРО.  Порядок реєстрації 
ПРРО встановлено розділом ІІ Порядку. 

Реєстрація ПРРО згідно з пунктом 3 
розділу ІІ Порядку проводиться на під-
ставі заяви про реєстрацію програмних 
реєстраторів розрахункових операцій за 
формою № 1-ПРРО (J/F1316602). 

Відповідно до пункту 5 розділу ІІ По-
рядку у разі відсутності підстав для від-
мови у реєстрації ПРРО реєструється 
шляхом присвоєння програмним забез-
печенням фіскального сервера фіскаль-
ного номера ПРРО із внесенням даних 
до Реєстру програмних реєстраторів 
розрахункових операцій. 

Про реєстрацію ПРРО суб’єкту госпо-
дарювання направляється інформація у 
другій квитанції із зазначенням присво-
єного під час реєстрації фіскального но-
мера ПРРО. 

Суб’єкт господарювання, який заре-
єстрував ПРРО, подає Повідомлення 
про надання інформації щодо кваліфі-
кованого сертифіката відкритого ключа 
за формою J/F1391801 з інформацією 
про ідентифікатор ключа з сертифіка-
ту, який використовується для підпи-
су, щодо того працівника, якому надані 
повноваження проводити розрахунко-
ві операції. 

Кожен касир засвідчує проведення 
розрахункових операцій та передачу 
даних до фіскального сервера власним 
електронним підписом. 

ПРРО згідно з пунктом 2 розділу IV 
Порядку може застосовуватись лише в 
тій господарській одиниці, дані про яку 
внесені до Реєстру щодо такого ПРРО. 

Інформаційна підтримка суб’єктам 
господарювання, які використовують/
мають намір використовувати ПРРО, 
надається у центрах обслуговування 
платників, Інформаційно-довідковим 
департаментом ДПС. 

Також,  більш детально з інформацією, 
пов’язаною з ПРРО, включаючи норма-
тивно-правові акти, відеоуроки щодо 
процедури реєстрації ПРРО, отримання 
електронних ключів у кваліфікованого 
надавача електронних довірчих послуг 
ДПС, інструкції щодо заповнення та по-
дання форм, інформаційні повідомлення 
щодо оновлення версій безкоштовних 
програмних рішень, контакти відпові-
дальних осіб ДПС, які надають роз’яс-
нення, пов’язані з роботою ПРРО можна 
ознайомитися на офіційному вебпорта-
лі ДПС України та на субсайті Терито-
ріальних органів ДПС у Полтавській 
області офіційного вебпорталу ДПС 
України у спеціальному банері «Про-
грамні РРО» за посиланням https://tax.
gov.ua/baneryi/programni-rro/.

Головне управління ДПС у Полтавській області

Під час дії карантинних заходів бага-
то полтавчан переймаються питанням, 
чи не штрафують за невклеєну фото-
картку у паспорт по досягненню від-
повідного віку та за невчасну заміну 
паспорту?

Міграційна служба Полтавщини ін-
формує, що під час карантину жод-
ні штрафи не застосовуватимуться 
у зв’язку з несвоєчасним зверненням 
для оформлення ID-картки чи несво-
єчасним вклеюванням фотокарток до 
паспорту громадянина України у фор-
мі книжечки по досягненню особою від-
повідного віку.

Слід зазначити, що термін подачі до-
кументів обраховується до дня установ-
лення карантину та продовжується від 

дня припинення карантину. Отже, якщо 
особі виповнилося 25 чи 45 років у пе-
ріод дії карантину, то вона матиме змо-
гу вклеїти фото у паспорт протягом 30 
календарних днів від дати припинення 
карантинних заходів.

Якщо ж місячний термін для вк-
леювання фотокартки не сплив до дня 
введення карантину, то перебіг цього 
терміну буде продовжено з дня припи-
нення карантину.    

У разі вклейки фотографії у паспорт 
громадянина України при досягнен-
ню 25-ти чи 45-річного віку, при собі 
необхідно мати дві фотокартки розмі-
ром 3,5х4,5 см із зображенням, яке від-
повідає досягнутому особою віку та 
паспорт громадянина України у фор-

мі книжечки.
Звертаємо увагу, що дана послуга на-

дається БЕЗКОШТОВНО протягом 
5-ти  днів з дня звернення. Для вклею-
вання фотографії у паспорт громадя-
нина України у формі книжечки при 
досягненні 25- та 45-річного віку за-
писуватися до електронної черги НЕ 
ПОТРІБНО.

Міграційна служба Полтавщини 
нагадує, під час карантинних захо-
дів, звернутися за послугою можна у 
будь-який територіальний  підрозділ 
Міграційної служби Полтавщини або 
у Центри надання адміністративних 
послуг ЗА МІСЦЕМ ЗВЕРНЕННЯ, 
тобто незалежно від реєстрації місця 
проживання.

Із переліком адрес територіаль-
них підрозділів можна ознайомитися: 
https://dmsu.gov.ua/poltava/pidrozdily.
html

Якщо виникли питання - телефон 
«гарячої лінії» (0532)60-89-69 або за 
посиланням: https://www.facebook.
com/udmspl/  

Із графіком роботи та перелі-
ком адрес територіальних підроз-
ділів :https://dmsu.gov.ua/poltava 
Із метою дотриманням протиепідеміч-
них заходів при відвідуванні підрозді-
лів радимо користуватися захисними 
масками, антисептичними засобами та 
дотримуватись безпечної дистанції.

УДМС України в Полтавській області

ПЕРІОД КАРАНТИНУ: ВКЛЕЮВАННЯ ФОТО В ПАСПОРТ 
ТА ЗВЕРНЕННЯ ЗА МІСЦЕМ ПЕРЕБУВАННЯ
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Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

Сумуємо, пам'ятаємо

«В Україні Національне меморіальне 
кладовище слугуватиме місцем спочин-
ку не лише для обраних героїв, а й для 
всіх українських воїнів, які в різні істо-
ричні періоди зі зброєю в руках відсто-
ювали державну самостійність Украї-
ни», – підкреслив Олексій Чернишов, 
Міністр розвитку громад та територій 
України.

На кладовищі почесно ховатимуть та 
здійснюватимуть перепоховання бор-
ців за незалежність України у ХХ сто-
літті, військовослужбовців, які померли 
або загинули під час виконання бойо-
вих завдань, учасників бойових дій, 
осіб з інвалідністю внаслідок війни та 
осіб, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною.

Законопроєкт надає законодавче ви-
значення терміну Національного вій-
ськового меморіального кладовища, 
встановлює особливості його правово-
го статусу, розміщення та утримання, а 
також організації поховання на терито-
рії кладовища.

Це буде архітектурно-художній комп-
лекс, розміщений на спеціально відве-
деній земельній ділянці у Київській 
області. Оскільки воно належатиме до 

об’єкту права державної власності, його 
неможливо буде приватизувати чи зда-
ти в оренду.

Будівництво, утримання та охорона 
території кладовища відбуватиметься 
за рахунок Державного бюджету. Також 
за державний кошт покриватимуться 
витрати на поховання.

Порядок організації поховань та пе-
репоховань на території Національного 
військового меморіального кладовища 

визначатиме Кабінет Міністрів Украї-
ни, який також затверджуватиме зраз-
ки намогильних споруд та меморіаль-
них табличок, які розміщуватимуться 
на ньому.

На кладовищі не можуть бути похо-
вані керівники комуністичної партії 
та вищих органів влади та управління 
СРСР, УРСР та інших союзних респу-
блік, а також працівники радянських 
органів державної безпеки всіх рівнів. 
Однак обмеження не стосуються лю-
дей, які захищали незалежність, суве-
ренітет України та брали участь в АТО 
та ООС.

Подібні військові кладовища існують 
в США, Канаді, Франції та Польщі.

Національне військове меморіальне кладовище
Верховна Рада України повідомляє, що  прийняла розроблений 
Мінрегіоном законопроєкт «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо створення Національного військового 
меморіального кладовища» у першому читанні за основу.
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ОВЕН	(21.03	-	20.04).
Успiх неодмiнно прийде до 
вас, але тiльки якщо ви до-
кладете максимум зусиль 
до його досягнення. Не 

соромтеся проявити впертiсть i свої 
iнтелектуальнi здiбностi. Якщо перед 
вами постане проблема вибору, кра-
ще слухати свiй внутрiшнiй голос, а 
не поради стороннiх. Не намагайтеся 
виконати всю роботу поодинцi - це 
зiпсує вашi стосунки з колегами i по-
значиться на кiнцевому результатi.

ТЕЛЕЦЬ	(21.04	-	21.05).
На цьому тижнi дiлiться 
своїм досвiдом i знання-
ми, повертайте борги i за-
вершуйте важливi проек-

ти. Проявляйте обачнiсть, зосередь-
теся на головному i не витрачайте 
сили на вирiшення другорядних про-
блем. Бажано, щоб зростання вашої 
активностi та пiдприємливостi не пе-
ретворювався на самоцiль. Потрiбно 
розумiти завдання i йти до її вирiшен-
ня, а не просто замилювати очi. Вiвто-
рок буде вдалий для спiлкування, у 
вас з`явиться шанс виправити помил-
ки, допущенi ранiше. Вашi старання 
на роботi в четвер принесуть велику 
вiддачу, а iнiцiатива не залишиться 
непомiченою.

БЛИЗНЮКИ	
(22.05	-	21.06).
На цьому тижнi часом вам 
може здаватися, що все 
йде не так, як хотiлося б, 

але насправдi ви рухаєтеся до сво-
єї мети. Так що не втрачайте вiру i 
надiю. Можливi несподiванi змiни в 
планах i навiть переоцiнка цiнностей. 
Але все головне залишиться з вами, 
ви ще раз переконаєтеся, що любите i 
улюбленi. У вихiднi днi змiнiть активну 
роль на пасивну i просто добре вiдпо-
чиньте.

РАК	(22.06	-	23.07).
На цьому тижнi вас буде 
супроводжувати успiх у 
будь-якому починаннi. 

Хоча в понедiлок, схоже, доведеться 
займатися малоцiкавими справами 
i терпляче розгрiбати завали дрiб-
них проблем. У вiвторок не бiйтеся 
послабити внутрiшнє напруження i 
вiдпустити ситуацiю з-пiд контролю, 
так ваш питання вирiшиться швидше i 
успiшнiше. У вихiднi уваги зажадають 
близькi люди. Можна очiкувати при-
пливу енергiї i бажання дiяти, втiлю-
ючи в реальнiсть вашi плани i задуми.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
Не поспiшайте i не ме-
тушiться, i удача буде на 
вашому боцi, тим бiльше 
що у вас зараз хороший 

перiод для розкриття свого потен-
цiалу. Вам просто необхiдно дово-
дити свої справи до кiнця, не йти вiд 
вiдповiдальностi i не кидати нiчого на 
пiвдорозi. У вiвторок в суперечках з 
опонентами може народитися iсти-
на, якщо ви прислухаєтеся до їхньої 
точки зору. Змiнiть стиль спiлкування, 
а не те ваш гострий язик може за-
подiяти бiль, в тому числi i близьким 
вам людям, образити яких ви зовсiм 
не хотiли б. У вихiднi особливу увагу 
придiлiть рiшенням сiмейних, домаш-
нiх проблем.

ДIВА	(24.08	-	23.09).
Вашi плани починають ре-
алiзовуватися. Тiльки не 
базiкайте про це, не да-
вайте приводу для плiток. 

Потрiбно зосередитися на своїй цiлi. 
Робота буде займати досить бага-
то часу, i за значимiстю вона вийде 
на цьому тижнi перше мiсце. Своєю 
енергiйнiстю та активнiстю ви змо-
жете змiцнити свої позицiї в бiзнесi. 
Однак не забувайте про свiй будинок, 
наведення порядку i створення ком-
форту в ньому - теж важлива для вас 
завдання.

ТЕРЕЗИ	(24.09	-	23.10).
На цьому тижнi цiлком 
iмовiрна досить рiзка змi-
на дiяльностi. При цьому 
абсолютно не обов`язко-

ва змiна роботи, просто з`явиться iн-
ший проект або навiть цiлий напрям. 
Приймiть допомогу колег, вона буде 
вельми до речi. В кiнцi цього тижня ви 
вiдчуєте раптову змiну ритму - замiсть 
напруги прийде легкiсть, в справах 
вiдкриється друге дихання. Можна 
задуматися i про змiни в особистому 
життi. У вихiднi днi можуть розкритися 
таємницi вашого давнього минулого.

СКОРПIОН	
(24.10	-	22.11).
Не так давно ви прийняли 
важливе рiшення, i воно 
вже сприятливо впливає 
на ваше життя. Це вiрний 

шлях, продовжуйте по ньому йти, 
вас чекає прибуток i удача. У четвер 
марно займатися плануванням, дiйте 
залежно вiд обставин, що склалися. У 
п`ятницю i суботу не варто нiчого при-
ховувати вiд коханої людини, разом 
ви вирiшите будь-якi проблеми.

СТРIЛЕЦЬ	(23.11	-	21.12).
Раптовi кар`єрнi злети трапляються 
нечасто, проте саме зараз їх можна 
очiкувати. Перевiрте, може бути, у вас 
вийде зайняти несподiвано звiльни-
лося мiсце в керiвному складi. У сере-

ду постарайтеся зрозумiти 
близьких людей, знайдiть 
компромiсне рiшення. У 
вихiднi ви зможете занури-
тися в чудову атмосферу 

вiдпочинку. У недiлю будьте особливо 
обережнi з новими iдеями i вiяннями, 
так як вони можуть виявитися лише 
мiшурою.

КОЗЕРIГ	(22.12	-	20.01).
У першiй половинi тижня 
варто налаштуватися на 
активне спiлкування, при-
чому виступ перед масо-

вою аудиторiєю принесе вам успiх i 
пiдвищить ваш професiйний престиж. 
У понедiлок на вас наваляться снiж-
ним комом дрiбнi незначнi справи. 
Вiвторок краще присвятити аналiзу 
своїх дiй. Гарний час для налагоджен-
ня зв`язкiв iз зарубiжними дiловими 
партнерами. У четвер можливий де-
який спад настрою, не пiддавайтеся 
смутку, iнакше можете вiдчути себе 
знесиленим.

ВОДОЛIЙ	
(21.01	-	19.02).
На цьому тижнi у вас бу-
дуть шанси домогтися 
успiху, якщо ви в числi 

перших дiзнаєтеся важливi новини. 
Багато справи i проекти зажадають 
додаткових витрат i зусиль. Не бiй-
теся розлучатися з непотрiбними 
речами i старими принципами, якщо, 
звичайно, буде можливiсть обзаве-
стися новими. Дотепника i уражати 
на цьому тижнi не слiд, жарти в ва-
шому виконаннi оцiненi не будуть. У 
середу варто прислухатися до чужих 
порад. Вiдпочивати у вихiднi краще в 
спокiйнiй обстановцi, уникаючи люд-
них мiсць.

РИБИ	(20.02	-	20.03).
Ваш погляд спрямований 
вперед, до нових якiсних 
змiн, якi не озирайтеся 
назад, iнакше потрапите 

в мережi спогадiв про минулi помил-
ки. Постарайтеся не нервувати, вам 
необхiдно знаходити золоту середину 
мiж бажаннями i реальнiстю, i в цьо-
му вам допоможуть поради близьких 
людей, якi на цьому тижнi виявляться 
несподiвано мудрими i своєчасними. 
У середу будьте обережнi у вислов-
люваннях, вмiйте берегти свої i чужi 
секрети. У п`ятницю в ваших руках 
можуть виявитися кермо влади, але, 
отримавши їх, не ставайте диктато-
ром.
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У вільну хвилинку

історії з життя

Життя, як піаніно… Клавіші чорні, клавіші 
білі і так поперемінно. Кажуть так люди, але 
то не про Гафію. В неї, як йде чорна смуга, то 
чорна, а як біла, то – біла. Життя її вже більше 
до пір року схоже. Ось тільки порядок зміню-
ється. Почалося з весни і весною закінчилося, 
а решта, наче зима була. Може, літо десь і про-
скочило чи осінь, але вона того й не помітила.

Мала Гафія двох чоловіків. Перший, Богом 
суджений, Степаном звався, був дуже добрим 
і роботящим. Високий, дужий, не хлоп, а дуб. 
Двох діток нажили, хату в приміському селі 
збудували, любилися, як голубів пара. Весна, 
тай усе. І в душі, і по роботі, бо й дня спокійно-
го не було, а день весняний рік – годує. Страш-
на хвороба скосила і з’їла чоловіка за два мі-
сяці. По яких тільки лікарях його не обвозила 
Гафія, ніхто не допоміг. Тоді й зима настала. 
Тягнулася довго, поки діти на ноги стали, ви-
вчилися, подружилися, то холод був на душі 
і в серці.

Нарадили люди Гафії вдівця бездітного, що 
дві жінки схоронив. На таких кажуть «чор-
ній вдівець». Він ще мав стару маму і вели-
ку господарку. Попросив Гафію до себе жити, 
мовляв, «хату дітям залиши». Та другий чо-
ловік, як говорять в народі, як другий святий 
вечір.

– То ти й мене поховаєш, – якось вихопило-
ся в жінки.

– Не бійся! – твердо сказав Михайло. – Мені 
ворожка сказала, що ти мене поховаєш.

Обняв Гафію за плечі, якось грубо, наче вед-
мідь. Війнуло від нього чоловічим духом і вона 
згодилася.

Зима продовжилася. Працювала важко, вго-
дити старій капризній свекрусі не могла. Усе 
було тій не так.

– А як, мамо? – питала Гафія.
– Не знаю, – відповідала стара, – але не так.
Ласки від Михайла не бачила. Вставала о 

п’ятій ранку, в дванадцятій лягала, в’янула, 
наче квітка. Десять років, мов у рабстві по-
бувала, а коли Михайло сказав якось серди-
то: «Хай би твої діти поздихали, мені б легше 
було», – не витримала. Зібрала свої нехитрі 
речі і пішла жити в стару закинуту хату дале-
кої родички, що померла кілька років тому. До 
дітей повертатися не мала лиця. Скільки Ми-
хайло не перепрошував, не послухала, не по-
вернулася до нього.

Як могла, прибрала хатину і стала жити на 
свою маленьку пенсію. А ще городину в місті 
продавала і так виживала. Трапився їй Павло, 
чоловік з міста, при посаді, ще й молодший на 
два роки. Любив у неї свіжі огірки купляти. На 
ринку й познайомилися. Павло був розлуче-
ним, дочка проживала в Америці.

– Що він у мені знайшов? – думала Гафія, 
а сама чула, що весна наступає, хоча насправ-
ді надходила осінь і було Гафії шістдесят п’ять 
років.

– Давай зійдемося, Гафійко, – пропонував 
Павло. – Ти наробилася за своє життя, на-
страждалася. Для чого тобі ці городи? Хочеш 
працювати – знайду тобі в місті легку робо-
ту. Гафія вагалася. Найбільше дітей соромила-
ся, бо вже раз обпеклася після їхнього покій-
ного тата.

– Може, вихідні проведемо разом, – якось 
запропонував Павло, поїдемо до області чи в 
Карпати.

– Та ні, до мене діти прийдуть, підготуватися 
треба, ти не ображайся, – сказала і сумно стало 
від того, що відмовилася.

Як справжня українська господиня, Гафія 
накрила щедрий стіл. Діти і внуки наповнили 
веселим гамором її малу глиняну хатину. За 
родинним застіллям ніхто не почув, як на по-
двір’я заїхала машина. Коли постукали у двері, 
то всі стихли, думаючи, хто б це міг бути, адже 
нікого не чекали. Коли Гафія відчинила двері, 
то побачила Павла з великим букетом черво-
них троянд.

– Діти, я прийшов просити руки вашої 
мами, бо люблю її і хочу, щоб вона стала моєї 
дружиною.

У хаті запала тиша, всі ошелешено мовчали, 
аж поки озвався син:

– То чого ви, мамо, мовчали, коли я крісла 
розставляв?

Всі розсміялися, а Гафія зашарілася, наче 
ружа.

– Яка наша мама красива! – сказала дочка. 
– Щастя вам і любові. Живіть для себе, як вам 
буде добре, то ми будемо раді.

У Гафіїному серці розцвіли підсніжники і 
цвітуть донині, бо доглядає їх ніжний і любля-
чий садівник…

Раїса Обшарська

ПРОШУ МАМИНОЇ РУКИ…
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Споживачу

Одного бажання займатися 
садівництвом і городництвом 
мало, необхідно знати, як 
підготувати грунт до посадки, коли 
і як висаджувати рослини, як за 
ними потім доглядати і т.п. Кожна 
пора року диктує свої правила 
щодо садово-городніх робіт. У цій 
статті викладені основні правила 
весняних клопотів, ви зможете 
ознайомитися з помісячним 
планом і дізнатися кілька 
корисних порад від фахівців.

Готуємося до посадки

Деякі власники приватних угідь не-
серйозно ставляться до прибирання те-
риторії після зимових холодів. Недо-
статньо абияк промести грунт мітелкою 
і «розчесати» граблями, від якості цієї, 
здавалося б, простої справи також за-
лежить майбутній урожай. Початкова 
підготовка грунту навесні до майбут-
ньої посадки культурних рослин поля-
гає в прибиранні. Необхідно прибрати 
всі зимові укриття з опорами і осінні 
залишки опалого листя. Робиться це 
не тільки для красивої дачної картин-
ки. Справа в тому, що подібний мотлох 
відкриває пряму дорогу шкідливим ко-
махам, створюючи всі умови для їх роз-
множення. Природно, що весь непотріб 
після прибирання ґрунту необхідно ви-
везти за межі окультуреної території.

Земляні роботи навесні 
на дачній ділянці

Почнемо з теми добрив. Від того, на-
скільки грамотно ви «підгодуєте» зем-
лю, буде залежати, який урожай зберете 
навесні або наскільки красиво вигля-
датимуть декоративні рослини на ді-
лянці. Перед посадкою в грунт необ-
хідно внести органічні добрива, вони 
дають поштовх зростанню і правильно-
му розвитку насаджень. При удобрен-
ні землі потрібно дотримуватися дея-
ких правил:

• Ділянка з багаторічними рослина-
ми потребує добрив з великим вміс-
том калію (ідеальний варіант — куря-
чий послід).

• Грядки під коренеплоди підгодову-
ються перепрілим гноєм або компостом.

• Торф використовується в якості 
підгодівлі тільки за умови, що грунт до-
сить зволожений.

До земельних робіт також відносить-
ся розпушування грунту. Досвідчені 
дачники не рекомендують часто пере-
копувати садову ділянку, так як корисні 
для рослин компоненти можуть «схова-
тися» вглиб. Найкраще навесні просто 
розпушити грунт на глибину 6-7 см. Ог-
ляд саду і ягідника

1. При сталій теплій погоді прово-
диться висадка багаторічних чагарни-
ків, вічнозелених і плодових дерев.

2. Проведення весняної обрізки. Дана 
процедура обов’язкова для рослин, які 
цвітуть навесні або влітку.

3. Такі кущі, як смородина, аґрус, 
малина навесні також проходять об-
різання, але дана процедура повин-
на бути проведена садівником до того, 
як почнеться активна фаза зростання 
листочків.

План весняних робіт помісячно

Щоб вчасно і за всіма правилами впо-
ратися з весняними роботами в саду і 
на городі рекомендується заздалегідь 
скласти детальний план того, що необ-
хідно зробити, в якому місяці потрібно 
зайнятися тією чи іншою роботою. Ко-
жен дачник становить план, відштов-
хуючись від того, які рослини у нього 
вже є і які він хоче посадити, коли при-
йде час. Зразкові рекомендації по садо-
во-городніх роботах на кожен з трьох 
весняних місяців зараз перед вами.

1. Березень
Перший місяць весни не може ще по-

радувати дачників досить теплою по-
годою. Тому в березні робота на дачі 
полягає в основному в прибиранні та 
підготовці до посадки рослин. Більш 
докладний план див. нижче:

• Прибирання ділянки від сміття та 
опалого листя.

• Ремонт дачних будівель і садового 
інвентаря.

• Підготовка спеціального одягу для 
дачних турбот.

• Складання плану посадки, поділ ді-
лянки на функціональні зони, до по-
чатку висадки рослин дачник пови-
нен точно знати, що і де у нього буде 
виростати.

• При необхідності проводиться гли-
боке перекопування і розбивання вели-
ких брил землі.

• Закупівля і підготовка до висіву по-
садкового матеріалу.

• Удобрення грунту.
• Посадка розсади в ящики або в те-

плиці. За оголошенням можна купити 
зручний і надійний парник.

2. Квітень
У другому місяці весни багато уваги 

до себе вимагає сад і ягідник. При цьо-
му, звичайно ж, не варто забувати про 
закінчення прибирання території і про 
розсаду:

• Прибирання утеплювачів з кущів 
троянд і з винограду.

• Підготовка парника, обігрів грунту 
під плівкою.

• Обрізка і обробка проти шкідливих 
комах дерев і кущів.

• Проріджування полуничних грядок 
і малиннику.

• Оновлення саду. Квітень — іде-
альний час для посадки нових кущів і 
дерев.

3. Травень
У травні дачникам, так би мовити, і 

присісти ніколи. Роботи на ділянці пов-
но! Останній місяць весни радує вже, 
можна сказати, жаркими днями, у ре-
зультаті активізуються комахи, не тіль-
ки корисні, але й шкідливі. Також про-
водяться заключні роботи по висадці 
рослин в грунт. Розглянемо докладні-
ше, що необхідно робити дачникові в 
травні:

• Огляд порічкових кущів на на-
явність кліщів. Виявивши заражені 
бруньки, приберіть їх і спаліть за кор-
доном ділянки.

• Смородинові кущі, у яких колір має 
брудно-рожевий відтінок, необхідно ви-
копати і спалити поза дачної території.

• У травні розсада часто уражаєть-
ся павутинним кліщем і попелицею, за 
цим потрібно уважно стежити і при не-
обхідності обробляти саджанці спеці-
альними препаратами.

• При слабкому зростанні в травні ре-
комендується розсаду підгодувати.

• У другій половині місяця прово-
диться «переселення» розсади у від-

критий грунт.
• Висів в грядки однорічних культур.
• Обприскування дерев від шкідни-

ків, яке проводиться двічі з інтервалом 
в 2 тижні.

• У травні самий час прищеплюва-
ти дерева, для тих, хто вважає за краще 
оновлювати сад саджанцями, є прекрас-
на пропозиція про продаж саджанців 
яблунь елітних сортів.

5 корисних порад від фахівців
Щоб підсумувати все вищевикладе-

не, хотілося б запропонувати вам озна-
йомитися з деякими рекомендаціями. 
Досвідчені фахівці в садово-огородній 
справі завжди раді допомогти новач-
кам і тому діляться своїми порадами. 
Прислухавшись до них, можна досяг-
ти відмінних результатів в дачному 
господарстві:

1. Підживлення. Живильні добрива 
вносити в грунт, коли сніг ще тане. У їх 
складі має бути присутнім азот, калій і 
фосфор. Ці складові життєво-необхід-
ні для рослин.

2. Мульчування. Шар мульчі повинен 
бути товстим. Використовувати для 
цього можна солому, траву або листя.

3. Прибирання. Дачну ділянку необ-
хідно ретельно очистити від торішньо-
го листя, стежки добре б ще змити во-
дою зі шланга.

4. Огляд багаторічників. Ревізія рос-
лин в саду дає можливість вибракува-
ти замерзлі і посадити на їх місці нові.

5. Боротьба з бур’янами. До висад-
ки перших рослин необхідно провести 
ручну прополку. Іншими словами, по-
трібно руками повисмикувати з корін-
цями перші, ще незміцнілі бур’яни, не 
давши їм шансу на відродження.

ВЕСНЯНІ РОБОТИ В САДУ І ГОРОДІ



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
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