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Підприємство «Новатор Агро» 
пропонує власникам земельних
паїв співпрацю з питань оренди землі:

Виплата бонусів при оформленні договору 
від 5000 грн за 1 га

Виплата орендної плати у зручний для вас час від 12% 
вартості землі, яка зростає до актуального кожного року

Здійснення викупу земельних ділянок
Оформлення спадщини «під ключ»

З повагою Валерій Мотрич
066 668 06 93, 050 382 33 53, 097 649 50 55

на території Гадяцького району 
КУПУЄ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

 для ведення особистого селянського господарства, за 
ціною, визначеною державною нормативною оцінкою. 

КСП «Зелений Гай»

37300, Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Першотравнева, 148. 
Тел. (05354) 2-17-80 , 0955790116

Підписуємо договори оренди земельних паїв 



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

№ 21 (969)
3 червня 2021 року2 Місто живе

Кого слід вітати цього дня?

Сучасний світ важко уявити без по-
стійно оновлюваної інформації і, зви-
чайно, без тих, хто інформацію цю до-
носить до всіх інших людей. І не просто 
доносить, а часто й формує власне гро-
мадську думку, впливаючи на найрізно-
манітніші процеси в усіх соціумах люд-
ської цивілізації.

Недарма в усіх демократичних держа-
вах журналістику як таку по праву на-
зивають «четвертою владою».

Журналістика і свобода слова
Свобода діяльності в будь якій сфе-

рі (і в журналістиці в тому числі) вияв-
ляється в можливості ставити певні цілі 
й боротися за їх здійснення на основі 
вільного свідомого вибору й творчого 
рішення. Свобода невідривна від піз-
навальної діяльності людини, від твор-
чості. У свою чергу творчість можлива 
лише за умов свободи.

При цьому слід чітко уявляти, що аб-
солютна свобода людської діяльності 
неможлива.

Сьогодні свобода слова сприймаєть-
ся як найбільше завоювання світової 
цивілізації.

Для журналістики свобода слова му-
сить розглядатися принаймні в двох 
аспектах:

-як свобода преси,
-як свобода творчості.

Свобода преси - це право громадян та 
їх організацій вільно викладати свої по-
гляди через ЗМІ, це життєво необхідна 
умова для найповнішого виявлення по-

літичного змісту і суспільних функцій 
друкованого слова.

Напади на журналістів: 
статистика по Україні
В Україні з початку року зафіксова-

но 26 випадків нападів на журналістів, 
10 з яких припало на квітень. Про це 
свідчать дані моніторингу Національ-
ної спілки журналістів України та парт-
нерських організацій, повідомляє сайт 
НСЖУ. «Карантин спровокував поси-
лену агресію по відношенню до журна-
лістів. Відзначається, що найчастіше за 
квітень фізична агресія до журналістів 
проявлялася в Києві і області - п›ять 
випадків, а також по одному інциден-
ту сталося в Черкасах, Одесі і на Львів-
щині, Донеччині та Дніпропетровщині.

Більшість інцидентів сталося, коли 
представники ЗМІ висвітлювали тему 
дотримання карантину та інших подій, 
з ним пов›язаних.

У Національній спілці журналістів 
України засуджують прояви агресії до 
журналістів під час виконання профе-
сійних обов›язків і закликають право-
охоронців до ретельного розслідування, 
а громадян - до адекватного реагування 
на роботу журналістів.

Минулого року за квітень було за-
фіксовано тільки два напади на жур-
налістів. Раніше повідомлялося, що 
кількість нападів на журналістів за три 
роки зросла до 250 разів.

Нагадаємо, Україна поліпшила свої 
позиції в рейтингу свободи слова. 

Вперше Україні вдалося потрапити до 
ТОП-100 країн.

Вбивства журналістів

Наостанок хотілося б згадати тих, хто 
по праву удостоєний честі носити ім’я 
журналіста і без перебільшення віддав 
життя за свою професію. Ігор Алексан-
дров, Сергій Сухобок, Борис Дерев’ян-
ко, Вячеслав Веремій, Георгій Гонгадзе, 
Ігор Костенко, Олександр Кучинський, 
Павло Шеремет.

Ці люди увійшли в новітню історію 
української журналістики і залишили-
ся в пам’яті близьких та колег. 

Що побажати усім нам? Щоб цей 
список більше не поповнився жодним 
прізвищем.

Найбільше журналістів вбивають у 
країнах, які вважаються «мирними», 
кажуть правозахисники

У 2020 році через свою професійну 
діяльність були вбиті 50 журналістів, 
більшість смертей (68%) відбулося в 

країнах, де немає військових конфлік-
тів, йдеться в опублікованому 29 груд-
ня 2020 року звіті міжнародної право-
захисної організації «Репортери без 
кордонів».

У звіті, що охоплює період від 1 січ-
ня до 15 грудня 2020 року вказано, що 
найбільше журналістів вбивають у кра-
їнах, які вважаються «мирними». Якщо 
у 2016 році 58% випадків загибелі спів-
робітників ЗМІ відбувалися в зонах бо-
йових дій, то зараз тільки третина (32%) 
смертельних випадків припала на такі 
країни як Сирія, Ємен, Афганістан та 
Ірак, де тривають військові конфлікти 
різної інтенсивності, йдеться в доповіді.

Серед всіх журналістів, які загинули 
у 2020 році, навмисно були вбиті 84 %. 
У 2019 ця частка становила 63 %. Пові-
домляється, що деякі журналісти були 
вбиті з особливою жорстокістю. Найви-
ще число загиблих журналістів в Мек-
сиці (8), Індії (4), Філіппінах і Гонду-
расі (3).

Два тижні тому в першій частині до-
повіді «Репортерів без кордонів» йш-
лося про те, що майже 400 журналістів 
з усього світу відбувають тюремні тер-
міни через свою професійну діяльність. 
Понад половина журналістів перебува-
ють у в’язницях п’яти країн: Китаю, Са-
удівської Аравії, Єгипту, В’єтнаму і Си-
рії. У порівнянні з минулим роком на 
35% збільшилася кількість жінок-жур-
налісток, відправлених під варту, з 31% 
до 42%.

Підготувала Вікторія Цимбал за 
матеріалами: slovoidilo, dilovamova. 

radiosvoboda

6 ЧЕРВНЯ - ДЕНЬ ЖУРНАЛІСТА УКРАЇНИ 
СВОБОДА СЛОВА ТА ПОРУШЕННЯ ПРАВ

Шановні колеги, бажаємо вам 
здоров’я, особистого щастя, 
невичерпної енергії задля 
втілення у життя всіх задумів, 
планів і мрій. Нехай сенсації, які 
доводиться висвітлювати, будуть 
добрими, новини – позитивними, 
газетні статті та телевізійні 
репортажі – яскравими, а 
гонорари – високими.
Нехай робота ніколи 
не перетворюється на 
рутинне ремесло і завжди 
супроводжується творчими 
злетами, пошуками та 
цікавими знахідками!
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Минулого тижня, у Сергіївській та Краснолуцькій 
територіальних громадах, у рамках Школи місцево-
го економічного розвитку, з навчальним візитом пе-
ребували представники чотирьох громад Луганської 
області.

Представники Красноріченської селищної грома-
ди, Нижньотеплівської сільської громади, Рубіжан-
ської та Сєвєродонецької міських громад вивчали 
досвід громад у різних галузях.

Учасникам навчального візиту представили основ-
ні показники та джерела наповнення бюджетів, обго-
ворили питання побудови співпраці задля розвитку 
ТГ-влада, підприємці, місцеві організації, провели зу-
стріч із громадськими організаціями, представника-
ми фермерських господарств та СФГ.

«БМ»

Кінець травня для жителів та гостей Гадяча протя-
гом багатьох років асоціювався із проведенням об-
ласного літературно-мистецького театралізованого 
свята «Дивоцвіт Лесиного гаю». Щороку, в урочищі 
Зелений гай, влаштовували грандіозне святкування, 
із тематичними виставками, частуваннями, театралі-
зованим дійством та піснями. Проте, цього року про 
традицію забули. 

На сайті міської ради, 28 травня, розмістили фото 
і текст, у якому йшлося про те, що свято…вже відбу-
лося! Представники закладів культури та туризму Га-
дяцької міської ради просто  поклали квіткові ком-
позиції до пам’ятних знаків. От і все святкування… 

А де ж урочистості, на які щороку з’їжджались 
поважні гості із усієї України? Адже саме це свя-
то є одним із неофіційних символів міста. Невже 
працівники закладів культури Гадяцької міськради 
були настільки зайняті, що не спромоглися органі-
зувати повноцінне свято, для жителів усієї громади, 
які так засумували за позитивними емоціями за час 
карантину?

До речі, прикритися обмежувальними заходами, 
не вийде. Тепер, коли усі області України перейшли 
до жовтої карантинної зони, проводити масові захо-
ди дозволено. Минулими вихідними у Великій Бага-
чці відбувся 32-й обласний фестиваль кобзарського 
мистецтва «Взяв би я бандуру», участь у якому взяли 
творчі колективи та виконавці із усієї Полтавщини, 
у Опішні провели забіг «Opishnia Trail», до якого до-
лучилися близько 500 людей, а на Лохвиччині прове-
ли перегони на позашляховиках, подивитися на які, 
з’їхались із усієї області… Невже гадячани не заслу-
жили на свято? Чи може працівники міського відді-
лу культури не справляються із своїми обов’язками?   

Оксана Кириченко

У Єдиному державному реєстрі декларацій, 18 
травня, з’явилася декларація Івана Гришка, дирек-
тора ДП «Гадяцький лісгосп»,  як кандидата на поса-
ду начальника Полтавського обласного управління 
лісового та мисливського господарства. 

Нагадаємо, Іван Гришко декларує будинок 88,2 м2, 
, з/д 2450 м2, 2500 м2 у с. Бірки, Зіньківський р-н, 
його дружина має у власності квартиру 50,8 м2 у 
Полтаві, квартиру  35,8 м2 у Зінькові, квартиру 39,6 
м2 у Полтаві, з/д 35000 м2, нежитлові приміщення 
97,3 м2 і 141,10 м2 у Шишацькому районі, а також не-
житлове приміщення 87,7 м2 та з/д 280 м2 у Зінькові. 

У ТЗ декларант вказав мотоцикл QINGQI 
QM50QT-5N, 2004 р.в., авто OPEL ZAFIRA 
0AHM75, 2008 р.в., ГАЗ-САЗ-350701, 1990 р.в., а дру-
жина володіє NISSAN JUKE, 2016 р.в.  

У доходах декларанта 279293 грн зарплати, 33062 
грн пенсії і 7948 грн. страхових виплат, а його дружи-
на декларує 810320 грн доходу від зайняття підпри-
ємницькою діяльністю, 4098 грн доходу від надання 
майна в оренду.  

У грошових активах декларант зазначив 350000 
грн готівкою і 128980 грн. на рахунках, а його дру-
жина має готівкою 400000 грн і 10000 доларів, а та-
кож 16050 грн. на банківському рахунку. 

P.S. Згодом, Іван Гришко подав ще дві декларації із 
повідомленнями про суттєві зміни в майновому ста-
ні – у першій сказано, що декларант у 2021 році от-
римав 250000 грн. доходу від відчуження рухомого 
майна, а у другій у графі транспортні засоби з’явив-
ся автомобіль VW Touareg, 2018 р.в.

«БМ»

Про це стало відомо із сайту відкритих 
закупівель «Prozorro». 

Послуги з поточного ремонту мережі вуличного 
освітлення вул. Тітова та спуску до вулиці Калініна, 
у Гадячі, замовило МКП «Комунсервіс». Вартість ро-
біт – 13 659 гривень. 

24 травня відбувся тендер, переможцем стало ТОВ 
НВО «Промприлад» (директор Віктор Власенко). 

Роботи вже розпочали. 
«БМ»

ДИРЕКТОР ЛІСГОСПУ 
ПРЕТЕНДУЄ НА ПОСАДУ 
НАЧАЛЬНИКА ОБЛАСНОГО 
УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО 
ТА МИСЛИВСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА

«ДИВОЦВІТ 
ЛЕСИНОГО ГАЮ» 
УЖЕ НЕ ТОЙ, ЩО 
РАНІШЕ

ПІДВАРОК 
ОСВІТЛЮЮТЬ

НА ГАДЯЧЧИНУ 
ЗАВІТАЛИ 
ПРЕДСТАВНИКИ 
ГРОМАД ІЗ 
ЛУГАНЩИНИ

Про це відомо з ресурсу публічних закупівель. 
Полтавський облавтодор, який є частиною компанії 
«Автомобільні дороги України» придбав на 4 млн 300 
тис. грн .бітуму  для будівництва доріг. Усього при-
дбали 250 тон бітуму. На торги зайшла одна компа-
нія «Полтава будкомплекс» і перемогла. У переліку, 
куди доставлятимуть бітум, є Гадяцький АБЗ філія 
«Гадяцький райавтодор». 

Нагадаємо, після початку реалізації програми «Ве-
лике будівництво», імпорт бітуму виріс на 85%. Цей 
смолоподібний продукт використовують у будівни-
цтві асфальтобетонних доріг. Це рекордний показник 
за всю історію незалежної України. Його купують пе-
реважно у трьох підприємств, два з яких є державни-
ми, а одне – в Білорусі.

Найбільше бітуму українським компаніям поста-
чає Білорусь. У 2020 році — приблизно 540 тис. т. 
На другому місці Кременчуцький нафтопереробний 
завод, який належить «Укртатнафті» – він доставив 
майже 335 тис. тон.

Цього року Україні знадобиться до 1,8 млн тон бі-
туму. Цей обсяг хочуть збільшити шляхом морських 
поставок.

«БМ»

Нагадуємо про сезонні обмеження руху великова-
гових транспортних засобів у денну пору. Вони що-
року вводяться 1 червня задля збереження автомо-
більних доріг загального користування.

У межах Полтавщини заборона діє на 14 автодоро-
гах державного значення. У переліку і  

дорога Т-17-05 Лохвиця – Гадяч-Охтирка-КПП 
«Велика Писарівка». Відповідні заборонні дорожні 
знаки та інформаційні щити уже встановили.  

Заборона стосується транспортних засобів, фак-
тичною масою понад 24 тонни і навантаженням на 
вісь більш ніж 7 тонн.

Виняток роблять для вантажівок, які здійснюють 
перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, 
живих тварин і птиці, а також перевезення, пов’яза-
ні із запобіганням або ліквідацією наслідків надзви-
чайних ситуацій.

Рух обмежується у денну пору доби при темпе-
ратурних показниках повітря вище +28 градусів за 
Цельсієм. За подібних умов водіям можна перече-
кати спекотний період на майданчиках для тимчасо-
вої стоянки транспортних засобів в смугах відведен-
ня автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього 
сервісу.

Згідно з чинним законодавством, дотримання во-
діями вантажних засобів сезонних обмежень та ваго-
вих параметрів перевіряють територіальні підрозділи 
Укртрансбезпеки та обласні підрозділи Національної 
поліції України.

«БМ»

У травні в Україні цифрові документи розпоча-
ли приймати 48 Центрів надання адміністративних 
послуг. З них 7 – на Полтавщині. Це ЦНАП Кам’я-
нопотоківської сільської ради, ЦНАП Миргород-
ської міської ради, ЦНАП Лохвицької міської ради, 
ЦНАП Новосанжарської міської ради, ЦНАП Пе-
трівсько-Роменської сільської ради, ЦНАП Чор-
нухинської селищної ради, ЦНАП Семенівської се-
лищної ради.

Можливість працювати з цифровими документами, 
які є в його мобільному застосунку «Дія» (паспорт 
громадянина (ID-картка), закордонний паспорт, до-
відка про присвоєний ідентифікаційний номер плат-
ника податків, ВПО та свідоцтво про народження) — 
це ЦНАПам надає інформаційна система «Вулик».

Людині достатньо мати в смартфоні авторизований 
мобільний застосунок «Дія», щоб швидко оформити 
заяву на отримання адмінпослуги.

Як це відбувається?
- Адміністратор сканує штрихкод електронного 

документа;
- «Вулик» надсилає запит до системи «Дія»;
- На екрані смартфона заявника з’являється пові-

домлення про організацію, яка запитує документ для 
надання тієї чи іншої послуги

- Після підтвердження громадянином документ 
прикріплюється у відповідній картці послуги.

«Дія»

ОБЛАВТОДОР 
КУПИВ БІТУМУ НА 
ПОНАД 4 МІЛЬЙОНИ

РУХ ВАНТАЖІВОК 
ДЕРЖАВНИМИ 
ДОРОГАМИ У СПЕКУ 
ЗАБОРОНЕНО

ЦНАП У ПЕТРІВЦІ 
ПРАЦЮВАТИМЕ 
ІЗ ЦИФРОВИМИ 
ДОКУМЕНТАМИ
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Минулого тижня
в Гадячі
зареєстровано
10 немовлят

7 осіб
пішли
з життя

3 пари 
одружилися

1 пара 
розлучилася

пожежіподії

Под ія сталася у смт. Машівка, 25 травня. За по-
передньою версією слідства, неповнолітню дівчи-
ну зґвалтував її 20-річний родич. За даним фактом 
слідчим поліції, під процесуальним керівництвом 
Карлівського відділу Решетилівської окружної про-
куратури, відомості внесені до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань за кваліфікуючими ознаками 
частини 3 статті 152 (зґвалтування неповнолітньої) 
Кримінального кодексу України.

Фігуранта злочину затримано в порядку статті 
208 Кримінального процесуального кодексу Укра-
їни. Наразі йому повідомлено про підозру та вирі-
шується питання щодо обрання запобіжного заходу.

У рамках кримінального провадження тривають 
слідчі дії. У разі доведення вини судом підозрювано-
му загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Прес-служба поліції Полтавщини

26 травня, о 17:10, у Гадячі, по вул. Полтавська, 
горів гараж. Вогонь знищив речі, пошкодив покрів-
лю на площі 3 м кв. Вряту вали даний гараж та по-
руч розташований. Причина пожежі встановлюєть-
ся. Пожежа ліквідована одним відділенням 6 ДПРЧ. 
В зв’язку з сильним задимленням рятувальники пра-
цювали в апаратах захисту органів дихання.

27 травня, о 05:30, у с. Хитці сталась пожежа на га-
дяцькому міському сміттєзвалищі твердих побуто-
вих відходів. Вогонь знищив сміття на площі 0,001 
га. Причина пожежі встановлюється. Пожежа лікві-
дована одним відділенням 6 ДПРЧ та 1 од. присто-
сованої допоміжної техніки.

Пресслужба ГУ ДСНС у Полтавській області

Організатор обіцяв претенденту за 200 тисяч дола-
рів вирішити «на найвищому рівні» питання призна-
чення на держпосаду у Полтавській області.

Зазначається, що ділки, серед яких колишні пра-
воохоронці, «пропонували» кандидату посаду керів-
ника Північно-Східного міжрегіонального головно-
го управління Державної інспекції містобудування. 
Але насправді «торговці» не мали жодної можливо-
сті впливати на призначення.

Правоохоронці затримали згідно зі ст. 208 Кримі-
нального процесуального кодексу України одного з 
учасників групи під час отримання авансу у 20 ти-
сяч доларів.

Слідчі проводять обшуки за місцями проживання 
ділків, а також вирішують  питання щодо повідом-
лення затриманому про підозру за ч. 4 ст. 190 Кри-
мінального кодексу України – шахрайство, вчинене 
в особливо великих розмірах. 

Про це повідомила пресслужба СБУ

«ТОРГУВАЛИ» 
ПОСАДАМИ 

ЗҐВАЛТУВАВ 
14-РІЧНУ ДІВЧИНУ 

Подія сталася на Лубенщині у 2019-му році. Чо-
ловік перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння 
та під дією наркотиків, завдав кулаками в голову 
шестимісячному синові не менше 9 ударів.

Мати хлопчика, яка повернулася додому і побачи-
ла, що малюк не дихає, викликала фельдшера, однак 
останній лише констатував смерть дитини.

За висновком судово-медичної експертизи, причи-
ною смерті малолітнього стала закрита черепно-моз-
кова травма з переломом кісток склепіння та основи 
черепа, що супроводжувалося крововиливами в го-
ловний мозок.

Свою вину у вчиненні злочину батько заперечував, 
пояснюючи, що сина не бив, проте на підставі зібра-
них доказів, проведених експертиз, показів свідків 
колегією суддів Хорольського районного суду чо-
ловіка визнано винним в умисному вбивстві мало-
літньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України) та при-
значено покарання у виді 13 років позбавлення волі.

«Полтавським апеляційним судом підтримано по-
зицію Полтавської обласної прокуратури і відмов-
лено у задоволенні апеляційної скарги захисника, 
поданої в інтересах жителя Лубенського району на 
вирок Хорольського районного суду, ухвалений сто-
совно обвинуваченого за жорстоке вбивство шести-
місячного сина. Вирок суду набрав законної сили», 
– йдеться у повідомленні.

 Пресслужба Полтавської обласної прокуратури

Житель Полтавщини отримав 850 грн штрафу, за 
використання підробленого листка непрацездатно-
сті. Відповідний вирок ухвалив Комсомольський 
міський суд Полтавської області.

Обвинувачений працював електромонтером у 
ТОВ «Феррострой» (Горішні Плавні), у період з 10 
до 14 вересня 2020 року без поважних причин не 
з’явився на роботу. Після цього він, за оголошенням 
в інтернеті, замовив підроблений листок непрацез-
датності, в якому зазначено про його перебування на 
амбулаторному лікуванні в період з 10 до 14 вересня 
2020 року в Полтавській обласній клінічній лікарні 
імені М.В. Скліфосовського. Цей листок він надав 
за місцем роботи.

Таким чином обвинувачений вчинив криміналь-
не правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 (Вико-
ристання завідомо підробленого документа) Кримі-
нального кодексу України.

У суді чоловік власну вину визнав повністю.
Крім штрафу, з нього мають стягнути на користь 

держави витрати на проведення експертиз у розмі-
рі 1634 грн.

Вирок можна оскаржити до Полтавського апе-
ляційного суду протягом 30 діб з моменту його 
проголошення. 

 Із Єдиного державного реєстру судових рішень

Із 1 червня на Полтавщині, як і по всій державі, 
розпочався практичний етап оперативно-профілак-
тичних заходів під умовною назвою «МАК». Він 
триватиме до вересня поточного року.

Поліцейські вживають заходів для виявлення і 
знищення незаконних посівів нарковмісних рослин: 
конопель і маку. Встановлюють осіб, причетних до 
правопорушень, з метою припинення їх протиправ-
них дій та притягнення винних  до адміністративної 
або кримінальної відповідальності.

Із метою недопущення незаконного вирощування 
нарковмісних рослин, поліція Полтавщини закликає 
землевласників вчасно ліквідовувати такі посіви на 
своїх земельних ділянках, навіть якщо це дикорос-
лі рослини. Також закликаємо громадян повідомля-
ти про факти вирощування коноплі чи маку, у тому 
числі й про виявлення стихійних посівів.

НАГАДУЄМО, що згідно зі статтею 310 Кримі-
нального кодексу України, за незаконний посів або 
вирощування снотворного маку в кількості від 100 
до 500 рослин, або конопель у кількості від 10 до 50 
рослин, передбачена відповідальність у вигляді на-
кладення штрафу в розмірі від ста до п’ятисот неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян або ареш-
ту на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк 
до 3-ох років.

А за незаконний посів або вирощування снотвор-
ного маку в кількості 500 і більше рослин або коно-
пель у кількості понад 50 рослин, передбачено поз-
бавлення волі на строк від 3-ох до 7-ми років.

 Відділ комунікації поліції Полтавщини

31 травня, о 14.40 в с. Бакути Великобудищан-
ської СГ, у лісовому масиві виявлено предмет, що 
схожий на артилерійський снаряд калібру 76 мм ча-
сів минулих війн. 

Цього ж дня, о 15.30 в с. Перевіз Лютенської СГ,  у 
в лісовому масиві виявлено предмет, що схожий на 
гранату РГД–33 часів минулих війн. Організовано 
охорону місць знахідки. 

Вилучення та знищення боєприпасів провели  1 
червня групою піротехнічних робіт аварійно-ря-
тувального загону спеціального призначення ГУ 
ДСНС України у Полтавській області.

 ГУ ДСНС України у Полтавській області

Мешканець Котелевської громади намагався уник-
нути адміністративної відповідальності за керуван-
ня автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. По-
рушника викрили під час надання неправомірної 
пропозиції начальнику сектору поліцейської діяль-
ності № 1 (Котельва) Полтавського райуправління. 
Встановлено, що за хабар 33-річний чоловік намагав-
ся досягти закриття провадження у справі про адмі-
ністративне правопорушення, передбачене частиною 
1 статті 130 КУпАП (Керування транспортними за-
собами особами, які перебувають у стані алкоголь-
ного сп’яніння).

Зараз триває досудове розслідування за ч.3 ст.369 
ККУ (Пропозиція чи обіцянка службовій особі, яка 
займає відповідальне становище, надати неправо-
мірну вигоду за вчинення в інтересах того, хто про-
понує, обіцяє чи надає таку вигоду, будь-якої дії з 
використанням наданої їй влади чи службового ста-
новища). Вирішується питання щодо повідомлення 
чоловіку про підозру у вчиненні злочину.

За таке правопорушення Кримінальний кодекс 
України передбачає від 4 до 8 років позбавлення 
волі. 

 Прес-служба поліції Полтавщини

ЗАСУДИЛИ 
ЧОЛОВІКА, ЯКИЙ 
КУПИВ ЛІКАРНЯНИЙ

ЗА ВБИВСТВО 
БАТЬКО ПРОВЕДЕ ЗА 
ҐРАТАМИ 13 РОКІВ

НАМАГАВСЯ 
«ВІДКУПИТИСЯ» ЗА 
П’ЯНЕ КЕРУВАННЯ

ОПЕРАЦІЯ «МАК»
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Відповідь автору статті «Тітчин 
заповіт і «кусочок» землі», 
опублікованої в газеті 27.05.2021; 
мої оціночні судження.

Автор зазначеної статті в першому 
ж її абзаці збирався «розповісти, хто 
такий Петренко Микола Іванович». 
Але, виконуючи замовлення, націле-
не проти мене (лише на негатив), ви-
клав-перекрутив, нічого не сказавши 
об’єктивно позитивного. Прийдеться 
самому себе репрезентувати-предста-
вити. Тож, в 1968 році закінчив школу; 
з золотою медаллю. В 1973 – факуль-
тет механізації  Полтавського сільсько-
господарського інституту; з відзнакою. 
Працював завідувачем гаражу в рід-
ному селі. Служив в рядах Радянської 
Армії. Працював інженером, головою 
профкому колгоспу. В 1975 році одру-
жився. В 1976 – переїхав до Дніпропе-
тровська, за місцем проживання дру-
жини. Працював викладачем ВНЗ, на 
адміністративно-управлінській посаді. 

Виховувався з дитинства в сім’ї вчи-
телів. Щороку під час відпустки при-
їжджав до батьків; провідував роди-
чів. Зокрема допомагав батькові, коли 
він добудовував веранду до хати баби 
Лукії Соколенко; коли Іван Семено-
вич Петренко перестилав підлогу в цій 
хаті… 

Ми завжди підтримували по-
стійні дружні зв’язки, відносини  з 
Соколенками…

Частково згоден з автором статті: не 
завжди виходить так, як хотілося б; як 
потрібно… 1998 рік. Три хірургічні опе-
рації. Через помилку лікаря – перфора-
ція в області «сигми»; перитоніт; 8 діб 
реанімації. Стома… Гепатит, занесений 
нестерильним інструментом… 2007 рік. 
Скорочення займаної посади у зв’язку 
з реорганізацією. За два роки до пен-
сії – безробітний. Служба зайнятості. 
Джерело існування – допомога по без-
робіттю… В 2008, 2013, 2016, 2018  –  ще 
чотири оперативних втручання. Остан-
нє – по видаленню ракової щитовид-
ної залози та лімфовузлів. (В 2017 – 
резекція щитовидки у дружини)… Тож 
дійсно я не був частим гостем у рідно-
му селі. За останні 24 роки чотири рази 
привозили мене мої друзі до Березової 
Луки на своїх авто. З Ганною Макси-
мівною Соколенко в 2013, 2018 роках 
побачитися, як раніше, не вдалося. Не 
буду виправдовуватися чому. Нехай ча-
стково буде на моїй совісті та провина, 
що не вдалося провідати…

Якщо мудро, – краще не реагувати на 
публікацію; якщо принципово, –  по-
трібно розставити крапки над «і».

Вдячний редакції за надто актуальну 
тематику – совість людська. Автору ж 
статті – по суті.

По-перше. На підставі чого Ви («О. 
Сапа»), так однозначно стверджуєте, 
що я не цікавився, як живе моя тітка? 
Ви, щоб робити такий висновок, всі 
мої телефонні дзвінки прослухали за 
останні хоча б 20 років?! Тривалий час 
(до 2011 року) мені про Ганну Макси-
мівну Соколенко періодично по теле-
фону повідомляла, розповідала Ганна 
Олексіївна Кириленко (мамина сестра); 
вони зберігали стосунки. До 2016 року 
щодо Ганни Максимівни в курсі був 
мій брат… Його сім’я раніше, прожи-
ваючи в Березовій Луці, підтримува-
ла тітку… Брат переїхав до Полтави; 
помер… Оскільки спеціальні держав-
ні установи здійснюють соціальне об-
слуговування громадян, які не мають 
рідних працездатного віку, що повин-
ні б, забезпечити їм догляд і допомогу, 
мені повідомили, що за тіткою закрі-

плений соціальний пра-
цівник; до речі, та ж сама 
Любов Іванівна Дзиґа, 
котра надавала допомогу 
по догляду і моїй родич-
ці Кириленко Г.О. (спа-
сибі їй за її роботу). Мали 
місце в тій допомозі деякі 
«цікавинки отоварюван-
ня»; земляки про них зна-
ють дещо (опускатися до 
уточнень не стану)… При 
інших обставинах долі я 
б, звичайно, провідував 
родичку і допомагав би 
на вищому рівні…

По-друге. Не плачуся 
і не нию; просто ділюся. 
Хотілося б, щоб всі люди 
дізналися, як у Березовій 
Луці діляги вдаються до 
будь-яких засобів для до-
сягнення своєї корисли-
вої мети. Колишня секре-
тарка Березоволуцької сільської ради 
Литвиненко О.М. спочатку (01.03.2020 
року) в єдиній між нами телефонній 
розмові заявила, що вона моїй тітці за-
читувала текст заповіту (оскільки Со-
коленко Г.М. не вміла читати). Загаль-
новідомо, що при посвідченні заповіту 
у випадку неграмотності спадкодав-
ця мають бути присутніми обов’язко-
во два свідки; про таких Литвиненко 
О.М. мені не сказала нічого. Бо таких 
– не було. Спритна секретарка сільра-
ди повідомила, що вона приїздила додо-
му, до тітки, (бо тітка саме тоді начебто 
хворіла) з «мужчиною» (спадкоємець 
за заповітом) і старенькою бабусею. 
Чомусь взимку (14 грудня) – півп’ято-
го вечора; коли вже надворі темно. Що 
то за терміновість така була? Нишком 
зробила заповіт на нікому невідому у 
селі особу. (Звідки взявся той спадкоє-
мець за заповітом, який у відзиві на по-
зовну заяву стверджує, що «ніхто моїй 
тітці не допомагав» крім його матері? 
Так хто ж допомагав – соцпрацівник чи 
мати спадкоємця? Якось двоїсто - супе-
речливо виходить. А про відсутність на 
похоронах Соколенко Г.М. спадкоємця 
за заповітом автору статті відомо? Сіль-
ська рада  повідомляла йому про смерть 
заповідачки? Він, «совісний», регуляр-
но, постійно цікавився складнощами 
життя заповідачки?)

Я засумнівався в законності заповіту 
на користь незнаної у селі особи. Ви-
рішив дещо уточнити. Щоб побачи-
ти заповіт – потрібно підтвердити, що 
ти є родичем. Для встановлення фак-
ту родинних відносин подається заява 
до суду за місцем проживання заявни-
ка (тож я і звернувся до суду за місцем 
свого проживання; в Дніпрі). Автор 
статті критично висловлюється з цього 
приводу на мою адресу, не знаючи такої 
законодавчої  норми). 

Я відчував, що Литвиненко О.М. вчи-
нила аферу. Земляки розповіли мені, 
що подібні діяння для неї – в поряд-
ку речей. Щоб зупинити безлад з боку 
сільської ради – звернувся до суду з 
позовом про визнання заповіту не-
дійсним. Іншого варіанту проти діянь 
шахрайки не бачив. Суд розглядає за-
яву лише від особи, права та інтереси 
якої порушено заповітом. Хочеш-не-хо-
чеш – маєш зазначати про порушене 
право. Тож написав заяву до нотаріуса 
про прийняття спадщини. Звідки у ав-
тора статті така впевненість, що я по-
гнався за земельним паєм? (До речі, я 
торік телефонував в Березову Луку не-
далекому сусіду, родичу моєї померлої 
тітки і пропонував звернутися їхній 
сім’ї до нотаріуса з заявами про при-

йняття спадщини). Якби мною керу-
вала корислива ненасить-жадоба – я 
б нікому не дзвонив би. Якби у мене 
на думці був земельний пай тітки, то я 
б, коли гостював у селі, поставив би їй 
таке питання. У мене не було жодної за-
цікавленості в набутті земельного паю. 
Я – не Кудінов (два сини котрого на-
чебто мають по три паї, не працювавши 
в колгоспі) і не Литвиненко (котра ви-
передила старосту; бо крім 7 земельних 
ділянок площею близько 13 гектарів 
(згідно з даними декларації) крім бу-
динку у Березовій Луці за нею числять-
ся квартири в Полтаві, Києві; у Гадячі  
50% власності. Вчителі і медпрацівники 
не раз зверталися, щоб отримати свій 
заслужений пай, але не пощастило ба-
гатьом. Мені потрібна справедливість. 

По-третє. Автор статті зазначив, що 
я паплюжу пам’ять своєї тітки. Це його 
право так думати. Я ж навпаки вважаю: 
притягнувши до (хоча б моральної) від-
повідальності бувшу секретарку сіль-
ради Литвиненко О.М., я захищаю в 
якійсь мірі Ганну Максимівну (розу-
мію, що з запізненням; що вже покійну, 
на жаль). Підробивши підпис заповіда-
ча, Литвиненко О.М. штучно-фальши-
вим, облудно-лживим способом посмі-
ялася над моєю тіткою; двічі вчинивши 
кримінальне правопорушення (зазна-
чила недостовірно в заповіті, що негра-
мотна тітка його сама вголос прочита-
ла; стаття 366 КК України; та підробила 
підпис; такий висновок почеркознавчої 
експертизи; стаття 358 Кримінального 
кодексу). Це – добросовісний вчинок?

По-четверте. Відчувається, що автору 
статті староста села Кудінов І.Г. не по-
яснив, чому він не повідомив мені, ні-
кому з родичів померлої про її смерть 
(номер мого телефона у нього був). Це 
– по совісті з боку Кудінова І.Г.? (Куді-
нову І.Г. вигідно, коли не родичі, а сіль-
ська рада хоронить одинокого помер-
лого. Є потім козир для претендування 
на спадщину). Причепивши ярлик без-
совісності мені та всій рідні, автор стат-
ті всіляко намагається надати мені ще 
й статус пліткаря. Так, у мене було спо-
чатку припущення щодо варіанту скла-
дання заповіту після смерті Ганни Мак-
симівни. Адже померла вона близько 
одинадцятої ранку, 16 січня; у свідоц-
тві про смерть записано, що на добу пі-
зніше померла. Мені так і не відповіли 
чому фактична дата смерті одна, а у сві-
доцтві про смерть – інша. Тож мій сум-
нів щодо порядності складальників за-
повіту не є пліткою; моя гіпотеза має 
право на існування; тим більше – запо-
віт дійсно підроблено. Вони здатні на 
багато що.

По-п’яте. Мені закидають, що «не пе-

реймався» «долею села». 
Тоді у мене «зустрічне ак-
туальне питання» до авто-
ра статті: «Якщо на остро-
ві (за Півнівкою) спиляли 
сосновий бір і вивезли де-
ревину в невідомому гро-
маді напрямку; якщо зни-
щили тваринницький 
комплекс (під приводом 
лейкозу) і насправді ви-
везли корів в іншу область; 
якщо на металобрухт по-
різали комбайни, сівалки, 
плуги і, мабуть, поклали 
до кишені виручку; якщо 
«подарували» комусь де-
сятки, якщо не сотні, тон 
піску (за кладовищем була 
піщана гора, котрої майже 
не стало, а належна сума 
до сільського бюджету не 
надійшла) і т. д. – це «про-
ймання хвилюванням» за 

односельців?!» На мою думку, мораль-
на вартість вчиненого і невчиненого 
мною не може йти ні в яке порівняння 
з тим, що позволили собі деякі березо-
волуцькі владоможці (типу Кудінова, 
Литвиненка).

Пустити певну емоційну пилюку в очі 
читачам автору частково вдалося. Щоб 
переключити мізки зі злочинних діянь 
опонентів на мою «безсовісність». От 
Микола – такий-сякий, а ми – «білі та 
пухнасті».

По-шосте. Автор підказує мені, щоб 
я сказав спасибі (дякувати чиновни-
ку за його роботу – все одно, що цілу-
вати банкомат, який видав тобі гроші) 
старості села. Можливо краще було б 
уточнити чи «совісний» Кудінов І.Г. 
мав судимості (з виборами пов’язані; 
з бюджетом); чи все правильно з заку-
півлями (з безготівковими та за готів-
ку); чи це правда, що СПОП «Березово-
луцьке» зареєстровано на Кіпрі; що не 
розпайовано більше 1000 гектарів зем-
лі; чи дійсно виведена березоволуцька 
земля в офшор і що з того має грома-
да; чи воно ото так, що «турботливий 
«Райз» (чи «Агро-Край?) пов’язаний з 
Америкою; чи це нормально, що розо-
рюються сіножаті, змінюється цільове 
призначення на ріллю тощо? Поле ді-
яльності для фінансової інспекції, Дер-
жавної податкової служби, прокурату-
ри, поліції – широке. Відчуваю, що те 
ще  попереду…

По-сьоме. Автор зазначає, що моїми 
«руками хочуть поквитатись із сіль-
ською радою». Для мене це неважливо. 
Чи вони моїми, чи я їхніми – лиш би 
загальмувати безлад, що чиниться-тво-
риться роками.

По-восьме. Для чого в статті згаду-
вати суддів? На що натякає автор? Я 
ж без натяку згадаю «Партію регіонів», 
на яку завзято «пахав», ліз зі шкури 
вислуговець - кар’єрист Іван Кудінов. 
Одне з основних питань О. Сапі (ко-
тре треба задати старості Кудінову І.Г.): 
Яку компенсацію отримала громада за 
втрачене СПОП «Березоволуцьке»?

І останнє. Ну, для чого Ви, «О. Сапа», 
насапали стільки ахінеї з підтасовоч-
но-злочинної сільрадівсько-старостин-
ської грядки? Щоб додати свіжих про-
блем так званій місцевій еліті? На мою 
думку, Ваша послуга, незважаючи на 
добрі наміри, є безглуздою; замість до-
помоги завдаєте у перспективі певної 
шкоди авторитету тих, у кого він і без 
того є дефіцитним.

Люди добрі! Оце такі горе-діячі керу-
вали і керують в Березовій Луці!

Микола Петренко. 31.05.2021.

СОВІСТЬ І КРИМІНАЛ
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Продовжуємо аналізувати 
електронні декларації і цього 
разу зробили для вас добірку 
доходів депутатського корпусу 
Сергіївської громади.

СЕРГІЙ ШАПОШНИК 
У спільній власності має квартиру 

115,5 м2 у Качанове, також володіє з/д 
10100 м2 та вантажним авто САЗ 3507, 
1986 р.в., а його дружина має з/д 30690 
м2. За рік заробив 129976 грн. зарплати. 

                             
В’ЯЧЕСЛАВ РАДЬКО 
Має у власності пів кварти-

ри площею 64,1 м2 у Гадячі, авто 
Volkswagen Caddy, 2015 р.в.. причеп, 
мотоцикл Днепр 11, 1993 р.в і Нonda 
lead, 1997 р.в. За рік заробив 521770 
грн. зарплати.

                              
ВАСИЛЬ ЗОЛОТОВЕРХ 
Показав тільки доходи: зарплата 

52442 грн., дохід від земельної частки 
42260 грн., 6531 грн. соцдопомоги, а та-
кож 25000  грн. пенсії матері.

ОЛЕКСАНДР ФЕНЬКО 
Володіє квартирою 51,1 м2 та має га-

раж, а його батько є власником будин-
ку 57,4 м2, з/д 710 м2, причепа і авто 
VW GOLF, 2010 р.в. У транспортних за-
собах декларант вказав ВАЗ 2107, 2005 
р.в.. 

Батько декларанта за рік отримав 
54000 грн. пенсії, дружина 114000 грн. 
зарплати, сам декларант 280000 грн. 
зарплати. 

СЕРГІЙ ПАЩЕНКО 
Має у власності будинок 154,1 м2, га-

раж та авто Skoda Octavia, 2011 р.в. 
Також володіє 7,5 % від загального ка-

піталу ФГ П. М. Пащенко.  За рік заро-
бив 68000 грн. зарплати, отримав 23250 
грн. дивідендів, а його дружина 61200 
грн. зарплати.

                                            
ВАСИЛЬ ВЕРТЕЛЕЦЬКИЙ        
У власності має квартиру 51,5 м2, з/д 

23700 м2, 17759 м2, 18889 м2, а його 
дружина володіє будинком 99,1 м2, з/д 
16531 м2, 2500 м2. 

У доходах вказав: 320729 грн. зарпла-
ти 81954 грн. від надання майна в орен-
ду, а дружина отримала 6228 грн. від на-
дання майна в оренду. 

                
ІННА БІЛИК             
Володіє будинком 64,2 м2, з/д 0,22 

м2, 0,05 м2. У доходах: 109149 грн. зарп-
лати, 219 грн. соцдопомоги, 48188 грн. 
соцвиплат. 

                                     
КАТЕРИНА КОВАЛЬОВА                                        
У власності має тільки земельну ді-

лянку 1.65 м2. За рік заробила 146962 
грн. зарплати, отримала 20640 грн. со-
цвиплат, 6228 грн. від надання майна в 
оренду. 

НАДІЯ ІЛЛЯШЕНКО 
У спільній власності має будинок 

111,9 м2., з/д 23100 м2 , а її чоловік 
з/д 3800 м2, 44300 м2, 149,9 м2. Ок-
рім цього, чоловік декларанта має авто 
TOYOTA LAND CRUISER 150, 2018 
р.в. і володіє 10% від загального капіта-
лу СТОВ «Лободіно». 

За рік декларант заробила 305734 грн. 

зарплати, 11721 грн. від надання майна 
в оренду, а її чоловік 12422 грн. зарпла-
ти, 1000 грн. соцдопомоги, 19006 грн. 
від надання майна в оренду. 

НАТАЛІЯ ПАНОВА 
Володіє земельною ділянкою 1,65 м2 

та авто ВАЗ 21011, 1980 р.в.  Протягом 
звітного періоду отримувала 141977 
грн. зарплати, 58072 грн. аліментів, а 
також мала дохід, від надання майна в 
оренду – 6228 грн. 

ЕДУАРД ЛОБОДА 
Володіє нежитловою будівлею 139 

м2, авто OPEL ASTRA, 2011 р.в., 
САЗ 3507 та с/г технікою ДТЗ- 244.3, 
2012 р.в. У доходах вказав 15974 грн. 
від зайняття підприємницькою діяль-
ністю, 157494 грн. зарплати, 785 грн. 
відшкодування профспілки, 310 грн 
вартість подарунка, 38325 грн. доходу 
виплаченого самозайнятій особі, 23982 
грн. соцдопомоги. Його дружина також 
вказала 141478 грн зарплати, 15584 грн. 
від зайняття підприємницькою діяль-
ністю, 589 грн. гонорару. 

АНАТОЛІЙ ГРОМИКО 
М а є  у  в л а с н о с т і  б у д и -

нок 234 м2, з/д 2500 м2, авто 
PEUGEOT PARTNER, 2006 р.в. та при-
чіп, а його дружина володіє з/д 1500 м2, 
2800 м2, 16531 м2.

Окрім цього у власності декларан-
та є акції Укрнафти. За рік він отри-
мав 84742 грн. пенсії, 504 грн. допла-
ти пенсіонеру, 12309 грн. зарплати, 
150000 грн. від відчуження рухомого 
майна, а його дружина 31785 грн. пен-
сії, 6228 грн. від надання майна оренди, 
3262 грн. відшкодування за комуналь-
ні послуги.

ВАЛЕРІЙ ІВКО                                                           
Володіє з/д 20000 м2, 20000 м2, 20000 

м2, 67100 м2, дружина також має з/д 
20000 м2. 

У спільній власності декларує буди-
нок 73,6 м2. У транспортних засобах 
вказав:  ВАЗ 21063, 1985 р.в., TOYOTA 
CAMRY 2.4, 2007 р.в., с/г техніку СК-

5Ь-1 НИВА, 2002 р.в., у дружини є 
ЗИЛ-ММЗ, 1989 р.в. У доходах: 354678 
грн від підприємницької діяльності. 

ВІКТОР ГОРБ                                           
У спільній власності декларує квар-

тиру 76,6 м2, також володіє авто 
ВАЗ 2101, 1979 р.в., Днєпр (КМЗ)  МТ-
11, 1994 р.в., з/д 88300 м2, 16530 м2, 
а дружина з/д 16530 м2.  У доходах: 
181189 грн. зарплати,  38182 грн. від на-
дання майна в оренду. 

МИКОЛА СМАЛЬ  
У власності має будинок 112 м2, з/д 

36000 м2, 2500 м2, 300 м2, 5716 м2, а 
дружина з/д  6000 м2. Окрім цього, у 
спільній власності декларує ангар 650 
м2, нежитлове приміщення 976 м2. 

У ТЗ: ВАЗ 2102, 1984 р.в., ГАЗ 31212, 
1999 р.в., КАМАЗ 55102, 1984 р.в., ДОН 
1500, 1999 р.в., Т-150к, 1992 р.в., при-
чеп, КАМАЗ 55111, 1984 р.в. 

Декларант із дружиною є власникам 
ФГ «Оберіг-2000».  У доходах вказав 
210000 грн., а його дружина 50000 грн. 
від зайняття підприємницькою діяль-
ністю. У заощадженнях 10000 доларів 
готівкою. 

ЛЕОНІД ВЕРЕЩАКА 
Має будинок 52 м2, з/д 50 м2 і ан-

гар у спільній власності, а його дружи-
на - квартиру 63 м2. Окрім цього де-
кларант володіє ВАЗ 2108, 1990 р.в., 
Skoda Octavia A5, 2007 р.в., DAF  XF 
105, 2008 р.в., ГАЗ 53, 1993 р.в., МАЗ 
642205,  2007 р.в., ХТЗ Т-150, 1978 р.в. 
та напівпричеп. 

Декларант є власником ФГ «Миронів 
Гай». За рік отримав: 141586 грн. зарп-
лати, 322113 грн. від зайняття підпри-
ємницькою діяльністю, а його дружина 
– 54000 грн. зарплати. 

                             
ВІТА ЛИТВИН 
У власності має з/ д 27721 м2, 1,23 

м2, а її чоловік 27721 м2, 1983 м2, 1049 
м2, 11434 м2 та авто Geely FC MR 7180, 
2009 р.в.  За рік отримала 157383 грн. 
зарплати. 

                                        

ТЕТЯНА ДИЧОК 
Чоловік декларанта має будинок 64,3 

м2, з/д 2500 м2,1411 м2, 31975  м2, при-
чепом, с/г технікою Т-40 АМ, 1984 р.в, 
мопедом KINLON JL 150-70C, 2012 р.в, 
а сама декларант володіє з/д 35884 м2, 
20000 м2, має мопед SYM CROX, 2019 
р.в.

У доходах вказала: 168495 грн. зарп-
лати, 2000 грн .доходу  від паю, а її чо-
ловік  295697 грн. зарплати, 24800 грн. 
пенсії, 20644 грн. соцдопомоги, 2000 
грн .доходу  від паю, 20000 грн. доходу 
від відчуження рухомого майна.

СЕРГІЙ ЛИТВИН 
У власності має мопед JIANSHE 

JS150-3, 2012 р.в. та МАЗ 5551, 1994 
р.в. За рік заробив 46157 грн. зарплати і 
6599 грн. виплат від центру зайнятості. 

                     
ІГОР РИЧИК 
Має будинок 85,6 м2, з/д 19081 м2, 

2000  м2, с/г техніку ЮМЗ 6АКЛ, 1992 
р.в, а його мати з/д 30788 м2,  27760  м2, 
40500  м2, 40500 м2 і авто HYUNDAI 
ACCENT, 2008 р.в..

У доходах вказав: 123592 грн. зарп-
лати, 2000 грн за обробіток паю, 180 
грн. за участь у спортивних змаганнях. 
Мати заробила 183072 грн. зарплати, 
2000 грн за обробіток паю, 11000 грн. 
від надання майна в оренду, 6177 грн. 
гонорару. 

У грошових активах вказано 20000 
грн. готівкою, а його мати зберігає на 
рахунках 169 грн.  

                
КАТЕРИНА ЛИТОВЧЕНКО 
У сумісній власності декларує буди-

нок 82,4 м2. У доходах вказала: 330043 
грн. зарплати, 74879 грн. пенсії, 1180 
грн. подарунку, 5038 грн. іншого блага, 
5408 грн. від надання майна в лізинг, 
1000 грн. відшкодування, 283 грн. до-
даткового блага. 

У депутата Раїси Дугнист оприлюд-
нені тільки минулорічні декларації.    

Далі буде.

Підготувала Оксана Кириченко

ТІЛЬКИ ДВА ДЕПУТАТИ У СЕРГІЇВЦІ 

МАЮТЬ ЗАОЩАДЖЕННЯ 
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Нагадаємо, нещодавно Асоціація 
міст України повідомила, що без гаря-
чого водопостачання залишилась низ-
ка українських міст, серед них Львів, 
Луцьк, Вінниця, Кременчук, Житомир, 
Чернігів. У подібній ситуації, тільки ще 
й без опалення, восени ризикують ли-
шитися жителі Миргорода, Гадяча, Кар-
лівки, Лубен, Полтави та інших населе-
них пунктів. Ситуація виникла через те, 
що із 20 травня припинився обов’язок 
НАК «Нафтогаз» постачати підприєм-
ствам теплопостачання природний газ 
за режимом «Покладення Спеціальних 
Обов’язків», який передбачав обов’яз-
ковість постачання природного газу за 
фіксованою ціною, без передоплати. А 
його скасування означає, що тепер під-
приємства будуть купувати газ у «На-
фтогазу» чи інших постачальників за 
ринковими умовами. Ми вирішили ро-
зібратись у ситуації, що склалась. 

Із чого все почалося? 
НАК «Нафтогаз України» повинен 

був постачати газ підприємствам те-
плокомуненерго в рамках постанови 
№867, яку ухвалив Кабмін 19 жовт-
ня 2018 року. Норма про постачання 
газу для ТКЕ мала втратити чинність 
1 травня 2021, але її продовжили на 20 
днів на прохання комітету Верховної 
Ради з енергетики та ЖКГ. Свою пози-
цію комітет пояснив тим, що скасуван-
ня покладання спеціальних обов’язків 
на зниження платоспроможності грома-
дян через карантинні обмеження може 
викликати проблеми для ТКЕ. У струк-
турі тарифу ТЕЦ вартість газу стано-
вить близько 80%.

9 лютого 2021 року Кабінет міні-
стрів, НКРЕКУ, Нафтогаз і Асоціація 
міст України підписали меморандум 
про взаєморозуміння. Документ, зокре-
ма, передбачав, що НАК на 1 вересня 

розробить і впровадить довгострокові 
контракти для виробників тепла на по-
стачання газу, на зразок тих, що запра-
цювали із 1 травня для населення.

19 травня прем’єр-міністр Денис 
Шмигаль повідомив, що Кабмін при-
пиняє регулювання ціни на газ для 
теплокомуненерго (ТКЕ) і більше не 
фіксуватиме оптову ціну на газ для те-
плоелектроцентралей (ТЕЦ). 

Фактично, до 1 травня цього року ре-
гулювання відносин між підприємства-
ми ТКЕ та НАК «Нафтогаз України» 
— шляхом обмеження вартості природ-
ного газу та встановлення умов його по-
стачання — здійснювала держава. А від 
початку травня — НАК отримав пра-
во на власний розсуд організовувати 
взаємини із підприємствами-теплопо-
стачальниками країни. Тобто, подаль-
ша взаємодія будуватиметься зовсім на 
інших засадах — виключно «бізнесо-
вих», і визначатимуться вони в одно-
сторонньому порядку НАК «Нафтогаз 
України».

Враховуючи, що змінити поста-
чальника газу при наявності заборго-
ваності підприємства ТКЕ не мають 
права, більшість підприємств теплопо-
стачальної галузі фактично потрапили 
у «газове рабство» до НАК «Нафтогаз 
України». 

Що кажуть у НАК?
Прес-служба «Нафтогаз України» 

зазначає, що відтепер подальше отри-
мання газу теплопостачальним під-
приємствам можливе лише за умови 
укладання контрактів на його купівлю 
у НАК «Нафтогаз України» та, звіс-
но, на умовах останнього. Причому, 
укладання контракту відбуватиметь-
ся вже на комерційних засадах — тоб-
то за умови 100%-ї попередньої оплати 
енергоносіїв. 

Крім того, теплопостачальним ком-
паніям знову впроваджують лімі-
ти - вони повинні знати, скільки газу 
використають кожної доби. Але за пере-
вищення поданого ними показника або 
за спожиття меншого, ніж планувало-
ся, обсягу газу — теплопостачальників 
штрафуватимуть. Крім того, на думку 
представників НАК «Нафтогаз Укра-
їни», підприємства ТКЕ мають взяти 
на себе обов’язки повного погашен-
ня заборгованості. Наразі теплопоста-
чальні підприємства заборгували НАК 
«Нафтогаз України» понад півмільяр-
да гривень. 

Позиція «Гадячтеплоенерго»
Олександр Гавриленко, директор 

КПТГ «Гадячтеплоенерго» впевнений, 
що панікувати зарано: 

«Це питання я тримаю на контролі, 
проте, конкретно, поки що, нічого ска-
зати не можу.

Передчасно впадати у паніку не по-
трібно. По-перше, гаряче водопостачан-
ня у літній час КПТГ не здійснює. Від-
повідно, газ на неопалювальний період 
нам не потрібний. Тому, вважаю, варто 
дочекатися початку опалювального пе-
ріоду, а тоді вже щось вирішувати.    

На сьогодні, сукупна заборгованість 
КПТГ «Гадячтеплоенерго» перед НАК 
«Нафтогаз України» становить 54 міль-
йони 673 тисячі гривень. Вважаємо, що 
у всіх теплопостачальних підприємств 
країни, і у нас також, борги з’явились 
по вині держави, адже тепло реалізову-
вали за регульованими тарифами, що 
на понад 40% не покривали витрат на 
його виробництво.  

Держава нам, усім тепловикам Укра-
їни, повинна відшкодувати різницю 
в тарифах, або «списати» заборгова-
ність. Наразі ми підготували договір 
реструктуризації боргу, який є умовою 

того, що «Гадячтеплоенерго» виділять 
ліміти газу на наступний опалюваль-
ний період. 

До речі, у минулому році вже була по-
дібна ситуація (із боргами та лімітами, - 
авт.), проте без тепла гадячани не зали-
шились. Та й цього року, не дивлячись 
на проблеми підприємства та чималу 
заборгованість населення за теплопо-
стачання (понад 14 мільйонів гривень), 
опалювальний сезон ми продовжува-
ли до настання середньодобової темпе-
ратури +8. Тому й зараз впевнений, що 
взимку без тепла Гадяч не залишиться.» 

Борги повинні реструктурувати 
Як стало відомо 26 травня, Кабінет 

Міністрів доручив Мінрегіону, Мін’юс-
ту, Міненерго спільно з НАК «Нафто-
газ України» реструктурувати борги 
підприємств теплокомуненерго, заді-
яних у виконанні спецобов`язків з те-
плопостачання, врегулювати судові 
спори стосовно боржників, а також за-
безпечити суб`єктів ТКЕ газом. 

Окрім цього, НАК «Нафтогаз Укра-
їни» доручено забезпечити підготовку 
та укладення договорів із суб`єктами 
теплопостачання для забезпечення їх 
ресурсом.

До того ж, є інформація, що НАК 
«Нафтогаз України» планує запропо-
нувати тепловикам річні контракти на 
постачання газу за фіксованою ціною 
7,4 тис. грн/куб. м (із ПДВ).

Також було досягнуто домовленості, 
що «Нафтогаз» звернеться до Держав-
ної виконавчої служби стосовно зняття 
арештів з рахунків ТКЕ. Крім того, на 
розгляді Верховної Ради є законопро-
ект про списання боргів ТКЕ за спожи-
тий газ і відшкодування заборговано-
сті в тарифах.

Підготувала Оксана Кириченко

ЧИ БУДУТЬ ГАДЯЧАНИ 
ВЗИМКУ ІЗ ТЕПЛОМ?
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Постачальники газу оприлюднили нові ціни для 
споживачів на червень. Найнижчий тариф 7,90 гри-
вень за кубометр, найвищий - 12 гривень. 

ТОВ «КРЕМЕНЧУКГАЗ-ТРЕЙДІНГ» у червні 
постачатиме газ за ціною 8 грн. за кубометр (річ-
ний тариф 10 грн./куб. м), а ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ 
УКРАЇНИ» поки що встановив тільки річний тариф 
– 7,96 грн. за кубометр.  

«БМ»

Станом на 1 травня 2021 року сума заборгованості 
з виплати зарплати становила 3,57 млрд грн (станом 
на 1 квітня - 3,385 млрд грн, станом на 1 травня 2020 
року - 2,453 млрд грн).

На початок травня цього року основна частка за-
боргованості припадала на промисловість (77,7%), 
професійну, наукову та технічну діяльність (7,2%). 
При цьому, більше половини боргу було утворено у 
Донецькій (23,2%), Харківській (13,3%), Дніпропе-
тровській (10,7%) областях та Києві (12,9%). Сума 
боргу на підприємствах, які припинили подавати 
упродовж 2019-2020 років, на 1 травня 2021 року ста-
новила 165,9 млн грн.

Нагадаємо: У квітні 2021 року реальна зарплата по-
рівняно з березнем 2021 року впала на 1,2%, а за рік 
зросла на 19,7%.

Держстат

Згідно з концепцією реформи, розмитнення здійс-
нюватиметься через застосунок «Дія» без жодної 
участі митників та брокерів.

Повна автоматизація процесів дає відсутність ко-
рупції та маніпуляцій із митною вартістю, а також 
жодних черг. Власник автомобіля власноруч вводить 
дані свого автомобіля у програму та отримує можли-
вість сплатити послуги онлайн.

Онлайн-калькулятор розмитнення автомобілів до-
ступний за цим посиланням — auto.simple.org.ua.

ОПР

За підсумками січня-квітня 2021 року сума зросла 
на 15,2% у порівнянні з аналогічним періодом мину-
лого року. Так, середньоденний розмір допомоги по 
тимчасовій втраті працездатності склав 368,07 грн.

Сума середньоденної виплати допомоги по вагіт-
ності та пологах за той же період зросла на 14,8% та 
склала 320,35 грн.

Розмір допомоги по тимчасовій втраті 
працездатності:

50% середньої заробітної плати (якщо стаж не пе-
ревищує 3 років),

60% (при стажі від 3 до 5 років),
70% (від 5 до 8 років),
100% (якщо стаж — понад 8 років, або за наявно-

сті пільг відповідно до законодавства).
Розмір допомоги по вагітності та пологах не зале-

жить від тривалості страхового стажу жінки та фі-
нансується у розмірі 100% середньої заробітної пла-
ти застрахованої особи.

Винятком є застраховані особи, які в останній рік 
не знаходились у трудових відносинах і працевла-
штувались менш ніж за півроку до виходу в декре-
тну відпустку. Для них розмір допомоги розрахову-
ється, виходячи з нарахованої заробітної плати, з 
якої сплачуються страхові внески, але не більше за 
розмір допомоги, обчислений із двократного розмі-
ру мінімальної заробітної плати. 

Фонд соціального страхування

За 4 місяці 2021 року роботодавці 
поінформували службу зайнятості Полтавської 
області про наявність 16400 вакансій. 
40% пропозицій роботи  –  у 
сільському господарстві; 
17% вакансій на підприємствах 
переробної промисловості; 
9% – у будівництві; 
8% – в оптовій та роздрібній торгівлі.
За деякими професіями спостерігається навіть не-

стача кадрів: це медсестра і медбрат стаціонару, ін-
спектор пенітенціарної системи, начальник відді-
лу поштового зв’язку, лікар медицини невідкладних 
станів, лікар загальної практики-сімейний лікар, то-
кар-розточувальник, фрезерувальник, електромеха-
нік з ліфтів. 

Дефіцит вакансій існує за спеціальностями: прода-
вець-консультант, спеціаліст державної служби (міс-
цевого самоврядування), кухар, прибиральник, бух-
галтер та іншими. 

Найбільша невідповідність попиту і пропозиції ро-
бочої сили - у службовців та керівників (33 особи), 
кваліфікованих робітників сільського господарства 
(30 осіб), технічних службовців (19 осіб), працівни-
ків сфери торгівлі та послуг (18 осіб).

У середньому в області, станом на 1 травня, на одне 
вільне робоче місце претендувало 11 безробітних (то-
рік на цю ж дату – 12). 

На початку травня послуги Полтавської обласної 
служби зайнятості отримували 21,8 тисячі  зареє-
строваних безробітних, що на 14% менше, ніж у ми-
нулому році. 

Серед загальної кількості зареєстрованих 
безробітних: 

чоловіків -  8,9 тисячі (або 41%); 
жінок – 12,9 тисячі (або 59%).
28% безробітних – молоді люди до 35 років; 
27% –  віком від 35 до 44 років; 
27% – від 45 до 55; 18% – понад 55 років. 
Цікаво, що половина безробітних Полтавщини має 

вищу освіту, 37% – професійно-технічну, 13% – за-
гальну середню.

ПОСЗ

ОНЛАЙН-
КАЛЬКУЛЯТОР 
РОЗМИТНЕННЯ 
АВТОМОБІЛІВ 

НЕ ВИСТАЧАЄ 
МЕДСЕСТЕР, ЛІКАРІВ, 
ІНСПЕКТОРІВ 
ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ 
СИСТЕМИ, ТОКАРІВ І 
ФРЕЗЕРУВАЛЬНИКІВ

ЗАБОРГОВАНІСТЬ 
ПО ЗАРПЛАТИ 
ПЕРЕВИЩИЛА 3,5 
МІЛЬЯРДИ 

МІСЯЧНИЙ ТАРИФ 
НА ГАЗ У ЧЕРВНІ

ЗРІС РОЗМІР 
ЛІКАРНЯНИХ

Із 1 липня 2021 
року набирає чинно-
сті Закон «Про вне-
сення змін до деяких 
законодавчих актів 
України щодо умов 
обігу земель сіль-
ськогосподарського 
призначення», який 
має відкрити ринок 
землі та дозволити громадянам вільно купувати та 
продавати землі сільськогосподарського призначен-
ня які належать їм на праві приватної власності.

У Центрі з надання безоплатної правової допомо-
ги розповіли, які документи необхідні для продажу 
землі та які податки доведеться сплатити.

Закон передбачає поетапне набуття права власно-
сті на  земельні ділянки:

на першому етапі, з 1 липня 2021 року землі сіль-
ськогосподарського призначення зможуть купува-
ти  тільки фізичні особи - громадяни України. Мак-
симальний розмір земельної ділянки, встановлений 
законодавством - 100 га на людину.

другий етап передбачає, що з 1 січня 2024 року, от-
римають змогу набувати права власності на землю і 
юридичні особи, але з умовою що вони створені і за-
реєстровані за законодавством України, учасника-
ми  є лише громадяни України та/або держава, та/
або територіальні громади, територіальні громади 
та держава. Максимальний розмір земельної ділян-
ки - 10 тис. га.

Ціна на землю буде формуватися за домовленістю 
між покупцем та продавцем. Однак, до 1 січня 2030 
року ціна продажу земельних ділянок сільськогоспо-
дарського призначення, виділених в натурі (на міс-
цевості) власникам земельних часток (паїв), не може 
бути меншою за їх нормативну грошову оцінку, яку 
буде проводити відповідний Держгеокадастр.

Які документи необхідні?
паспорт продавця та покупця,
ідентифікаційні коди,
звіт про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки,
документи, що підтверджують право власності на 

земельну ділянку (витяг з реєстру прав на нерухоме 
майно або державний акт),

витяг з Державного земельного кадастру щодо зе-
мельної ділянки.

Які податки сплачує продавець?  
Фізична особа, у разі продажу земельної ділян-

ки, вправі не сплачувати податок на доходи фізич-
них осіб та військовий збір за умови, якщо вона про-
дає нерухоме майно вперше протягом року, розмір 
земельної ділянки не перевищує норми безоплатної 
передачі, визначеної в статті 121 Земельного кодек-
су України  та земельна  ділянка перебуває у власно-
сті продавця понад 3 роки.

В іншій ситуації громадянину доведеться сплачу-
вати 5% ПДФО та 1,5% ВЗ від вартості земельної ді-
лянки,  установленої в договорі. Для продавців - не-
резидентів ставка ПДФО в разі продажу належної їм 
нерухомості становить 18%.

Договір купівлі-продажу земельної ділянки по-
винен містити всі умови, перелічені в статті 132 Зе-
мельного кодексу України, в тому числі кадастровий 
номер, цільове призначення, склад угідь, наявні об-
меження тощо.

Перед укладенням угоди слід перевірити реєстра-
цію земельної ділянки в Держземкадастрі та реєстра-
цію права власності в Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно.

Чи потрібно нотаріальне посвідчення 
договору купівлі-продажу?
Нотаріус посвідчує відповідний договір лише за 

наявності оцінювальної вартості такого нерухомо-
го майна та документа, що підтвердить сплату по-
датку на доходи до бюджету продавцем. Такий по-
даток майбутній продавець перераховує до бюджету 
за місцем нотаріального посвідчення зазначеної уго-
ди у розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працез-
датних осіб.

«БМ»

ВІДКРИТТЯ 
РИНКУ ЗЕМЛІ: ЯКІ 
ПОДАТКИ СПЛАЧУЄ 
ПРОДАВЕЦЬ
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За даними опитування, що проводилося компані-
єю з соціологічних досліджень Gradus Research на-
передодні Всесвітнього тижня імунізації, 58,9% жи-
телів центральних областей країни не вакцинуються 
від дифтерії та правця кожні 10 років, хоча це потріб-
но робити згідно із національним календарем профі-
лактичних щеплень.

Більш ніж половина опитаних (61,5%) стверджу-
ють, що не роблять щеплення від дифтерії та правця 
кожні 10 років, через відсутність належного інфор-
мування населення про його необхідність, 16,8% — 
не довіряють вакцині, що доступна в Україні.

«Дійсно, більшість щеплень робиться у віці до пів-
тора року — це так звана первинна вакцинація. Але 
потрібно пам’ятати про те, що в 6 років робиться ре-
вакцинація від дифтерії та правця, поліомієліту і вво-
диться друга доза вакцини від кору, паротиту та крас-
нухи (КПК). Остання ревакцинація у дитячому віці 
робиться від поліомієліту — у 14 років, від дифтерії 
та правця — у 16. У дорослому віці рекомендовано 
вакцинуватись кожні 10 років від дифтерії і правця. 
Так само дорослим обов’язково треба вакцинуватись 
проти окремих хвороб, якщо вони не отримали за-
хист від них у дитинстві», – доктор медичних наук, 
професор кафедри сімейної медицини, терапії, кар-
діології та неврології ФПО ЗДМУ Ірина Волошина.

За результатами дослідження, лише 23,4% меш-
канців Центрального регіону позитивно ставляться 
до рутинної вакцинації, що є найнижчим показни-
ком в країні. Водночас пандемія COVID-19 спону-
кала 14,8% респондентів більш ретельно вивчати 
питання вакцинації від небезпечних інфекційних 
захворювань

Більшість жителів Центрального регіону (50,9%) 
вважають, що до офіційного національного кален-
даря щеплень в першу чергу потрібно додати вакци-
ни від гепатиту А. Третина опитаних (30,2%) з цього 
регіону переконані, що до національного календаря 
профілактичних щеплень обов’язково має входити 
вакцина від менінгококової інфекції. До слова, сьо-
годні щеплення від менінгококової інфекції є реко-
мендованим та покривається коштом держави для 
неповнолітніх громадян США та країн Європи че-
рез серйозність перебігу хвороби та можливість роз-
витку хронічних ускладнень.

«На жаль, сьогодні щеплення від менінгококової 
інфекції, грипу та гепатиту А не входить до націо-
нального календаря обов’язкових профілактичних 
щеплень, але ми, лікарі, рекомендуємо вакцинувати 
дітей та дорослих від цих захворювань власним ко-
штом, адже вакцинація — це єдиний надійний спосіб 
захисту від цих інфекційних захворювань та важких 
ускладнень від них», – каже Ірина Волошина.

Опитування продемонструвало, що лише 34,1% 
опитаних готові купувати вакцини європейських ви-
робників за власні кошти, решта (65,9%) хотіли б от-
римувати вакцину за державний кошт. Разом з цим, 
чинниками, які мають вирішальне значення для вак-
цинації, стали наявність якісної вакцини (47,4%) та 
усвідомлення загрози хвороби (33,8%).

У опитуванні взяли участь жителі : Харкова, Чер-
нігова, Полтави, Вінниці, а також Кіровоградської та 
Черкаської областей. Серед респондентів 49,5% чоло-
віків та 50,5% жінок. Найбільшу кількість опитаних 
склали респонденти у віці від 35-44 років — 35,5% та 
25-34 роки — 31,6%, 18-24 роки – 15,6% і 45-50 ро-
ків — 17,3%.

Новини Полтавщини

Для цього треба просто заповнити форму на сайті 
КНП «Гадяцька міська центральна лікарня», яка зна-
ходиться у розділі «Пацієнтам». Усе просто: вводьте 
свої дані, лишайте інформацію для зворотного зв'яз-
ку і чекайте відповіді.

«БМ» 

Адміністрація КНП «Гадяцька МЦЛ» повідомляє 
про те, що у зв’язку із послабленням карантинних об-
межень, медзаклад відновлює планові госпіталізації.  

Нагадаємо, згідно з інформацією Міністерства охо-
рони здоров›я, в Україні всі регіони залишаються на 
жовтому рівні епідемічної небезпеки. У жодній із 
областей не перевищено рівень госпіталізацій хво-
рих на коронавірус та показник зайнятості ліжок з 
киснем.

«БМ» 

Інсульт мозку — захворювання, яке щороку 
вражає щонайменше 130 тисяч українців. 
Із них впродовж першого місяця помирають 40%, а 

половина тих, чиє життя вдалось врятувати, назавж-
ди втрачають здатність працю вати. Інсульт загрожує 
94 тисячам мешканців Полтавської області — третині 
людей старше 25 років, попереджають в Українській 
асоціації боротьби з інсультом.

Інсульт стається через блокування тромбом артерій 
в мозку. Припиняється постачання кисню та пожив-
них речовин до частини мозку. У лікарів є не більше 
4,5 години, щоб почати лікування. У разі успіху, лю-
дина повністю одужає. Якщо ні, то за 10 годин части-
на мозку відмирає, разом з цим втрачається здатність 
пересуватись, говорити, доглядати за собою.

При перших ознаках інсульту — викликати 
«швидку»

Найбільш типові ознаки захворювання — слабкість 
половини тіла, скошене на один бік обличчя, нероз-
бірлива мова. Перша домедична допомога проста — 
людину треба покласти в горизонтальне положення, 
дати їй можливість вільно дихати. Заборонено дава-
ти будь-які ліки — це може призвести до ускладнень.

Чому трапляється інсульт?
На 50% здоров‘я людини залежить від способу 

життя, на 20% — від умов життя, на 20% — від спад-
ковості, на 10% — від медичної допомоги.

Для 40% випадків інсульту фактором стало нездо-
рове харчування, для 20% — паління, зловживан-
ня алкоголем та малорухомий спосіб життя. Висо-
кий тиск, високий рівень холестерину, захворювання 
серця — теж підвищують ризик захворювання на ін-
сульт. Нездоровий спосіб життя в Україні ведуть 50% 
чоловіків та 30% жінок. 25% мають надмірну вагу. 
35% мають високий тиск. Десь 40% мають високий 
холестерин.

«Третина населення України має 3-5 чинників. Тоб-
то одночасно впливає не тільки один — куріння чи 
підвищений тиск, вони додаються один до одного і 
збільшується ризик,» — наголошує експерт.

Рахунок — на хвилини
Відповідно до ухвалених нормативів, «швидка» на 

виклик до пацієнта з підозрою на інсульт має при-
бути за 20 хвилин, а протягом 1 години — доставити 
хворого у лікарню. На практиці лише 20% пацієнтів 
потрапляють в лікарні за 6 годин з моменту появи 
симптомів. 

Виправити ситуацію допоможе реалізація європей-
ського Плану дій боротьби з інсультом. Його голов-
на мета — зменшити до 2030 року кількість інсультів 
на 10% у порівнянні з 2019 роком та забезпечити лі-
кування 90% пацієнтів у спеціалізованих відділеннях 
(інсультних блоках).

Скільки коштує лікування
В Україні надання першої допомоги при інсульті 

фінансує держава. У разі легких проявів сума ста-
новить близько 15 тисяч гривень. У разі проведення 
тромболітичної терапії — 54 тисячі гривень, при про-
веденні хірургічного втручання — 98 тисяч гривень.

Пресслужба Української асоціації боротьби з інсультом

ПЛАНОВІ 
ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ 
ВІДНОВИЛИ

ЗАПИСАТИСЯ ДО 
ЛІКАРЯ МОЖНА 
ОНЛАЙН

ВРЯТУВАТИ 
ЗА 20 
ХВИЛИН

МАЙЖЕ 60% 
НАСЕЛЕННЯ НЕ 
ВАКЦИНУЄТЬСЯ 
ВІД ДИФТЕРІЇ ТА 
ПРАВЦЯ

Продовжуємо вас інформувати 
про ситуацію із COVID-19.

На 1 червня, у Полтавській області лаборатор-
но підтвердили 9 нових випадків захворювання на 
коронавірус. 

Згідно інформації директора КНП «Гадяцька 
МЦЛ» Олександра Шаповала, у стаціонарі інфек-
ційного госпіталю перебуває 5 пацієнтів (4 із підтвер-
дженим діагнозом, 1 із підозрою). Із них на апараті 
штучної вентиляції легень 2 пацієнти. 

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

Оксана Кириченко

Визначили опорні лікарні для госпіталізації 
хворих на COVID-19 у чотирьох районах 
Полтавщини. Про це повідомив директор 
Департаменту охорони здоров’я Полтавської 
ОДА Віктор Лисак, 31 травня. В області 
зменшать кількість лікарень для хворих на 
коронавірус з 1 червня. Раніше їх було 30.
Тепер, кожен із новоутворених районів Полтавщи-

ни матиме по опорній лікарні для надання стаціонар-
ної допомоги при COVID-19:

Кременчуцька лікарня інтенсивного лікування;
Лубенська лікарня інтенсивного лікування;
Миргородська лікарня інтенсивного лікування;
Полтавська 3-я міська лікарня;
Полтавська обласна інфекційна лікарня.
За словами директора ДОЗ, в інших лікарнях при-

зупинять надання допомоги при коронавірусі.
У той же час. прес-служба МОЗ повідомляє, що на-

віть попри те, що лікарні «згортають» ковідні відді-
лення, жоден пацієнт — зараз або в майбутньому — не 
залишиться без допомоги. Нікого не мають «випису-
вати» не долікувавши через закриття ковідного від-
ділення: хворих пацієнтів повинні долікувати в ньо-
му або перевести до іншої лікарні.

Якщо лікарня перестає надавати стаціонарну до-
помогу пацієнтам з COVID-19, місцева влада має по-
дбати про те, щоб ці пацієнти могли завершити ліку-
вання в цьому закладі або були переведені до іншого. 

По-перше, НСЗУ Національна служба здоров›я 
України фінансує ведення та лікування всіх випадків 
COVID-19. По-друге, і МОЗ, і Нацслужба здоров’я 
готові допомогти представникам місцевої влади в на-
лагодженні нових маршрутів пацієнтів та надати всі 
необхідні для цього дані та експертизу.

Саме зараз МОЗ спільно з НСЗУ розробляє мо-
дель готовності лікарень до протидії ковіду на випа-
док нової хвилі. Оновлена мапа передбачатиме до-
ступність та ефективність ковідних стаціонарів, а 
також мережу амбулаторного ведення хворих.

Важливо! Якщо вас примусово «виписують» із ко-
відного відділення, хоча ви ще не одужали, звертай-
теся з інформацією про такий випадок на гарячу лі-
нію НСЗУ за номером 16 77 або до контакт-центру 
МОЗ за номером 0 800 60 20 19.

 Оксана Кириченко

ХВОРИХ НА COVID 
У ГАДЯЧІ НЕ 
ЛІКУВАТИМУТЬ 

НОВИНИ 
КАРАНТИНУ



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info
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Майже в кожному мікрорайоні у 
місті Гадяч, нещодавно з`явилися 
оголошення із запрошенням до 
співпраці жінок, які бажають 
стати сурогатними матерями та 
донорами яйцеклітин. Обіцяють 
немалі гроші.

Телефонна розмова з 
працівником київської клініки

Ми спробували з’ясувати деталі і за-
телефонували по вказаному номеру. 

До речі, клініки репродуктивної ме-
дицини з якими співпрацюють «влас-
ники сурогатного бізнесу» знаходять-
ся у Києві та Кропивницькому. На сайті 
клініки дізналася, що послуги сурогат-
ного материнства клініка надає офіцій-
но і забезпечує 100% конфіденційність 
всіх учасників програми.

Виявляється, донором яйцеклітини 
може стати жінка до 31 року, а сурогат-
ною матір`ю –до 41-го. Головне, щоб 
жінка мала відмінне здоров`я і була ре-
продуктивного віку. Там, у київській 
клініці, повністю проводять медогляд. 
Запевнили, що охочих взяти участь в 
програмах багато. До того ж, майбутній 
сурогатній мамі повертають гроші за 
проїзд. Крім цього, вона отримує бонус 
- 300 грн., відразу після першого, одно-
денного візиту. Тоді ж, проводять купу 
аналізів, медичний огляд у гінеколога і 
супутніх спеціалістів. Якщо всі показ-
ники в нормі, наступного разу жінка їде 
до клініки для знайомства із «замовни-
ками» і укладення угоди. Далі ж сама 
процедура ЕКО. Під час перебування в 
клініці створені окремі палати, зі всіма 
зручностями.

Пояснили, що за народження одні-
єї дитини обіцяють заплатити 12 тисяч 
євро, за двійню – 22 тисячі євро. Випла-
чують кошти частинами протягом усієї 
вагітності. Якщо ж вагітність перерва-
лася - отримані до цього гроші жін-
ка нібито не повертає. Не можу ствер-
джувати цей факт, адже не виключено, 
що даний пункт прописується дрібним 
шрифтом, і жінка, яка затьмарена круг-
ленькою сумою, може не звернути на 
це увагу. Під час розмови, зауважили, 
що співпрацюють тільки з іноземцями. 
Тобто майбутні батьки 100% не україн-
ці. Спілкуватися з дитиною після на-
родження мати більш за все не буде і 
це, як і всі інші нюанси, обумовлюва-
тиметься тристоронньою угодою. Один 
примірник залишається у сурогатної 
матері, другий – у сімейної пари, тре-
тій – у клініці.

Зважившись на сурогатне материн-
ство, жінка має підготувати себе пси-
хологічно, аби не виникало ніяких не-
порозумінь. Основна мета- виносити 
здорову дитину і отримати кошти. Це 
звучить страшно, адже яка нормальна 
мати може згодитися на таку авантюру. 
Ніякі життєві обставини не можуть ви-
правдати такий вчинок. І в результаті 
отримати кошти на квартиру або омрі-
яну поїздку за кордон- це абсурдно. 

Крім того, штучна вагітність може 
відчутно підірвати здоров`я молодої 
жінки, яку після підписання угоди поч-
нуть «качати» гормонами і вітамінами, 
готуючи організм до прийому ембріо-
на. Власне, важко уявити, що це може 
бути за угода. А якщо жінка згодиться 
на повторну процедуру, має пройти рік 
після забору яйцеклітини, і 2 роки піс-
ля народження дитини природнім шля-
хом. Лікарі стверджують, що оптималь-
ний період відпочинку для організму 

між вагітностями, складає 3 роки. 
Щодо забору яйцеклітин, то консуль-

тант по телефону, обмовилась, що про-
цедура зовсім безболісна і без будь-
яких ризиків для здоров’я. Зазвичай 
триває близько 20 хвилин. Тож інши-
ми словами працює такий собі кон-
веєр, де здоров’я жінки - діло десяте. 
Головне- результат. Та перечитавши лі-
тературу, що стосується донорства яй-
цеклітин, стає зрозуміло: для жінки ця 
процедура може завершитися дуже не-
приємно. Адже сама медикаментозна 
терапія, що сприяє виникненню гіперо-
вуляції – це великий стрес для жіночо-
го організму. Наслідки можуть бути не 
передбачувані.

Хоч сурогатне материнство і донор-
ство яйцеклітин начебто в Україні не 

заборонене законом, але й відповід-
ного законодавство на кшталт: «Про 
сурогатне материнство», яким би жін-
ка була захищена, Верховна Рада ще не 
приймала. Натомість Уповноважений 
Президента з прав дитини Микола Ку-
леба наголошує, що сурогатне материн-
ство в Україні неврегульоване і пору-
шує права дітей.

Воно й не дивно, що після того, як Та-
їланд й Індія заборонили народжувати 
дітей з допомогою допоміжних репро-
дуктивних технологій, Україну стали 
називати «меккою сурогатного мате-
ринства». З усього світу сюди почали 
їхати пари, які не можуть мати дітей. У 
відповідь на попит в країні нашвидко-
руч почали створювати більше агентств 
та клінік, які займаються репродуктив-

ними технологіями.
Говорячи про своє ставлення до суро-

гатного материнства, відзначу його як 
негативне. Як можна спокійно говори-
ти про «бізнес» на дітях, якщо тисячі 
маленьких українців знаходяться у ди-
тячих будинках, і центрах реабілітації. 
Кожен з них свято вірить, що незабаром 
з’явиться мама і забере їх додому. Лише 
на Полтавщині, за офіційними даними, 
таких дітей близько 30.

Проте ставлення суспільства до яви-
ща сурогатного материнства є неод-
нозначним. Отже – не можна заборо-
нити те, що не можна контролювати в 
принципі. 

Вікторія Цимбал

НІЧОГО ОСОБИСТОГО – ЛИШЕ БІЗНЕС 
СУРОГАТНА МАТИ:
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20 травня 2021 року, суддя 
Гадяцького районного суду 
розглянув цивільну справу 
за позовом Комунального 
підприємства теплового 
господарства «Гадячтеплоенерго» 
до обвинуваченого про 
стягнення заборгованості за 
послуги з теплопостачання,

Встановлений епізод
12 квітня 2021 року КПТГ «Гадячте-

плоенерго» звернулось до суду з по-
зовною заявою до обвинуваченого про 
стягнення заборгованості за послуги з 
теплопостачання за період з 1 жовтня 
2018 року по 28 лютого 2021 року у сумі 
24 тисячі 314 грн, у тому числі 22 тися-
чі 373 грн - основного боргу, 1 тисячу 
234 грн - інфляційних втрат, 705 грн - 
3% річних та судових витрат.

Ухвалою суду від 13 квітня 2021 року 
відкрито провадження по справі, при-
значено справу до розгляду у порядку 
спрощеного провадження без виклику 
сторін та надано відповідачам строк для 
подання клопотання про розгляд спра-
ви з повідомленням сторін.

Позивач КПТГ «Гадячтеплоенерго» 
копію ухвали про відкриття проваджен-
ня у справі отримав 14.04.2021 року.

Відповідач обвинувчений у встанов-
лений судом строк відзиву не надав, 
клопотання про розгляд справи у судо-
вому засіданні з повідомленням сторін 
не заявляв, направлені на адресу його 
місця реєстрації ухвала про відкриття 
провадження та копія позовної заяви з 
копіями доданих до неї матеріалів, по-
вернуті до суду без вручення.

Відповідно до п.4 ч.8 ст. 128 ЦПК 
України, днем вручення судової повіст-
ки є день проставлення у поштовому 
повідомленні відмітки про відмову от-
римати судову повістку чи відмітки про 
відсутність особи за адресою місцезна-
ходження, місця проживання чи пере-
бування особи, що зареєстровані у вста-
новленому законом порядку, якщо ця 
особа не повідомила суду іншої адреси.

Таким чином, відповідач обвинува-
чений згідно вимог п.4 ч.8 ст. 128 ЦПК 
України вважається таким, що був по-
відомлений належним чином про час і 
місце судового засідання.

Зважаючи на те, що справа розгля-
дається за правилами спрощеного по-
зовного провадження без повідомлен-
ня сторін, відповідно до ч. 2статті 247 
ЦПК України фіксування судового про-
цесу за допомогою звукозаписувально-
го технічного засобу не здійснювалося.

Судом встановлено, що обвинуваче-
ний зареєстрований у багатоквартирно-
му житловому будинку, що підтверджу-
ється довідкою виконавчого комітету 
Гадяцької міської ради 

Згідно розрахунку заборгованості 
по особовому рахунку починаючи з 
01.10.2018 року по 28 лютого 2021 року 
підприємством надано відповідачам по-
слуги з централізованого опалення та 
постачання гарячої води на суму 25 ти-
сяч 564 грн. За вказаний період позива-
чем здійснено перерахунок згідно По-
станови Кабінету Міністрів України від 
24.12.2019 року №1082 на суму 1 тисяча 
586 грн. Відповідачем сплачено 1 тися-
ча 592 грн сплачено за рахунок субсидії.

Таким чином, заборгованість, яка 
утворилась за вказаний період станом 
28.02.2021 року становить 22 тисячі 373 
грн.

Станом на дату розгляду справи від-
повідачами загальний розрахунок за-
боргованості, наданий позивачем, не 
оспорено та не спростовано, також від-
повідачами не надано документів щодо 
повної чи часткової сплати заборго-
ваності за послуги з централізованого 
опалення та постачання гарячої води 
КПТГ «Гадячтеплоенерго».

Відповідно до п. 5 ч. 3ст.20Закону 
України «Про житлово-комунальніпо-
слуги» споживач зобов`язаний опла-
чувати житлово-комунальні послуги 
у строки, встановлені договором або 
законом.

Споживач теплової енергії пови-
нен щомісячно здійснювати тепло-
постачальній організації за фактично 
отриману теплову енергію та зобов`я-
заний додержуватися вимог догово-
ру та нормативно-правових актів (ч. 6 
ст.19, ч. 4 ст.24 Закону України «Про 
теплопостачання»).

Незважаючи на те, що між сторонами 

відсутній письмовий договір про надан-
ня послуг з централізованого опален-
ня та постачання гарячої води, проте 
КПТГ «Гадячтеплоенерго» надаються 
такі послуги, а відповідачі їх прийма-
ють, що відповідно до положень ст.11, 
ст.174 ЦК України є підставою виник-
нення між сторонами цивільних прав і 
обов`язків.

Згідно із ч. 1ст. 11 Цивільного кодек-
су України, цивільні права і обов`язки 
виникають із дій осіб, що передбачені 
актами цивільного законодавства, а та-
кож із дій осіб, що не передбачені цими 
актами, але за аналогією породжують 
цивільні права та обов`язки.

Відповідно до правового висновку, 
викладеного у постанові Верховного 
Суду України від 20 квітня 2016 року 
у справі № 6-2951 цс 15, відсутність до-
говору про надання житлово-комуналь-
них послуг не може бути підставою для 
звільнення споживача від оплати по-
слуг у повному обсязі. 

Статтею 526 ЦК України передбаче-
но, що зобов`язання має виконувати-
ся належним чином відповідно до умов 
договору та вимог цього Кодексу актів 
цивільного законодавства, а за відсут-
ності таких умов та вимог - відповідно 
до ділового обороту або інших вимог, 
що звичайно ставляться.

За змістом положеньст. 541 ЦК Укра-
їни, солідарний обов`язок або солідарна 
вимога виникають у випадках, встанов-
лених договором або законом, зокрема 
у разі неподільності зобов`язання.

Сутність його полягає в тому, що кре-
дитор має право вимагати виконання 
зобов`язання у будь-якого з солідарних 
боржників чи від усіх них сумісно не 
тільки в частині боргу, але й повністю.

Частиною першою статті 544 ЦК 
України встановлено, що боржник, 
який виконав солідарний обов`язок, 

має право на зворотну вимогу (регрес) 
до кожного з решти солідарних борж-
ників у рівній частці, якщо інше не 
встановлено договором або законом, за 
вирахуванням частки, яка припадає на 
нього.

Відповідно до ч. 2ст. 625 ЦК Украї-
ни, відповідачі, які прострочили вико-
нання грошового зобов`язання, на ви-
могу кредитора зобов`язані сплатити 
суму боргу з урахуванням встановлено-
го індексу інфляції за весь час простро-
чення, а також три проценти річних від 
простроченої суми, якщо інший розмір 
процентів не встановлений договором 
або законом.

Оскільки відповідачі несвоєчасно 
розраховувалися за поставлені послу-
ги з централізованого опалення, то вони 
зобов`язані сплатити три відсотки річ-
них від простроченої суми, а також від-
шкодувати інфляційні втрати. Відпо-
відно до розрахунку, сума складає 705 
грн.

Сума інфляційних втрат відповідно 
до розрахунку КПТГ «Гадячтеплоенер-
го», складає 1 тисяча 234 грн.

Враховуючи, що позивачем надано 
докази надання послуг відповідачам, 
а відповідачами не надано належних 
та допустимих доказів оплати заборго-
ваності за послуги з централізованого 
опалення та постачання гарячої води, 
які надає КПТГ «Гадячтеплоенерго», 
чи спростування доводів позивача, суд 
приходить до переконання про необхід-
ність часткового задоволення позову.

Враховуючи, що позивачем при по-
дачі позовної заяви сплачено судовий 
збір у розмірі 2270 грн, що підтверджу-
ється квитанцією, тому згідно ст. 141 
ЦПК України, сплачена позивачем сума 
судових витрат підлягає стягненню з 
відповідача.

Керуючись ст. ст.509,526,527,530,610 
- 612 ЦК України, ст.12,60,81,263-
265,268,273 ЦПК України, суддя ухва-
лив, позовні вимоги «Гадячтеплоенер-
го» до обвиуваченого про стягнення 
заборгованості за послуги з теплопо-
стачання задовольнити .

Стягти з обвинуаченого на користь 
КП «Гадячтеплоенерго» заборгованість 
за послуги з теплопостачання у сумі 24 
тисячі 314 грн, з яких 22 тисячі 373 грн. 
96 коп - основного боргу, 1 тисяча 234 
грн. - інфляційних втрат, 705 грн. - 3% 
річних.

Стягнути з обвинуваченого на ко-
ристь судові витрати, пов`язані зі спла-
тою судового збору в сумі 2 тисячі 270 
грн.

21 травня 2021 року суддя 
Гадяцького районного суду 
розглянув адміністративну справу, 
яка надійшла від відділення 
поліції № 1 Миргородського 
РВП Головного управління 
Національної поліції в Полтавській 
області про притягнення до 
адміністративної відповідальності 
за частиною ч. 1 ст. 44 КУпАП

Встановлений епізод 
17 квітня 2021 року близько 16 год. 30 

хв. обвинувачений біля дитячого май-
данчика, що по вул. Полтавська, 17, у 
м. Гадяч, зберігав у правій кишені спор-
тивної куртки, подрібнену речовину зе-
леного кольору, рослинного походжен-
ня, яка відповідно висновку експерта є 
особливо небезпечним наркотичним за-
собом - канабісом масою 3,569 г.

Обвинувачений підтвердив факт вчи-
нення правопорушення.

Вина у вчиненні адміністративного 

правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
44 КУпАП підтверджується сукупністю 
інших досліджених в судовому засідан-
ні доказів, які не викликають сумнівів 
у своїй достовірності і допустимості. 
Згідно постанови відділення поліції № 
1 Миргородського РВП від 30.04.2021р. 
кримінальне провадження внесене до 
Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань за ознаками кримінального пра-
вопорушення передбаченого ч.1 ст. 309 
КК України закрито.

Враховуючи викладене, вважається, 
що в діях обвинуваченого є склад пра-
вопорушення передбаченого ч.1 ст. 44 
КУпАП незаконне виробництво, при-
дбання, зберігання наркотичних засо-
бів або психотропних речовин без мети 
збуту в невеликих розмірах.

Виходячи з матеріалів справи, тяж-

кості вчиненого правопорушення, від-
ношення до скоєного, вважається, що 
обвинуваченого слід піддати стягнен-
ню у вигляді штрафу, так як саме таке 
адміністративне стягнення буде необ-
хідним і справедливим з метою запо-
бігання вчинення правопорушень в 
подальшому.

Відповідно до ст. 401 КУпАП у разі 
винесення суддею постанови про на-
кладення адміністративного стягнення, 
особою, на яку накладено таке стягнен-
ня, сплачується судовий збір у розмірі 
0,2 розміру прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, що визначено Зако-
ном України «Про судовий збір».

Керуючись ст.ст. 401, ст.44ч.1, 221, 
283, 284 Кодексу України про адміні-
стративне правопорушення, суддя по-
становив обвинуваченого визнати вин-

ним у вчиненні адміністративного 
правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 
44 КУпАП та піддати адміністративно-
му стягненню у вигляді штрафу на ко-
ристь держави в розмірі 425 грн.

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

Речові докази: канабіс масою 3,569 г 
- знищити.

У разі несплати штрафу у вищезазна-
чений строк постанова про накладення 
штрафу надсилається для примусово-
го виконання до відділу державної ви-
конавчої служби.

У порядку примусового виконання 
постанови про стягнення штрафу за 
вчинення адміністративного правопо-
рушення стягується подвійний розмір 
штрафу 850 грн., а також витрати на об-
лік вчиненого правопорушення.

Сторінку підготувала Вікторія Цимбал за 
матеріалами відкритих даних Єдиного 

державного реєстру судових рішень
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6.00 Гiмн України.
6.03 Енеїда.
6.30 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
6.50 М/ф «Ходить гарбуз 
по городу».
7.00,8.00,9.00,13.00,
,21.00,23.40,2.15,5.10
Новини.
7.05,9.35 Т/с «Гордiсть». 
(12+).
8.05 Земля, наближена 
до неба.
8.30 Геолокацiя: Волинь.
9.05 Телепродаж.
11.30 Роздивись.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
0,21.45,0.15,2.50,5.45
Спорт.
15.20 UA:Фольк.
16.25,22.00 Т/с «Загад-
ковий Доктор Блейк». 
(16+).
17.30 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
18.55 Д/с «Суперчуття. 
Особливий загiн».
19.55,0.30 Д/с «Свiт 
дикої природи».
23.05 #ВУкраїнi.
1.30,3.05 Суспiльна 
студiя. Головне.
4.05 Погода.
4.10 Д/ф «Висота 307.5». 
(12+).

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30,4.30
«ТСН».
9.25,10.20,3.20,5.35
«Життя вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.43 «Проспорт».
20.45,21.45 Т/с «Свати».
22.50 Комедiя «Мiж 
нами, дiвчатами».
1.35 Комедiя «Вiд сiм`ї не 
втечєш».

4.55 «Телемагазин».

5.25,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00,11.00 «Корисна 
програма».
12.25 Т/с «Зроблено в 
Iталiї».
14.35,15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
18.00,19.00,4.05 «Сто-
сується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.55 Т/с «Що робить 
твоя дружина?» (12+).
1.55 Х/ф «Формула ко-
хання».
3.20 «Подробицi» - «Час».

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
,18.00,19.00,0.00,1.00,
2.00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.25 Вечiр з Янiною Со-
коловою.
7.10,20.55 Актуально: 
Економiка. Полiтика. 
Соцiум.
7.15,13.10 Д/с «Бойовий 
вiдлiк».
8.10 Д/с «Свiт завтраш-
нього дня сьогоднi».
9.30 Машина часу.
10.10,18.10,0.10 Д/с 
«Найбiльшi танковi 
битви».
11.10 Д/с «Найнебезпеч-
нiшi польоти».
12.40 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
14.10 Д/с «Авiаката-
строфи: причини i на-
слiдки».
15.30,16.10 Час «Ч».
17.10,2.10 Д/с «Таєм-
нича свiтова вiйна».
19.30 «Дiйовi особи».
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00 Т/c «Загадки Мер-
дока».

23.00 Д/с «Апокалiпсис: 
Перша свiтова вiйна».
1.15,5.10 Д/с «Злочини 
в тилу вiйни».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.20 Скарб нацiї.
4.30 Еврика!
4.35 Факти.
4.55,13.20,16.10 Т/с 
«Таємнi дверi». (16+).
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.00 Т/с «Смертельна 
зброя». (16+).
11.50,13.15,21.25 Т/с 
«Пес». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
17.00 Х/ф «Пiдривник». 
(16+).
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
20.20,2.25 Громадян-
ська оборона.
22.45 Т/с «Менталiст». 
(16+).
0.45 Т/с «Контакт». (16+).
4.00 Я зняв!

5.15,5.50 Т/с «Коли ми 
вдома».
7.35 Т/с «Комiсар Рекс».
11.05 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
13.45,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
16.00,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
20.15,22.45 Т/с «Обiйми 
брехнi». (12+).
23.00 Т/с «Обраниця». 
(16+).
1.05 Т/с «Мертвий, 
живий, небезпечний». 
(16+).

3.00,2.40 Зона ночi.
4.45 Абзац!
5.55,7.40 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».

7.45 Орел i решка.
9.50,15.15 Т/с «Надпри-
родне». (16+).
10.50 Х/ф «Люди-
на-павук 3: Ворог у вiд-
дзеркаленнi».
13.30 Аферисти в ме-
режах. (16+).
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Де логiка? (12+).
20.00,1.55 Improv Live 
Show. (12+).
21.00 Х/ф «Голоднi iгри: I 
спалахне полум`я». (16+).
0.00 Х/ф «Хатина в лiсi». 
(18+).

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00,
23.00,3.40 Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.35 Мiсiя: краса.
12.40 Агенти справедли-
востi. (16+).
14.40,15.30 Iсторiя од-
ного злочину. (16+).
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00 Т/с «Подвiйне вiд-
дзеркалення», 3 i 4 с. 
23.10 Т/с «Жiночi таєм-
ницi», 3 i 4 с. (16+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Жiночi таєм-
ницi», 5 i 6 с. (16+).
4.30 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,
12.00,13.00,14.00,
0,17.00,18.00,19.45
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк та М. Шама-
новим.
9.10,10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. 
Ашiон, П. Рольником, О. 
Близнюком, С. Вардою, 
М. Стецюк та А. Мiщенко.
13.10,14.10 «Великий 
день» з А. Сайчуком, Ю. 
Шпачинською i Д. Ща-
сливою.
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.
23.00 «Вiйна за незалеж-
нiсть».

6.00 Х/ф «Юность 
Петра», 2 с. (16+).
7.50 Х/ф «Проклятие 
нефритового скорпиона». 
(США - Германия). (16+).
10.00 Х/ф «Харви Милк». 
(США). (18+).
12.25 Х/ф «Добро пожа-
ловать к Райли». (США 
- Великобритания). (16+).
14.25 Х/ф «Погоня». 
16.10 Х/ф «Гамлет». (Ан-
глия - Франция). (16+).
18.55 Х/ф «Шанхайские 
рыцари». (США - Гон-
конг). (16+).
21.20 Х/ф «Фальшиво-
монетчики». (Австрия 
- Германия). (16+).
23.20 Х/ф «Мгновения 
жизни». (США). (18+).
1.05 Х/ф «Полицейская 
история». (Гонконг). 
3.15 Х/ф «Полицейская 
история 2». (Гонконг). 
(16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.40 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.30 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
11.15,18.40 «Орел i 
решка. Перезаванта-
ження».
13.10,20.30 «Орел i 
решка. Iвлєєва vs Бєд-
няков».
15.00 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
23.25 Т/с «Грань». (16+).
2.35 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Ланчбокс.
8.20,19.00 Шiсть соток.
11.00,17.20 Удачний 
проект.
13.00,21.40,0.40,3.40
Кориснi поради.
14.00 Сам собi кухар.
14.30 Смачнi страви.
15.00 Спецiя.
15.30 Правила вижи-
вання.
16.30 Дачна вiдповiдь.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

6.20 «Таємницi свiту».
6.55 «Свiдок. Агенти».
7.50,17.00,2.25 «Випад-
ковий свiдок».
,16.30,19.00,1.50
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Найостан-
нiший день». (12+).
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
14.45 «Легенди карного 
розшуку».
17.50 «Будьте здоровi».
23.00 «Акцент».
23.30 Х/ф «Розслiду-
вання».
0.55 «Легенди бандит-
ської Одеси».
3.05 «Речовий доказ».
4.00 «Правда життя».
5.00 «Top Shop».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30,4.55 «Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Рая знает 
все!»
16.45,3.00 Новости 
культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».
21.20 Т/с «По разным 
берегам».
23.10 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.50 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.05 «Линия жизни». 
Алла Гербер.
3.20 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Бандитський Київ.
8.10 Правда життя.
9.20,1.35 Речовий 
доказ.
10.30 Україна: забута 
iсторiя.
11.15 Теорiя Змови.
12.10 Леонiд Биков. 
Зустрiчна смуга.
13.05 Боротьба за вижи-
вання.
13.35,18.50 Суперчуття.
14.05 Повiтрянi воїни.
15.05,19.50 Секретнi 
територiї.
16.05,20.50 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
16.55,21.45 Створення 
бренду.
17.50 Дива природи.
22.40 Магiя океанiв.
23.30 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
0.35 Божевiльний свiт.
2.40 Страх у твоєму домi.
3.25 Прихована реаль-
нiсть.
4.45 Дикi тварини.
5.10 Свiт дикої природи.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.15 Х/ф «Пастушка».
10.15,23.15 Т/с «Королi 
палат».
11.15,16.15 4 весiлля.
13.15,18.15 Панян-
ка-селянка.
15.15 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд.
19.15,20.15,21.45 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.45,21.15 Танька i 
Володька.
22.15 Т/с «Кухня».
0.15 Країна У 2.0.

0.45 Країна У 2.1.
1.15 Iгри приколiв.
2.15 Рятiвники.
3.15 Щоденники Тем-
ного. (16+).
4.00 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.25 Х/ф «Сбежавшая 
невеста». (США). (16+).
9.20 Х/ф «Девушка из 
Джерси». (США). (16+).
11.00 Х/ф «Гостья». 
(США). (16+).
13.00 Х/ф «Дивергент, 
глава 2: Инсургент». 
14.55 Х/ф «Дивергент, 
глава 3: За стеной». 
(США). (16+).
16.50,3.55 Х/ф «Ван 
Хельсинг». (США). (16+).
19.00 Х/ф «Правила 
виноделов». (США). 
(16+).
21.00 Х/ф «Афера То-
маса Крауна». (США). 
(16+).
22.50 Х/ф «Лица в 
толпе». (США). (16+).
0.30 Х/ф «Тепло наших 
тел». (США - Канада). 
2.05 Х/ф «Прощай, 
детка, прощай». (США). 
(16+).

6.00,18.50 «ДжеДАI».
6.20 Т/с «Бiблiотекарi 2». 
8.10 Х/ф «Найкращi 
серед найкращих». (16+).
10.10 Х/ф «Найкращi 
серед найкращих 2». 
(16+).
12.10 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 Т/с «Опер за ви-
кликом 2». (16+).
20.15 Т/с «Брати по 
кровi». (16+).
22.25,0.05 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
1.55 Т/с «Ласко». (16+).
2.40 «Грошi 2020».
3.40 «Вiдеобiмба 2».
4.15 «102. Полiцiя».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

6.00 Гiмн України.
6.03 Енеїда.
6.30 М/ф «Уроки 
тiтоньки Сови».
6.50 М/ф «Братик 
Кролик та братик Лис».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,0.0
5,2.15,5.20 Новини.
7.05,9.35 Т/с «Гор-
дiсть». (12+).
8.05,1.15,3.50 Земля, 
наближена до неба.
8.30 Геолокацiя: Волинь.
9.05 Телепродаж.
11.30,17.20 Роздивись.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
21.25,0.30,2.40,5.45
Спорт.
15.20 Країна пiсень.
15.50 Концерт Романа 
Скорпiона.
17.30 Д/с «Дикi тва-
рини».
18.55 Д/с «Хижаки 
пiдводного свiту».
19.55,0.40 Д/с «Свiт 
дикої природи».
21.35 «Зворотнiй 
вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
0.35,5.55 Погода.
1.30,2.50 Суспiльна 
студiя. Головне.
4.05 Д/ф «Гiдра». (16+).

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30,4.25
«ТСН».
9.25,10.20,3.45,5.30
«Життя вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15
«Твiй день».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.43 «Проспорт».
20.45,21.50 Т/с 
«Свати».
22.50 Комедiя «Мiж 
нами, дiвчатами».
2.25 Трилер «Жах 
Амiтiвiлля». (18+).

4.00 Х/ф «Я люблю». 
(16+).
4.55 «Телемагазин».

5.25,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-
вським».
,9.00,12.00,17.40 Но-
вини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
.05,18.00,19.00,4.05
«Стосується кожного».
12.25 Х/ф «Весiльна 
вечiрка».
14.15 Х/ф «Нянька за 
викликом». (16+).
16.05 «Чекай на мене. 
Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випе-
реджаючи час».
23.55 Т/с «Що робить 
твоя дружина?» (12+).
1.55 Х/ф «Йдучи - йди».
3.20 «Подробицi» - 
«Час».

6.00,7.00,8.00,9.00,10
.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.
00,18.00,19.00,0.00,1.
00,2.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.25 На власнi очi.
7.10,20.55 Актуально: 
Економiка. Полiтика. 
Соцiум.
7.15 Д/с «Бойовий 
вiдлiк».
8.10 Д/с «Свiт завтраш-
нього дня сьогоднi».
9.30 Машина часу.
10.10,18.10,0.10 Д/с 
«Найбiльшi танковi 
битви».
11.10 Д/с «Найнебез-
печнiшi польоти».
12.50 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
13.10 Д/с «Бойовi ма-
шини».
14.10 Д/с «Авiаката-
строфи: причини i на-
слiдки».
15.30,16.30 Час «Ч».
17.10,2.10 Д/с «Таєм-
нича свiтова вiйна».
19.30 «5 копiйок».
20.30 Вечiр з Янiною 
Соколовою.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00 «Кондратюк у 
понедiлок».

23.00 Д/с «Апокалiпсис: 
Перша свiтова вiйна».
1.15,5.10 Д/с «Злочини 
в тилу вiйни».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.35 Скарб нацiї.
4.45 Еврика!
4.50 Служба розшуку 
дiтей.
4.55 Громадянська обо-
рона.
6.40 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.10,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.00 Х/ф «Снайпер 7: 
Iдеальне вбивство». 
(16+).
11.50,13.15 Х/ф «Смер-
тельнi перегони 3». 
12.45,15.45 Факти. 
День.
14.35,16.25,0.00 Х/ф 
«Убий їх усiх». (16+).
16.50 Х/ф «У пошуках 
пригод». (16+).
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
20.05,21.25 Х/ф 
«Вулкан».
22.20 Свобода слова.
1.50 Секретний фронт.
2.35 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
7.15 Т/с «Комiсар Рекс».
10.50 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
13.45,14.50 Т/с 
«Слiпа». (12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
16.00,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
20.15,22.45 Т/с 
«Обiйми брехнi». (12+).
23.00 Т/с «Обраниця». 
(16+).
0.55 Т/с «Мертвий, 
живий, небезпечний». 
(16+).

3.00,2.40 Зона ночi.
5.00 Абзац!
5.55,7.05 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.10 Орел i решка.

10.10 Х/ф «Люди-
на-павук».
12.50 Х/ф «Люди-
на-павук 2».
15.15 Т/с «Надпри-
родне». (16+).
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Аферисти в ме-
режах. (16+).
21.00 Х/ф «Голоднi iгри». 
(16+).
23.55 Х/ф «Здичавiла». 
(18+).
1.50 Improv Live Show. 
(12+).
2.35 Служба розшуку 
дiтей.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
,8.00,15.00,19.00,3.30
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.35 Мiсiя: краса.
12.40 Агенти справед-
ливостi. (16+).
14.40,15.30 Iсторiя 
одного злочину. (16+).
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00 Т/с «Подвiйне 
вiддзеркалення», 1 i 2 с. 
(12+).
23.00 Футбол. Кон-
трольна гра. Україна - 
Кiпр.
1.00 Т/с «Жiночi таєм-
ницi», 1 с. (16+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Жiночi таєм-
ницi», 2 с. (16+).
4.20 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,
,12.00,13.00,14.00,
17.00,18.00,19.45 «Ре-
портер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» 
з Л. Вакулюк та М. Ша-
мановим.
10,10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. 
Ашiон, П. Рольником, О. 
Близнюком, С. Вардою, 
М. Стецюк та А. Мi-
щенко.
13.10,14.15 «Великий 
день» з А. Сайчуком, Ю. 
Шпачинською i Д. Ща-
сливою.
15.10 «Дзвiнок» з В. 

Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з 
В. Калнишем та О. Кур-
бановою.
22.00 «Прямий» кон-
такт» з Т. Березовцем.
23.00 «Перша пере-
дача» з О. Федченко.

6.00 Х/ф «Юность 
Петра», 1 с. (16+).
7.50 Х/ф «Закусочная на 
колесах». (Гонконг). 
(16+).
10.00 Х/ф «Кожа, в ко-
торой я живу». (Испания 
- США). (16+).
12.25 Х/ф «Патруль». 
14.25 Х/ф «Красавчик 
Джонни». (США). (18+).
16.10 Х/ф «Олигарх». 
(16+).
18.55 Х/ф «Харви 
Милк». (США). (18+).
21.20 Х/ф «Добро пожа-
ловать к Райли». (США 
- Великобритания). 
23.20 Х/ф «Погоня». 
(США). (16+).
1.05 Х/ф «Проклятие 
нефритового скор-
пиона». (США - Гер-
мания). (16+).
3.15 Х/ф «Гамлет». (Ан-
глия - Франция). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.40 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.35 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
11.25 «Орел i решка. 
Морський сезон».
13.10 Х/ф «Джунглi кли-
чуть! В пошуках Марсу-
пiламi».
15.00 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
18.40 «Орел i решка. 
Перезавантаження».
20.30 «Орел i решка. 
Iвлєєва vs Бєдняков».
0.25 Х/ф «Голем». (16+).

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

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Ланчбокс.
8.20,19.00 Шiсть соток.
12.00,17.20 Удачний 
проект.
13.00,21.40,0.40,3.40
Кориснi поради.
14.00 Сам собi кухар.
14.30 Смачнi страви.
15.00 Спецiя.
15.30 Правила вижи-
вання.
16.30 Дачна вiдповiдь.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

4.45,5.00 «Top Shop».
5.15,8.30,17.00,2.45
«Випадковий свiдок».
5.40 Х/ф «Мене звуть 
Арлекiно». (16+).
9.05 Х/ф «Очiкування 
полковника Шалигiна».
10.45,19.30 Т/с «CSI: 
Маямi». (16+).
.30,16.30,19.00,2.15
«Свiдок».
13.00 Х/ф «Зворотний 
бiк мiста». (16+).
14.50 «Легенди карного 
розшуку».
17.50 «Таємницi свiту».
18.20 «Свiдок. Агенти».
23.10 Х/ф «Мотель». 
(18+).
1.15 «Легенди бандит-
ської Одеси».
3.00 «Речовий доказ».
4.00 «Правда життя».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
.00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30,4.35 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Рая знает 
все!»
16.45,2.45 Новости 
культуры.

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «По разным 
берегам».
23.10 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.50 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.05 «Энигма. Абдурра-
хман Тевруз».
3.05 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Бандитська Одеса.
8.40 Правда життя.
10.25,1.35 Речовий 
доказ.
11.35 Україна: забута 
iсторiя.
12.30 Теорiя Змови.
13.25,18.55 Боротьба 
за виживання.
14.25 Повiтрянi воїни.
15.15,19.55 Гучна 
справа.
16.10,20.50 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
17.00,21.45 Створення 
бренду.
17.55 Дива природи.
19.25 Суперчуття.
22.40 Магiя океанiв.
23.30 Вирiшальнi битви 
2 свiтової.
0.35 Божевiльний свiт.
2.40 Страх у твоєму 
домi.
3.25 Таємницi 
кримiнального свiту.
4.30 Дикi тварини.
5.20 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.15 Х/ф «Нове вбрання 
короля».
10.15,0.45 Країна У 2.1.
10.45,0.15 Країна У 2.0.
11.15,16.15 4 весiлля.
13.15,18.15 Панян-
ка-селянка.
15.15 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд.
19.15,20.15,21.45 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.45,21.15 Танька i 
Володька.
22.15 Т/с «Кухня».
23.15 Т/с «Королi 
палат».
1.15 Iгри приколiв.

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

6.40,13.25 Х/ф «Закол-
дованная Элла». (США 
- Великобритания - Ир-
ландия). (12+).
8.15 Х/ф «Девушка из 
Джерси». (США). (16+).
9.55 Х/ф «Грязные 
танцы». (США). (12+).
11.35 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (Франция). 
(12+).
15.00 Х/ф «Малышка на 
миллион». (США). (16+).
17.05 Х/ф «Дивергент, 
глава 2: Инсургент». 
(США). (12+).
19.00,5.30 Х/ф «Дивер-
гент, глава 3: За стеной». 
(США). (16+).
21.00 Х/ф «Дитя челове-
ческое». (Великобри-
тания - США). (16+).
22.45 Х/ф «Никогда не 
сдавайся». (США). (16+).
0.35 Х/ф «Миссия «Се-
ренити». (США). (16+).
2.30 Х/ф «Такси». 
(Франция). (12+).
4.00 Х/ф «Такси 2». 
(Франция). (12+).

6.00,18.50 «ДжеДАI».
6.30 Т/с «Карпатський 
рейнджер». (16+).
10.10 Х/ф «Ультиматум 
Борна». (16+).
12.20 Х/ф «Спадок 
Борна». (16+).
15.05 «Загублений 
свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 «Грошi».
20.25 Т/с «Брати по 
кровi». (16+).
22.35,0.40 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
0.10 «Дубинiзми».
2.30 Т/с «Ласко». (16+).
3.15 «Грошi 2020».
4.15 «Вiдеобiмба 2».
5.05 «102. Полiцiя».
5.45 Телемагазини.

понеділок, 7 червня

вівторок, 8 червня
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6.00 Гiмн України.
6.03 Енеїда.
6.30 М/ф «Уроки 
тiтоньки Сови».
6.50 М/ф «Iсторiя про 
дiвчинку, яка наступила 
на хлiб».
7.00,8.00,9.00,13.00,
21.00,23.40,2.15,5.10
Новини.
7.05,9.35 Т/с «Гордiсть». 
(12+).
8.05 Земля, наближена 
до неба.
8.30 Геолокацiя: Волинь.
9.05 Телепродаж.
11.30 Край пригод.
11.45 Заархiвоване.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
,21.45,0.15,2.50,5.45
Спорт.
15.20 UA:Фольк.
16.25,22.00 Т/с «Загад-
ковий Доктор Блейк». 
(16+).
17.30 #ВУкраїнi.
18.55 Д/с «Суперчуття. 
Особливий загiн».
19.55,0.30 Д/с «Свiт 
дикої природи».
23.05 #@)?$0 з Майклом 
Щуром. (16+).
1.30,3.05 Суспiльна 
студiя. Головне.
4.05 Погода.
4.10 Д/ф «Три Iвани».

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30,4.35
«ТСН».
9.25,10.20,3.35,5.35
«Життя вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.43 «Проспорт».
20.45,21.50 Т/с 
«Свати».
22.55 Комедiя «Мiж 
нами, дiвчатами».
1.40 Комедiя «Навколо 
свiту за 80 днiв».

5.00 «Телемагазин».
5.30,22.05 «Слiдство 

вели...» з Л. Кане-
вським».
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00,11.00 «Корисна 
програма».
12.25 Т/с «Зроблено в 
Iталiї».
14.35,15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
18.00,19.00,4.10 «Сто-
сується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.55 Т/с «Що робить 
твоя дружина?» (12+).
1.55 Х/ф «Осiннiй ма-
рафон».
3.25 «Подробицi» - 
«Час».

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
,18.00,19.00,0.00,1.00,
2.00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.25 Невигаданi iсторiї.
7.10,20.55 Актуально: 
Економiка. Полiтика. 
Соцiум.
7.15,13.10 Д/с «Бо-
йовий вiдлiк».
8.10 Д/с «Свiт завтраш-
нього дня сьогоднi».
9.30 Машина часу.
10.10,18.10,0.10 Д/с 
«Найбiльшi танковi 
битви».
11.10 Д/с «Найнебез-
печнiшi польоти».
12.40 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
14.10 Д/с «Авiаката-
строфи: причини i на-
слiдки».
15.30,16.10 Час «Ч».
17.10,2.10 Д/с «Таєм-
нича свiтова вiйна».
19.30 «Велика полiтика».
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00 Т/c «Загадки Мер-
дока».
23.00 Д/с «Апокалiпсис: 
Перша свiтова вiйна».
1.15,5.10 Д/с «Злочини 

в тилу вiйни».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.05 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку 
дiтей.
4.25 Факти.
4.45,13.30 Т/с «Таємнi 
дверi». (16+).
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.05 Т/с «Смертельна 
зброя». (16+).
11.55,13.15,21.25 Т/с 
«Пес». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
15.40,16.10 Громадян-
ська оборона.
16.40 Х/ф «Без компро-
мiсiв». (16+).
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
20.20,2.30 Секретний 
фронт.
22.45 Т/с «Менталiст». 
(16+).
0.50 Т/с «Контакт». 
(16+).
3.15 Я зняв!

5.30 Т/с «Коли ми 
вдома».
7.15 Т/с «Комiсар Рекс».
10.50 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
13.50,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
16.05,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
20.15,22.45 Т/с «Обiйми 
брехнi». (12+).
23.00 Т/с «40+, або Гео-
метрiя почуттiв». (12+).
1.05 Т/с «Мертвий, 
живий, небезпечний». 
(16+).

3.00,2.20 Зона ночi.
5.00 Абзац!
5.55,7.45 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.50 Орел i решка.

9.50,15.15 Т/с «Надпри-
родне». (16+).
11.45 Х/ф «Дiти шпи-
гунiв».
13.20,19.00 Аферисти в 
мережах. (16+).
17.05 Хто зверху? (12+).
21.05 Х/ф «Голоднi iгри: 
Сойка-пересмiшниця. 
Частина 1». (16+).
23.40 Х/ф «Лихоманка». 
(18+).
1.30 Improv Live Show. 
(12+).
2.15 Служба розшуку 
дiтей.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00,
23.00,3.40 Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.35 Мiсiя: краса.
12.40 Агенти справедли-
востi. (16+).
14.40,15.30 Iсторiя од-
ного злочину. (16+).
15.25 Європейський 
дайджест.
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00 Т/с «Подвiйне 
вiддзеркалення», 5 i 6 с. 
23.10 Т/с «Жiночi таєм-
ницi», 7 i 8 с. (16+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Жiночi таєм-
ницi», 9 i 10 с. (16+).
4.30 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,14.00
16.00,17.00,18.00 «Ре-
портер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» 
з Л. Вакулюк та М. Шама-
новим.
9.10,10.10,12.10,13.10
«Новини країни» з К. 
Ашiон, П. Рольником, О. 
Близнюком, С. Вардою, 
М. Стецюк та А. Мiщенко.
11.10 «Новини країни» з 
К. Ашiон, П. Рольником, 
О. Близнюком, Д. Ща-
сливою, М. Стецюк та А. 
Мiщенко.
14.10 «Великий день» з 
А. Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i Д. Щасливою.
15.10 «Дзвiнок» з В. 

Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
18.15 Година з А. Сай-
чуком.
19.00 «Велика середа» з 
М. Ганопольським та С. 
Орловською.
22.00 «Прямий» контакт» 
з Т. Березовцем.
23.00 «Новини вiд 
Христини» з Х. Чернегою.

6.00 Х/ф «Странные 
взрослые». (16+).
7.50 Х/ф «Полицейская 
история». (Гонконг). 
(16+).
10.00 Х/ф «Шанхайские 
рыцари». (США - Гон-
конг). (16+).
12.25 Х/ф «Фальшиво-
монетчики». (Австрия 
- Германия). (16+).
14.25 Х/ф «Мгновения 
жизни». (США). (18+).
16.10 Х/ф «Полицейская 
история 2». (Гонконг). 
18.55 Х/ф «Лучшее во 
мне». (США). (16+).
21.20 Х/ф «Пенелопа». 
(Великобритания - США). 
(12+).
23.20 Х/ф «Манолете». 
(Испания - Великобри-
тания - Франция - США 
- Германия). (16+).
1.05 Х/ф «Жандарм на 
прогулке». (Франция 
- Италия). (16+).
3.15 Х/ф «Младенец на 
$30 000 000». (Гонконг). 

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.40 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.30 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
11.15,18.40 «Орел i 
решка. Перезаванта-
ження».
13.10,20.30 «Орел i 
решка. Iвлєєва vs Бєд-
няков».
15.00 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
23.25 Т/с «Грань». (16+).

2.35 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Ланчбокс.
8.20,19.00 Шiсть соток.
11.00,17.20 Удачний 
проект.
13.00,21.40,0.40,3.40
Кориснi поради.
14.00 Сам собi кухар.
14.30 Смачнi страви.
15.00 Спецiя.
15.30 Правила вижи-
вання.
16.30 Дачна вiдповiдь.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

6.20 «Будьте здоровi».
7.50,17.00,3.00 «Ви-
падковий свiдок».
2.30,16.30,19.00,2.30
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Товариш ге-
нерал».
10.45,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
14.45 «Легенди карного 
розшуку».
17.50 «Вартiсть життя».
23.00 «Акцент».
23.30 Х/ф «Акселе-
ратка».
1.10 «Легенди бандит-
ської Одеси».
2.00,3.10 «Речовий 
доказ».
4.05 «Правда життя».
5.00 «Top Shop».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30,4.55 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Рая знает 
все!»
16.45,2.45 Новости 
культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «По разным 

берегам».
23.10 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.50 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.05 «Александр Чай-
ковский. Я не хотел быть 
знаменитым...»
3.05 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Мiстична Україна.
7.00 Бандитська Одеса.
8.55 Правда життя.
10.05,1.35 Речовий 
доказ.
11.15 Україна: забута 
iсторiя.
12.10 Теорiя Змови.
13.10,18.50 Суперчуття.
14.10 Повiтрянi воїни.
15.00,19.50 Секретнi 
територiї.
16.00,20.50 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
16.55,21.45 Створення 
бренду.
17.50 Дива природи.
22.40 Ганг.
23.30 Вирiшальнi битви 
2 свiтової.
0.35 Божевiльний свiт.
2.40 Страх у твоєму 
домi.
3.25 Прокляття Че Ге-
вари.
4.05 Майор «Вихор».
4.45 Свiт дикої природи.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.15 Х/ф «Дiвчинка з 
сiрниками».
10.15,23.15 Т/с «Королi 
палат».
11.15,16.15 4 весiлля.
13.15,18.15 Панян-
ка-селянка.
15.15 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд.
19.15,20.15,21.45 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.45,21.15 Танька i 
Володька.
22.15 Т/с «Кухня».
0.15 Країна У 2.0.
0.45 Країна У 2.1.
1.15 Iгри приколiв.
2.15 Рятiвники.
3.15 Щоденники Тем-
ного. (16+).

4.00 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.10,15.40 Х/ф «Пра-
вила виноделов». (США). 
(16+).
8.10 Х/ф «Заколдо-
ванная Элла». (США - Ве-
ликобритания - Ир-
ландия). (12+).
9.45 Х/ф «Волшебная 
страна». (Великобри-
тания - США). (12+).
11.20 Х/ф «Малышка на 
миллион». (США). (16+).
13.30 Х/ф «Ван Хель-
синг». (США). (16+).
17.40,5.25 Х/ф 
«Седьмой сын». (США - 
Великобритания - Ка-
нада - Китай). (16+).
19.20 Х/ф «Дневники 
няни». (США). (16+).
21.00 Х/ф «Гонка». (Ве-
ликобритания - Германия 
- США). (16+).
23.00 Х/ф «Обитель про-
клятых». (США). (16+).
0.50 Х/ф «Васаби». 
(Франция - Япония). 
2.20 Х/ф «Женщина в 
черном». (Великобри-
тания - Канада - 
Швеция). (16+).
3.50 Х/ф «Такси 3». 
(Франция). (16+).

6.00,18.50 «ДжеДАI».
6.30 Т/с «Бiблiотекарi 2». 
(16+).
8.20 Х/ф «Найкращi 
серед найкращих 3». 
(16+).
10.10 Х/ф «Найкращi 
серед найкращих 4». 
(16+).
12.00 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 Т/с «Опер за ви-
кликом 3». (16+).
20.20 Т/с «Брати по 
кровi». (16+).
22.35,0.10 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
2.00 «Грошi 2020».
3.00 «Вiдеобiмба 2».
4.15 «102. Полiцiя».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

ТБ ПРОГРАМА

6.00 Гiмн України.
6.03 Енеїда.
6.30 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
6.50 М/ф «Чарiвнi оку-
ляри».
7.00,8.00,8.55,13.00,
5.00,18.00,21.00,23.40,
2.15,5.10 Новини.
7.05 Т/с «Гордiсть». (12+).
8.05 Земля, наближена 
до неба.
8.25 Геолокацiя: Волинь.
9.00 Божественна 
Лiтургiя Православної 
Церкви України.
11.25 Телепродаж.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
1.45,0.15,2.50,5.45
Спорт.
15.20 UA:Фольк.
16.25 Т/с «Загадковий 
Доктор Блейк», 10 с. 
(16+).
17.30 #@)?$0 з Майклом 
Щуром. (16+).
18.55 Д/с «Суперчуття. 
Особливий загiн».
19.55 Д/с «Дикi тварини».
22.00 Т/с «Загадковий 
Доктор Блейк». (16+).
23.05 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
0.30 Д/с «Свiт дикої при-
роди».
1.30,3.05 Суспiльна 
студiя. Головне.
4.05 Погода.
4.10 Д/ф «Норильське 
повстання». (16+).

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14
.00,16.45,19.30,4.40
«ТСН».
9.25,10.20,5.35 «Життя 
вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.33 «Проспорт».
20.35 «Чистоnews».
20.40 Т/с «Свати».
21.45 «Право на владу».
0.45 Комедiя «Помiня-

тися мiсцями».
3.00 Х/ф «Останнiй з 
могiкан».

5.00 «Телемагазин».
5.30,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
0,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00,11.00 «Корисна 
програма».
12.25 Т/с «Зроблено в 
Iталiї».
14.35,15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
18.00,19.00,4.10 «Сто-
сується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.55 Т/с «Що робить 
твоя дружина?» (12+).
1.55 Х/ф «Мiмiно».
3.25 «Подробицi» - «Час».

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,
18.00,19.00,0.00,1.00,2
.00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.25 Стоп-реванш.
7.10,20.55 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Со-
цiум.
7.15,13.10 Д/с «Бойовий 
вiдлiк».
8.10 Д/с «Свiт завтраш-
нього дня сьогоднi».
9.30 Машина часу.
10.10,18.10,0.10 Д/с 
«Найбiльшi танковi 
битви».
11.10 Д/с «Найнебезпеч-
нiшi польоти».
12.40 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
14.10 Д/с «Авiаката-
строфи: причини i на-
слiдки».
15.30 Час «Ч».
16.10 Таємницi вiйни.
17.10,2.10 Д/с «Таєм-
нича свiтова вiйна».
19.30 «Прямим текстом».
21.00 Час новин. Пiд-

сумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00 Т/c «Загадки Мер-
дока».
23.00 Д/с «Апокалiпсис: 
Перша свiтова вiйна».
1.15,5.10 Д/с «Злочини в 
тилу вiйни».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.25 Факти.
4.45,13.30,16.15 Т/с 
«Таємнi дверi». (16+).
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.05 Т/с «Смертельна 
зброя». (16+).
11.50,13.15,21.25 Т/с 
«Пес». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
15.30 Секретний фронт.
16.55 Х/ф «Вулкан».
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
20.20,2.25 Анти-зомбi.
22.45 Т/с «Менталiст». 
(16+).
0.45 Т/с «Контакт». (16+).
3.10 Я зняв!

5.25 Т/с «Коли ми 
вдома».
7.10 Т/с «Комiсар Рекс».
10.50 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
13.45,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
16.00,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
20.15,22.45 Т/с «Обiйми 
брехнi». (12+).
23.00 Т/с «40+, або Гео-
метрiя почуттiв». (12+).
1.10 Т/с «Мертвий, 
живий, небезпечний». 
(16+).

3.00 Зона ночi.
5.00 Абзац!

5.55,7.45 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.50 Орел i решка.
9.55,15.15 Т/с «Надпри-
родне». (16+).
11.50 Х/ф «Дiти шпигунiв 
3: Кiнець гри».
13.10,19.00 Аферисти в 
мережах. (16+).
16.50 Хто зверху? (12+).
21.05 Х/ф «Голоднi iгри: 
Сойка-пересмiшниця. 
Частина 2». (16+).
23.55 Х/ф «Будинок во-
скових фiгур». (18+).
2.10 Improv Live Show. 
(12+).
2.55 Служба розшуку 
дiтей.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00,2
3.00,2.30 Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.35 Мiсiя: краса.
12.40 Агенти справедли-
востi. (16+).
14.40,15.30 Iсторiя од-
ного злочину. (16+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Подвiйне вiд-
дзеркалення». (12+).
23.10 По слiдах.
23.50 Т/с «Жiночi таєм-
ницi», 11 с. (16+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Жiночi таєм-
ницi». (16+).
3.20 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,14.00,
,17.00,18.00,19.45 «Ре-
портер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк та М. Шама-
новим.
9.10,10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. 
Ашiон, П. Рольником, О. 
Близнюком, С. Вардою, 
М. Стецюк та А. Мiщенко.
13.10,14.10 «Великий 
день» з А. Сайчуком, Ю. 
Шпачинською i Д. Ща-
сливою.
15.10 «Дзвiнок» з В. Во-
лошиним.

16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. 
Калнишем та О. Курба-
новою.
21.30 «Watchdogs».
22.00 «Прямий» контакт» 
з Т. Березовцем.

6.00 Х/ф «Новые приклю-
чения капитана Врун-
геля». (16+).
7.50 Х/ф «Жандарм на 
прогулке». (Франция - 
Италия). (16+).
10.00 Х/ф «Лучшее во 
мне». (США). (16+).
12.25 Х/ф «Пенелопа». 
(Великобритания - США). 
(12+).
14.25 Х/ф «Манолете». 
(Испания - Великобри-
тания - Франция - США - 
Германия). (16+).
16.10 Х/ф «Младенец на 
$30 000 000». (Гонконг). 
(16+).
18.55 Х/ф «Мистер Пип». 
(Папуа - Новая Гвинея 
- Австралия - Новая Зе-
ландия). (16+).
21.20 Х/ф «Ветреная 
река». (Великобритания 
- Канада - США). (18+).
23.20 Х/ф «Все ради 
нее». (Франция - 
Испания). (18+).
1.05 Х/ф «Право на 
убийство». (США). (16+).
3.15 Х/ф «Вспомнить 
все». (США - Мексика). 
(18+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.30 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.30 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
11.15,18.40 «Орел i 
решка. Перезаванта-
ження».
13.10,20.30 «Орел i 
решка. Iвлєєва vs Бєд-

няков».
15.00 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
23.25 Т/с «Грань». (16+).
2.35 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Ланчбокс.
8.20,19.00 Шiсть соток.
11.00,17.20 Удачний 
проект.
13.00,21.40,0.40,3.40
Кориснi поради.
14.00 Сам собi кухар.
14.30 Смачнi страви.
15.00 Спецiя.
15.30 Правила вижи-
вання.
16.30 Дачна вiдповiдь.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

6.20 «Вартiсть життя».
7.50,17.00,3.10 «Випад-
ковий свiдок».
2.30,16.30,19.00,2.40
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Акселератка».
10.45,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
14.45 «Легенди карного 
розшуку».
17.50,4.15 «Правда 
життя».
23.00 «Акцент».
23.30 Х/ф «Чорний 
принц».
1.15 «Легенди бандит-
ської Одеси».
2.10,3.45 «Речовий 
доказ».
5.00 «Top Shop».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30,4.35 «Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Рая знает 
все!»

16.45,2.45 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «По разным 
берегам».
23.10 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.50 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.05 «Искусственный 
отбор».
3.05 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Мiстична Україна.
7.00 Бандитський Київ.
9.00 Правда життя.
10.10,1.35 Речовий 
доказ.
11.20 Україна: забута 
iсторiя.
12.15 Теорiя Змови.
13.10,18.50 Суперчуття.
14.10 Повiтрянi воїни.
15.05,19.50 Секретнi 
територiї.
16.05,20.50 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
16.55,21.45 Створення 
бренду.
17.50 Дикi тварини.
22.40 Ганг.
23.30 Апокалiпсис: Не-
скiнченна вiйна.
0.35 Божевiльний свiт.
2.40 Страх у твоєму домi.
3.25 Iсторiя українських 
земель.
4.45 Свiт дикої природи.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.15 Х/ф «Хоробрий 
кравчик».
10.15,23.15 Т/с «Королi 
палат».
11.15,16.15 4 весiлля.
13.15,18.15 Панянка-се-
лянка.
15.15 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд.
19.15,20.15,21.45 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.45,21.15 Танька i 
Володька.
22.15 Т/с «Кухня».
0.15 Країна У 2.0.
0.45 Країна У 2.1.

1.15 Iгри приколiв.
2.15 Рятiвники.
3.15 Щоденники Тем-
ного. (16+).
4.00 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.05,15.45 Х/ф «Дне-
вники няни». (США). 
(16+).
8.45 Х/ф «Эмма». (Вели-
кобритания - США). (16+).
10.45 Х/ф «Грязные 
танцы». (США). (12+).
12.20 Х/ф «Помпеи». 
(США - Канада - Гер-
мания). (12+).
14.05 Х/ф «Седьмой 
сын». (США - Великобри-
тания - Канада - Китай). 
(16+).
17.25,5.20 Х/ф «Зе-
леный шершень». (США). 
(12+).
19.20 Х/ф «Счастливый 
случай». (США). (12+).
21.00,3.35 Х/ф «Дра-
кула». (США - Япония). 
(16+).
22.30 Х/ф «Тепло наших 
тел». (США - Канада). 
(12+).
0.05 Х/ф «Солт». (США). 
(16+).
1.40 Х/ф «Прощай, детка, 
прощай». (США). (16+).

6.00,18.50 «ДжеДАI».
6.20 Х/ф «Гелiос». (16+).
8.40 Х/ф «Легенда про 
перлини Нага». (16+).
10.45 Х/ф «Джейсон 
Борн». (16+).
13.05 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 Т/с «Опер за ви-
кликом 3». (16+).
20.20 Т/с «Брати по 
кровi». (16+).
22.30,0.05 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
1.55 «Грошi 2020».
2.55 «Вiдеобiмба 2».
4.15 «102. Полiцiя».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

середа, 9 червня

четвер, 10 червня



№	21	(969)
3	червня 2021 року 15

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

ТБ ПРОГРАМА

6.00 Гiмн України.
6.03 Енеїда.
6.30 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
6.50 М/ф «Бегемот та 
сонце».
7.00,8.00,9.00,13.00,
,21.00,23.40,2.15,5.10
Новини.
7.05,9.35 Т/с «Гордiсть». 
(12+).
8.05 Земля, наближена 
до неба.
8.30 Геолокацiя: Волинь.
9.05 Телепродаж.
11.35 Край пригод.
11.50 Заархiвоване.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
,21.45,0.15,2.50,5.45
Спорт.
15.20 UA:Фольк.
16.25,22.00 Т/с «Загад-
ковий Доктор Блейк». 
(16+).
17.30,0.35 Перша 
шпальта.
18.55 Д/с «Суперчуття. 
Особливий загiн».
19.55 Д/с «Дикi тварини».
23.05 Д/с «Боротьба за 
виживання».
0.30,4.05 Погода.
1.00,4.10 #ВУкраїнi.
1.30,3.05 Суспiльна 
студiя. Головне.
4.40 Схеми. Корупцiя в 
деталях.

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14
.00,16.45,19.30,4.40
«ТСН».
9.25,10.20,6.15 «Життя 
вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.13 «Проспорт».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Одруження на-
ослiп 7».
22.20 «#Гуднайтклаб».
23.00 Комедiя «Поїздка 
до Америки».
1.20 Х/ф «Соломон 

Кейн». (16+).
3.10 Х/ф «Полтергейст». 
(16+).
5.25 «Свiтське життя».

4.55 «Телемагазин».
5.25,23.40 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00,11.00 «Корисна 
програма».
12.25 Т/с «Зроблено в 
Iталiї» Заключ.
14.40,15.30,1.30
«Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
18.00,19.00 «Стосується 
кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «007: Коорди-
нати «Скайфолл». (16+).
3.00 «Чекай на мене. 
Україна».
4.10 «Україна вражає».
4.30 «Орел i решка. Чу-
деса свiту».

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,
18.00,19.00,0.00,1.00,2
.00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.25 Невигаданi iсторiї.
7.10,8.10,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15,13.10 Д/с «Бойовий 
вiдлiк».
8.15 Форшмак.
8.45 Натхнення.
9.30 Машина часу.
10.10,18.10,0.10 Д/с 
«Найбiльшi танковi 
битви».
11.10 Д/с «Найнебезпеч-
нiшi польоти».
12.40 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
14.10 Д/с «Авiаката-
строфи: причини i на-
слiдки».
15.30,16.10 Час «Ч».
17.10,2.10 Д/с «Таєм-
нича свiтова вiйна».

19.20 «Полiтклуб з 
Вiталiєм Портнiковим».
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00 Т/c «Загадки Мер-
дока».
23.00 Д/с «Апокалiпсис: 
Перша свiтова вiйна».
1.15,5.10 Д/с «Злочини в 
тилу вiйни».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.05 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.25 Служба розшуку 
дiтей.
4.30,0.55 Факти.
4.50,14.30 Т/с «Таємнi 
дверi». (16+).
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+).
11.55,23.55 «На трьох». 
(16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.15 Т/с «Пес». (16+).
15.35,16.10 Х/ф «Бо-
гемна рапсодiя». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
22.55 «На трьох 10». 
(16+).
1.35 Х/ф «Одного разу... 
у Голiвудi». (16+).
4.10 Я зняв!

4.55 Т/с «Два полюси 
любовi». (16+).
9.05 Т/с «Продається 
будинок iз собакою».
12.55,14.50,18.05 Т/с 
«Слiпа». (12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
20.15,22.45 Т/с «Вiд-
пустка у сосновому лiсi». 
(12+).
1.05 Х/ф «Сили при-
роди».

3.00,2.30 Зона ночi.
5.00 Абзац!

5.55,7.10 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.15 Орел i решка.
9.20 Т/с «Надприродне». 
(16+).
11.10 Хто проти блон-
динок? (12+).
13.05 Аферисти в ме-
режах. (16+).
15.05 Де логiка? (12+).
16.10 Х/ф «Першому 
гравцю приготуватися». 
(12+).
19.00 Х/ф «Трон. Спад-
щина». (16+).
21.40 Х/ф «Я номер чо-
тири». (16+).
23.45 Х/ф «П`ятниця, 
13-е». (18+).
1.40 Improv Live Show. 
(12+).
2.25 Служба розшуку 
дiтей.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.50,2.15 Т/с «Слiдуючи 
за серцем». (16+).
14.40 Т/с «Сукня з марга-
риток», 1 i 2 с. (16+).
15.30 Т/с «Сукня з марга-
риток». (16+).
20.10 «Говорить Україна».
21.20 Європейський 
дайджест.
21.35 Футбол. ЧЄ. Цере-
монiя вiдкриття.
21.50 Футбол. ЧЄ. Туреч-
чина - Iталiя.
0.00 Гучна справа.
1.00 Т/с «Слiдуючи за 
серцем», 1 с. (16+).
1.45 Телемагазин.
4.50 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,16.00,17.00 «Ре-
портер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк та М. Шама-
новим.
9.10,10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. 
Ашiон, П. Рольником, О. 
Близнюком, С. Вардою, 

М. Стецюк та А. Мiщенко.
13.10,14.10 «Великий 
день» з А. Сайчуком, Ю. 
Шпачинською i Д. Ща-
сливою.
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» з 
Ю. Петрушевським.
19.00 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
22.00 «Мiнiстерство 
правди».
22.30 «Запорєбрик 
News» з О. Курбановою.

6.00 Х/ф «Новые приклю-
чения Дони и Микки». 
(12+).
7.50 Х/ф «Право на 
убийство». (США). (16+).
10.00 Х/ф «Мистер Пип». 
(Папуа - Новая Гвинея 
- Австралия - Новая Зе-
ландия). (16+).
12.25 Х/ф «Ветреная 
река». (Великобритания 
- Канада - США). (18+).
14.25 Х/ф «Все ради 
нее». (Франция - 
Испания). (18+).
16.10 Х/ф «Вспомнить 
все». (США - Мексика). 
(18+).
18.55 Х/ф «Поезд на 
Юму». (США). (16+).
21.20 Х/ф «Хребет 
дьявола». (Испания - 
Мексика). (18+).
23.20 Х/ф «Королевство 
полной луны». (США). 
(16+).
1.05 Х/ф «Брат». (16+).
3.15 Х/ф «Брат 2». (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.40 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.30,12.10 «Орел i 
решка. Навколо свiту».
11.15 «Орел i решка. 

Перезавантаження».
13.10,20.30 «Орел i 
решка. Iвлєєва vs Бєд-
няков».
15.00 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
18.40 Х/ф «В обiймах 
брехнi». (16+).
0.10 Х/ф «Трикутник». 
(16+).
2.00 Т/с «Три сестри».
2.50 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Ланчбокс.
8.20,19.00 Шiсть соток.
11.00,17.20 Удачний 
проект.
13.00,21.40,0.40,3.40
Кориснi поради.
14.00 Сам собi кухар.
14.30 Смачнi страви.
15.00 Спецiя.
15.30 Правила вижи-
вання.
16.30 Дачна вiдповiдь.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

6.20,3.45 «Правда 
життя».
7.50,14.45,17.00,3.05
«Випадковий свiдок».
12.30,16.30,19.00,2.35
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Чорний принц».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
21.30 «Мир чи вiйна».
23.30 Х/ф «Дике ко-
хання».
1.50 «Легенди бандит-
ської Одеси».
3.15 «Речовий доказ».
4.45 «Top Shop».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30,5.00 «Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,20.45 Вести. 

Местное время.
14.55 Т/с «Рая знает 
все!»
16.45 Новости культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.00 Х/ф «Дорога 
домой».
0.15 «2 Верник 2». С. 
Бурунов.
1.05 Х/ф «Карнавал».
3.25 Х/ф «Счастливый 
маршрут».

6.00 Мiстична Україна.
7.00 Бандитська Одеса.
8.45 Правда життя.
10.20,1.35 Речовий 
доказ.
11.30 Україна: забута 
iсторiя.
12.25 Вiйна всерединi 
нас.
13.20 Суперчуття.
14.20 Повiтрянi воїни.
15.15,19.50 Секретнi 
територiї.
16.10,20.50 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
17.00,21.45 Створення 
бренду.
17.55 Дикi тварини.
18.25,4.45 Свiт дикої 
природи.
18.55 Магiя океанiв.
22.40 Ганг.
23.30 Апокалiпсис: Не-
скiнченна вiйна.
0.35 Божевiльний свiт.
2.40 Страх у твоєму домi.
3.25 Мiсця сили. Хотин.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.15 Х/ф «Столику, на-
крийся».
10.15,23.15 Т/с «Королi 
палат».
11.15,16.15 4 весiлля.
13.15,18.15 Панянка-се-
лянка.
15.15 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд.
19.15,20.15,21.45 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.45,21.15 Танька i 
Володька.
22.15 Т/с «Кухня».
0.15 Країна У 2.0.

0.45 Країна У 2.1.
1.15 Iгри приколiв.
2.15 Рятiвники.
3.15 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.15,15.10 Х/ф 
«Счастливый случай». 
(США). (12+).
8.55 Х/ф «Пятый эле-
мент». (Франция - США). 
(16+).
10.55 Х/ф «Голодные 
игры». (США). (16+).
13.15 Х/ф «Зеленый 
шершень». (США). (12+).
16.50 Х/ф «Робин Гуд: 
Принц воров». (США). 
19.10 Х/ф «Чикаго». 
(США - Германия - Ка-
нада). (12+).
21.00 Х/ф «Та еще па-
рочка». (США). (18+).
23.00 Х/ф «Ключ от всех 
дверей». (США - Гер-
мания). (16+).
0.40 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна». (США). (16+).
2.30 Х/ф «Не говори ни 
слова». (США - Австралия 
- Канада - Швейцария). 
4.25 Х/ф «Голодные игры: 
И вспыхнет пламя». 
(США). (16+).

6.00,18.50 «ДжеДАI».
6.20 Х/ф «Заручниця 3». 
(16+).
8.30 Х/ф «Повiтряний 
маршал». (16+).
10.35 Х/ф «П`ятий еле-
мент». (16+).
13.00 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 Х/ф «В iм`я ко-
роля».
21.55 Х/ф «В iм`я короля 
2». (16+).
23.50 Х/ф «В iм`я короля 
3». (16+).
1.35 «Грошi 2020».
2.35 «Вiдеобiмба 2».
3.50 «Цiлком та-
ємно-2017».
4.15 «102. Полiцiя».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

6.00 Гiмн України.
6.03,4.00 Енеїда.
7.00,8.00,9.00,21.00,0.
45,2.00,3.35,5.35 Но-
вини.
7.10 М/ф «Iвасик-те-
лесик».
7.20 М/ф «Капiтошко».
7.30 М/ф «Повертайся, 
Капiтошко».
7.40 М/ф «Як козаки у 
футбол грали».
8.05 Д/с «Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-
Дiєго».
8.30,13.25 Д/с «Бо-
ротьба за виживання».
9.05 Телепродаж.
9.35 Вiзуальний код.
10.15 #ВУкраїнi.
10.40 Д/с «Найбiльшi 
мiграцiї в природi».
11.45 Х/ф «Апостол 
Павло: Диво на шляху в 
Дамаск», 1 с. (12+).
13.55 Мiста та мiстечка. 
Кременець.
14.15 Концерт. ВIА 
«Кобза».
15.00 UA:Фольк. Спо-
гади.
16.00 Мiста та мiстечка.
16.10,5.05 Д/с «Дикi 
тварини».
16.45 Т/с «Iмперiя». 
(16+).
19.30 Х/ф «Iван Мико-
лайчук. Посвята».
21.25 Пишемо iсторiю.
22.30 Д/с «Таємницi 
iсторiї. Портрети».
1.10 Спецпроєкт 
«Хвиля».
2.25 Земля, наближена 
до неба.
2.35 Д/ф «Замiнованi 
вiрнiстю». (12+).
4.55 Невiдомi Карпати.
5.30 Погода.

7.00,6.00 «Життя 
вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
10.00,18.30 «Свiт нави-
ворiт».
14.00 Т/с «Свати».

19.30,5.20 «ТСН».
20.10 «Чистоnews».
20.15 «Вечiрнiй квартал».
22.15 «Жiночий квартал».
23.20,0.20 «Свiтське 
життя».
1.20 Бойовик «Карти, 
грошi, два стволи». (16+).
3.15 Х/ф «Соломон 
Кейн».
4.50 «#Гуднайтклаб».

5.15 «Телемагазин».
5.45 М/ф «Казка про 
царя Салтана».
6.55 «Слово Предстоя-
теля».
7.05 Х/ф «Белль i Се-
бастьян: Пригоди про-
довжуються».
9.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.00 «Позаочi».
12.00 Х/ф «Кортик».
16.00 Т/с «Не жiноча 
робота». (12+).
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi».
22.10 «Великий бокс. 
Владислав Сiренко - 
Ньюфел Уатах».
0.10 Х/ф «Три дев`ятки». 
(16+).
2.20 «Подробицi» - 
«Час».
2.50 Х/ф «Москва - Кас-
сiопея».
4.10 Х/ф «Пiдлiтки у 
Всесвiтi».
5.30 М/ф.

6.00,7.00,8.00,9.00,10.
00,11.00,12.00,15.00,1
7.00,18.00,20.00,23.00
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 Автопiлот.

9.30 Майстри ремонту.
10.15 Форшмак.
10.35 Медекспертиза.
11.10 Гончаренко ру-
лить.
11.30 Бла-бла Таксi.
12.15,15.15 Концерт.
17.10,23.10 Д/с «Друга 
свiтова вiйна: свiдчення 
вiйни».
18.20,0.35 Невигаданi 
iсторiї.
19.00 Д/с «Майстри 
вiйни».
20.10,2.10,5.10 Ран-
деву.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
21.35,3.00 Вiкно до Аме-
рики.
22.00 Д/с «Загадки на-
цистських злочинiв».
0.10 Є сенс.
1.10 Д/с «Найбiльшi тан-
ковi битви».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.30 Скарб нацiї.
4.40 Еврика!
4.50 Факти.
5.15 Не дай себе ошу-
кати.
6.55 Х/ф «Без компро-
мiсiв». (16+).
9.00 Х/ф «Пiдривник». 
(16+).
10.45 Х/ф «У пошуках 
пригод». (16+).
12.35,13.00 Т/с «Пес». 
(16+).
12.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Скарб Ама-
зонки». (16+).
21.05 Х/ф «Рятувальники 
Малiбу». (16+).
23.30 Х/ф «Антураж». 
(16+).
1.30 Т/с «Таємнi дверi». 
(16+).
3.00 Я зняв!

5.20 Т/с «Коли ми 
вдома».

5.45,10.50 Т/с «Па-
паньки». (12+).
7.55 Неймовiрна правда 
про зiрок.
17.05 СуперМама. (12+).
21.00 МастерШеф. 
Celebrity. (12+).

3.00,2.15 Зона ночi.
5.30 Вар`яти. (12+).
8.05,9.55 Kids` Time.
8.10 М/ф «Пташиний 
вiдлiт».
10.00 Орел i решка. Зем-
ляни.
11.00 Орел i решка. Чу-
деса свiту.
12.00 Орел i решка.
14.10 Х/ф «Я номер чо-
тири». (16+).
16.25 Х/ф «Аксель». 
(12+).
18.15 Х/ф «Люди-
на-павук: Повернення до-
дому». (12+).
21.00 Х/ф «Люди-
на-павук: Далеко вiд бу-
динку». (12+).
23.35 Х/ф «Хатина в лiсi». 
(18+).
1.30 Improv Live Show. 
(12+).

7.00,15.00,19.00 Сьо-
годнi.
7.25,3.30 Реальна мiс-
тика.
9.30,1.00,2.15 Х/ф 
«Фото на недобру 
пам`ять». (12+).
11.30 Т/с «Невипадковi 
зустрiчi», 1-3 с. (12+).
15.20 Т/с «Невипадковi 
зустрiчi». (12+).
15.45 Т/с «Сашина 
справа», 1-3 с. (12+).
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Сашина 
справа». (12+).
21.35 Європейський 
дайджест.
21.50 Футбол. ЧЄ. 
Бельгiя - Росiя.
0.00 Гучна справа.
1.45 Телемагазин.

9.00 «Щасливе iн-
терв`ю».
10.00,11.00,12.00,13.0
0,14.00,15.00,16.00
«Репортер». Новини.
10.10 «Cоцiальний 
статус» з В. Бiрзулом.
10.40 «Перша передача» 
з О. Федченко.
11.15,12.15 «Акценти» з 
Н. Фiцич.
13.15 «Запорєбрик 
News» з О. Курбановою.
13.35 «Новини вiд 
Христини» з Х. Чернегою.
14.10,15.10,16.10 Д/ф.
17.00 «Не наша Russia» з 
М. Гаєм та I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» з 
П. Рольником та О. Близ-
нюком.
20.30 «Вiйна за незалеж-
нiсть».
21.00 «Прямий доказ».
21.30 «Влада хохотала».
22.00 «The Week». Мiж-
народний огляд з Т. Бере-
зовцем та П. Залмаєвим.
23.00 «Вата шоу» з А. 
Полтавою.

6.00 Х/ф «Питер Пэн», 1 
с. (12+).
7.50 Х/ф «Брат». (16+).
10.00 Х/ф «Поезд на 
Юму». (США). (16+).
12.25 Х/ф «Хребет 
дьявола». (Испания - 
Мексика). (18+).
14.25 Х/ф «Королевство 
полной луны». (США). 
16.10 Х/ф «Брат 2». 
(16+).
18.55 Х/ф «Солдат 
Джейн». (США - Велико-
британия). (16+).
21.20 Х/ф «Счастливое 
число Слевина». (США - 
Канада - Германия). 
(16+).
23.20 Х/ф «Сестры». 
(16+).
1.05 Х/ф «Неприкаса-
емые». (Франция). (16+).
3.15 Х/ф «Бумер». (18+).

6.30 «Top Shop».

8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.50 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.50 Х/ф «Котися!» 
(16+).
12.45 Х/ф «В обiймах 
брехнi». (16+).
14.35 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
0.00 Х/ф «Сховище». 
(18+).
1.45 Т/с «Три сестри».
3.20 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 Квартирне питання.
9.30 Iдеї ремонту.
10.20,0.10,3.40 Кориснi 
поради.
11.10 Правила життя.
12.50 Один за 100 годин.
14.30,22.30 Удачний 
проект.
16.10 Дачна вiдповiдь.
19.10 Шiсть соток.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.45 Х/ф «Одеськi 
канiкули».
7.10 Х/ф «Викликаємо 
вогонь на себе». (12+).
12.40 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
13.55 Т/с «Смерть у 
раю». (16+).
18.05 «Переломнi 80-тi».
19.00,2.55 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Небезпечно 
для життя!»
21.05 Х/ф «Братство по 
кровi». (16+).
23.10 Х/ф «Рейд 2». 
2.00 «Таємницi 
кримiнального свiту».
3.25 «Речовий доказ».
4.20 «Правда життя».
4.45 «Top Shop».

6.00 Х/ф «Непутевая 
невестка».
9.00 Вести. Местное 
время.
9.15 Местное время. 

Суббота.
9.35 «Диалоги о жи-
вотных. Зоопарк Росто-
ва-на-Дону».
10.15 «По секрету всему 
свету».
10.35 «Формула еды».
11.00,20.00 Вести.
11.30 «Пятеро на од-
ного».
12.10 «Сто к одному».
12.55 Х/ф «Укротитель-
ница тигров».
14.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!»
16.30 Х/ф «Ни к селу, ни 
к городу...»
21.50 Большой празд-
ничный концерт, посвя-
щенный Дню России. 
Трансляция с Красной 
площади.
23.45 Х/ф «Легенда о Ко-
ловрате».
1.45 Х/ф «Пираты ХХ 
века».
3.05 Х/ф «Поцелуев 
мост».
4.40 Х/ф «Лесное 
озеро».

6.00,8.30,2.00 Мiстична 
Україна.
7.00 Випадковий свiдок.
9.20 Правда життя.
10.20 Речовий доказ.
11.30,0.00 Секретнi 
територiї.
12.30 У пошуках iстини.
14.25 Бойовi кораблi.
15.20,21.00 Стрiльцi: 
легенди Дикого Заходу.
18.20 Свiт дикої при-
роди.
19.10 Магiя океанiв.
20.05 Ганг.
1.00 Суперчуття.
2.50 Прихована реаль-
нiсть.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
11.15 М/ф «Норм: Ключi 
вiд королiвства».
12.45 М/ф «Норм та 
Нестримнi: Велика при-
года».
14.00 М/ф «Пташинi 

пригоди».
15.30 М/ф «У пошуках 
Немо».
17.15 Х/ф «Марлi та я».
,20.00,21.00,22.00
Одного разу пiд Пол-
тавою.
19.30,20.30,21.30
Танька i Володька.
23.00 Х/ф «Смерть на 
похоронi». (16+).
1.00 Панянка-селянка.
2.40 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.55,13.05 Х/ф «Робин 
Гуд: Принц воров». 
9.15,17.00 Х/ф «Чи-
каго». (
11.05 Х/ф «Правила ви-
ноделов». (США). (16+).
15.25,5.15 Х/ф «Майор 
Пэйн». (США). (12+).
18.50 Х/ф «Реальная 
любовь». (Великобри-
тания). (16+).
21.00,3.10 Х/ф «Гонка». 
(Великобритания - Гер-
мания - США). (16+).
23.00 Х/ф «Малышка на 
миллион». (США). (16+).
1.05 Х/ф «Та еще па-
рочка». (США). (18+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.00,8.00 «ДжеДАI».
8.55 «Загублений свiт».
12.00 Т/с «Бiблiотекарi 
2». (16+).
15.20 Х/ф «Бронежилет». 
(16+).
17.10 Х/ф «Iкар». (16+).
19.00 Х/ф «Детектив Ейс 
Вентура». (16+).
20.50 Х/ф «Детектив Ейс 
Вентура 2: Коли природа 
кличе». (16+).
22.40 Х/ф «Бладрейн». 
(18+).
0.20 Х/ф «Бладрейн 3: 
Третiй рейх». (16+).
1.55 «Вiдеобiмба 2».
3.15 «Цiлком та-
ємно-2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

п'ятниця, 11 червня

субота, 12 червня
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6.00 Гiмн України.
6.03,4.00 Енеїда.
7.00,8.00,8.55,21.00,0.
10,2.00,3.35,5.35 Но-
вини.
7.10 М/ф «Котигорошко».
7.20 М/ф «Кривенька 
качечка».
7.30 М/ф «Як Петрик П`я-
точкiн слоникiв рахував».
7.40 М/ф «Як козаки при-
бульцiв зустрiчали».
8.15,1.55 Погода.
8.20 Д/с «Боротьба за 
виживання».
9.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви 
України.
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Като-
лицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята 
Меса Римсько-Като-
лицької Церкви в Українi.
13.30 Незвiдана Україна.
14.35 Телепродаж.
15.05 Країна пiсень.
16.10 Д/с «Дикi тварини».
16.45 Т/с «Iмперiя». (16+).
19.35 Пишемо iсторiю.
21.30 Дорога до Токiо.
22.00 Тi, що змiнили свiт.
23.05 #@)?$0 з Майклом 
Щуром. (16+).
23.30 Д/с «Свiт дикої 
природи».
0.35 Х/ф «Iван Мико-
лайчук. Посвята».
2.25 Земля, наближена до 
неба.
2.35 #ВУкраїнi.
3.05 Бюджетники.
4.55 Невiдомi Карпати.

7.00 «Життя вiдомих 
людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.45,10.50 «Мандруй 
Україною з Дмитром Ко-
маровим».
12.00,1.55 «Свiт нави-
ворiт».

18.15 «Українськi сен-
сацiї».
19.30,5.00 «ТСН-Тиж-
день».
21.00 Бойовик «Правдива 
брехня». (16+).
23.55 Бойовик «Людина, 
яка бiжить». (16+).

6.15 Х/ф «Белль i Се-
бастьян: Друзi навiк».
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
10.00,11.00,11.50 «Iнше 
життя».
12.45 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
17.15 Х/ф «007: Коорди-
нати «Скайфолл». (16+).
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Х/ф «Невловимi 
месники».
23.35 Х/ф «Бiле сонце 
пустелi».
1.15 «Речдок».

6.00,7.00,8.00,8.50,15.
00,17.00,20.00,
,2.00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.10,7.10 Д/с «Крила 
вiйни».
7.50,21.25 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Со-
цiум.
8.05 Невигаданi iсторiї.
8.25 Vоїн - це я!
8.35 Натхнення.
9.00 Божественна лiтургiя 
ПЦУ.
11.00 Божественна 
лiтургiя УГКЦ.
12.15 Х/ф.
15.15 Концерт.
17.10 Д/с «Масштабнi 
iнженернi помилки».
18.00,1.00,5.10 Час. 
Пiдсумки тижня з А. 
Мiрошниченко.
19.00 Д/с «Майстри 
вiйни».
20.10,2.15 Машина часу.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.

21.30 Вечiр з Янiною Со-
коловою.
22.00 Д/с «Загадки на-
цистських злочинiв».
23.10 Д/с «Друга свiтова 
вiйна: свiдчення вiйни».
0.10 Д/с «Найбiльшi тан-
ковi битви».
1.55 Огляд преси.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

5.20 Скарб нацiї.
5.30 Еврика!
5.35 Факти.
6.00 Не дай себе ошу-
кати.
7.50 Бiльше нiж правда.
8.45,11.30 Громадянська 
оборона.
9.45 Анти-зомбi.
10.35 Секретний фронт.
12.35,13.00 Х/ф «Роман 
з каменем». (16+).
12.45 Факти. День.
14.35 Х/ф «Рятувальники 
Малiбу». (16+).
16.45 Х/ф «Скарб Ама-
зонки». (16+).
18.45 Факти тижня.
20.30 Х/ф «Вiкiнги проти 
прибульцiв». (16+).
23.00 Х/ф «Безодня».
1.50 Т/с «Таємнi дверi». 
(16+).
3.25 Я зняв!

4.45 Т/с «Папаньки». 
(12+).
9.55 МастерШеф. 
Celebrity. (12+).
15.00 СуперМама. (12+).
19.00 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
20.00 Один за всiх. (16+).
23.30 Таємницi ДНК. 
(16+).

3.00 Зона ночi.
5.20 Таємний агент.
5.50,7.10 Kids` Time.
5.55 М/с «Том i Джерi».
6.05 М/ф «Том i Джерi: 
Робiн Гуд i Миша-Ве-

селун».
7.15 Х/ф «Голоднi iгри». 
(16+).
10.10 Х/ф «Голоднi iгри: I 
спалахне полум`я». (16+).
13.10 Х/ф «Голоднi iгри: 
Сойка-пересмiшниця. 
Частина 1». (16+).
15.40 Х/ф «Голоднi iгри: 
Сойка-пересмiшниця. 
Частина 2». (16+).
18.15 Х/ф «Нова Люди-
на-павук». (16+).
21.00 Х/ф «Нова Люди-
на-павук 2: Висока на-
пруга». (16+).
23.55 Improv Live Show. 
(12+).
1.55 Вар’яти. (12+).

5.50 Сьогоднi.
6.50 Реальна мiстика.
8.15 Т/с «найкращий чо-
ловiк». (12+).
15.50 Т/с «Переклад не 
потрiбен», 1-3 с. (16+).
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки 
з Олегом Панютою.
21.00 Т/с «Переклад не 
потрiбен». (16+).
21.35 Європейський дай-
джест.
21.50 Футбол. ЧЄ. Нiдер-
ланди - Україна.
0.00 Гучна справа.
1.00 Т/с «Сашина 
справа», 1 с. (12+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Сашина 
справа». (12+).
4.40 Агенти справедли-
востi. (16+).

9.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,17.00 «Репортер». 
Новини.
9.15 «Медексперт» з К. 
Трушик.
10.10 «Про особисте» з Н. 
Фiцич.
11.15,12.15 «Акценти» з 
Н. Фiцич.
13.15 «П`ята колонка» з Х. 
Чернегою.
14.00,15.30 Концерт.

17.15 «Не наша Russia» з 
М. Гаєм та I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» з 
П. Рольником та О. Близ-
нюком.
20.00 «Прямий доказ».
20.25 «Вiйна за незалеж-
нiсть».
20.50 «Sound.чєк».
21.00 «Великi новини» з Т. 
Березовцем.
22.00 «Влада хохотала» з 
Ю. Петрушевським.
22.30 «Щасливий день з 
полiтиком».
23.00 «Вата шоу» з А. 
Полтавою.

6.00 Х/ф «Питер Пэн», 2 с. 
(12+).
7.50 Х/ф «Неприкаса-
емые». (Франция). (16+).
10.00 Х/ф «Солдат 
Джейн». (США - Велико-
британия). (16+).
12.25 Х/ф «Счастливое 
число Слевина». (США - 
Канада - Германия). (16+).
14.25 Х/ф «Сестры». 
(16+).
16.10 Х/ф «Бумер». (18+).
18.55 Х/ф «Воспоми-
нания о будущем». (Вели-
кобритания - Дания). 
(16+).
21.20 Х/ф «Мечтатель». 
(США). (16+).
23.20 Х/ф «Околофут-
бола». (16+).
1.05 Х/ф «Призрак и 
Тьма». (Германия - США). 
(16+).
3.15 Х/ф «Бумер 2». (18+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i Панда».
8.40 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.30 Х/ф «Простачка». 
(16+).
12.15 Х/ф «Котися!» (16+).
14.15 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
23.50 Х/ф «Трикутник». 
(16+).

1.40 Т/с «Три сестри».
2.30 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 Квадратний метр.
8.50 Майстри ремонту.
10.20 Один за 100 годин.
12.00,0.10,3.40 Кориснi 
поради.
13.00 Правила життя.
14.40 Шiсть соток.
18.00 Сенсацiї екрану.
20.30 Дачна вiдповiдь.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.45 Х/ф «За два кроки вiд 
«Раю».
7.20 «Слово Предстоя-
теля».
7.30 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту».
9.10 Т/с «Смерть у раю». 
(16+).
13.20 Х/ф «Братство по 
кровi». (16+).
15.20 Х/ф «Небезпечно 
для життя!»
17.10 Х/ф «Одиночне 
плавання».
19.00 Х/ф «Холодне лiто 
53-го».
21.00 Х/ф «Екiпаж ма-
шини бойової».
22.20 Х/ф «Спека». (16+).
0.25 Х/ф «Рейд 2». (18+).
3.05 «Речовий доказ».

6.15 Х/ф «Княжна из хру-
щевки».
9.20 Местное время. 
Воскресенье.
9.55 «Моя любовь - 
Россия!»
10.15 «Устами младенца».
10.55 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
11.40 «Сто к одному».
12.25 «Большая пере-
делка».
13.15,4.25 Х/ф «Семь 
невест ефрейтора 
Збруева».

14.55 Х/ф «Катькино 
поле».
18.20 Х/ф «Поддельная 
любовь».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Со-
ловьевым».
1.30 Д/ф «Человек не-
унывающий».
2.45 Х/ф «Малахольная».

6.00 Випадковий свiдок.
8.45,2.00,5.20 Мiстична 
Україна.
9.35 У пошуках iстини. 
Отаман Сiрко: смерть 
перевертня.
10.40 Речовий доказ.
11.50,0.00 Секретнi те-
риторiї.
12.50 У пошуках iстини.
13.40 Брама часу.
14.25 Бойовi кораблi.
15.20,21.00 Стрiльцi: 
легенди Дикого Заходу.
18.20 Свiт дикої природи.
19.10 Ганг.
1.00 Суперчуття.
3.15 Бандитський Київ.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
11.15 М/ф «Пташинi при-
годи».
12.45 Х/ф «Красуня й 
чудовисько».
14.00 Х/ф «Золотово-
лоска».
15.45 Х/ф «Марлi та я».
17.15 М/ф «У пошуках 
Дорi».
,20.00,21.00,22.00 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.30,20.30,21.30
Танька i Володька.
23.00 Х/ф «Скiльки у 
тебе?» (16+).
1.00 Панянка-селянка.
2.45 Щоденники Темного. 
(16+).
3.30 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.50 Х/ф «Реальная лю-
бовь». (Великобритания). 
(16+).
9.00 Х/ф «Девушка из 
Джерси». (США). (16+).
10.40 Х/ф «Дневники 
няни». (США). (16+).
12.20 Х/ф «Майор Пэйн». 
(США). (12+).
13.55 Х/ф «Заколдо-
ванная Элла». (США - Ве-
ликобритания - Ир-
ландия). (12+).
15.30 Х/ф «Дивергент». 
(США). (12+).
17.45,5.20 Х/ф «Затура: 
космическое приклю-
чение». (США). (12+).
19.25 Х/ф «Люди в 
черном». (США). (12+).
21.00,3.50 Х/ф «Люди в 
черном 2». (США). (12+).
22.25 Х/ф «Люди в 
черном 3». (США). (12+).
0.10 Х/ф «Не говори ни 
слова». (США - Австралия 
- Канада - Швейцария). 
(16+).
2.00 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна». (США). (16+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.00,8.00 «ДжеДАI».
9.20 «Загублений свiт».
12.15 Т/с «Бiблiотекарi 3». 
14.05 Х/ф «Джек-стрибу-
нець».
16.10 Х/ф «Великий пере-
полох у Малому Китаї». 
(16+).
18.10 Х/ф «Фантастична 
четвiрка». (16+).
20.10 Х/ф «Фантастична 
четвiрка 2: Вторгнення 
Срiбного Серфера». (16+).
22.00 Х/ф «Важка мi-
шень». (16+).
0.00 Х/ф «Хранителi 
скарбiв». (16+).
2.00 «Вiдеобiмба 2».
4.10 «Найкраще».
4.15 «102. Полiцiя».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

неділя, 13 червня

Відповіді на кросворд з №20

По горизонталi:
1. Карткова гра.
6. Панi у Францiї.
10. Український танець.
14. Хижий птах.
15. Пошкодження шкiри.
16. Вища урядова особа.
18. Професiя вченого.
22. Бог Сонця (егип.)
24. Напiвпровiдник.
26. Церковне вино.
28. Зграя злочинцiв.
29. Сорт м`якої шкiри.

По вертикалi:
2. Др. назва Риму.
3. Великий собака.

4. Охорона спец. призначення.
5. Хижа морська риба.
7. Одиниця площi.
8. Полiтичний дiяч.
9. Арабський титул.
11. Одиничний вектор.
12. Воскоподiбна речовина.
13. Антонов.
17. Вид папуг.
19. Провiнцiя в Бельгiї.
20. ... Роговцева.
21. Батько Авеля.
23. Хетська богиня.
25. Рiчка у Францiї.
27. Рекламно-iнф. агентство.
28. Опора мосту.

По горизонталi:
1. Мiла. 5. Наст. 8. Вал. 9. Ерi. 
11. Мо. 12. Ох. 14. Пеннi. 15. 
Шуба. 18. Вежа. 21. Ро. 22. Ми. 
23. Рено. 25. Дума. 27. Крило. 
30. То. 31. Ат. 32. Гас. 33. Вир. 
35. Сена. 36. Акай.

По вертикалi:
2. Iв. 3. Лампа. 4. Алое. 5. Неон. 
6. Архiв. 7. Сi. 10. Куш. 13. Оса. 
16. Уре. 17. Бон. 19. Ему. 20. 
Жим. 23. Рух. 24. Октан. 25. 
Дотик. 26. Акт. 28. Роса. 29. 
Лава. 32. Ге. 34. Ра.

КРОСВОРД
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27
м. Гадяч, вул. 
Енгельса, 26

макулатуру, 
поліетилен,

пластикові пляшки,
склобій, алюмінієву банку

КУПЛЮ

0666042031
0500182699
0679699120

Тел. 

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

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

Тел. 0990302837, 
0962684531

21 Тел.: Тел.: 09913203450991320345

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

21

21

0991777789
 0661211858
 0997226777
0995333403Д

ор
ог

о

КУПЛЮ 
СВИНЕЙ 
БИКІВ

29

Куплю корів, 
биків, телиць, 

свиней, 
баранів, кіз

0502715944 
0984356165 Те

л.

Са
ш

а

Оголошення, реклама

БУДИНКИ
Продаж

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

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

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

� 1/2	БУДИНКУ, 2-поверхо-
вого. Всі комунікації. Р-н Заяр. 
Тел. 0662013904

� БУДИНОК з усіма гос-
подарськими спору-
дами. С. Венеславівка. Тел. 
0679898096

� САДИБА, с. Новоселівка. 
Тел. 0502200275

� БУДИНОК, с. Хитці, 65 
м. кв., газ, вода, зручності 
в будинку, л/кухня (пічне + 
вода). Усі господарські спо-
руди, гараж, з/д 21с. + 30с. 
сінокіс. Ціна договірна. Тел. 
0664887098

� БУДИНОК, с. Сари. Тел. 
0503462730

� ДАЧА, кооп «Нафтовик». 
Будинок, огород, сад, полив. 
Тел. 0957403491. 

� БУДИНОК 80 м.кв., с. 
Біленченківка. Газ, вода, гос-
подарські споруди, земельна 
ділянка. Ціна при огляді, торг. 
Тел. 0661890273

� БУДИНОК, р-н Заяр (біля 
школи №3), з/п 63,7 м.кв., 
з/д 10 соток. Цегляний 
гараж, сарай, вхідний погріб. 
Всі комунікації з лічильни-
ками. Ціна договірна. Тел. 
0677237948

� БУДИНОК, по вул. С. 
Білохи, з/п 102 м.кв., з/д 17 
соток. Газ, вода, електрое-
нергія з лічильниками. Ціна 
договірна. Тел. 0501672045

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

� БУДИНОК недобудований, 
по вул. Степова. Ціна дого-
вірна. Тел. 0999810835

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

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

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

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

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

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

� БУДИНОК добротний, 

жилий, цегляний, р-н Заяр, 
вул. Тельмана. З/п 68 м. кв., 3 
кімнати, всі зручності, охайний 
стан, опалення – газовий 
котел. Гараж, господарські 
споруди. З/д 6 соток. Ціна при 
огляді. Тел. 0966791430

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

� БУДИНОК, 86 м. кв., пров. 
Сумський, 54. Поруч центр. 
Газ, вода, господарські спо-
руди. Ціна договірна. Тел. 
0951350748.

� БУДИНОК, с. Сари. Тел. 
0669288635

� БУДИНОК, 98 м.кв., центр 
міста. Два гаража, флігель, 
3 фази, господарські спо-
руди. З/д 20 соток. Документи 
готові. Тел. 0994703562

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

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

� БУДИНОК, с. Петрівка-Ро-
менська. Сарай, л/кухня, 
колодязь, скважина, кана-
лізація. Ціна договірна. Тел. 
0666478775, 0992630708. 

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

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

� БУДИНОК недобудований, 
2-поверховий, по вул. Сте-
пова, 12. З/д 10 соток. Тел. 
0661817440. 

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

� БУДИНОК	газифікований, 
48 м.кв., вода, зручності, 
сад, кадастр на 15 с. Тел. 
0500124450. 

� БУДИНОК	в селі для про-
живання або під дачу. Площа 
35 м.кв., є дві л/кухні, сарай, 
гараж, колодязь, з/д. Недо-
рого. Тел. 0956262141.

� ЧАСТИНА	БУДИНКУ з 
окремим двором і під’їздом. В 
будинку повний ремонт, є всі 
зручності, ж/площа 37 м.кв., 
сарай із погребом, л/кухня – 
газ і груба. З/д 5 соток, сад, 
ягідник, тихе місце. Ціна дого-
вірна. Тел. 0953173193. 

� БУДИНОК, с. Книшівка, газ, 
колодязь, + пічне опалення. 
Ціна договірна. Можливі всі 
варіанти. Тел. 0957757334. 

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

� БУДИНОК, р-н М. Круг. Тел. 
0662661711. 

� БУДИНОК, р-н Заяр, з/п 
80,6 м. кв., газ, вода, зруч-
ності, господарські споруди, 
з/д 6 соток. Ціна 19 тис. у.о. 
Тел. 0996657244

� БУДИНОК, с. Броварки, з/п 
69,6 м. кв., з/д 40 соток, всі 
комунікації, господарські спо-
руди, л/кухня. Ціна 100 тис. 
грн. Тел. 0990744109.

� БУДИНОК, р-н Лесиного 
гаю, з/п 90,6 м кв., з/д 6 соток, 
приватизована. Газ, вода, всі 
зручності. Терміново. Ціна 
12 тис. у. о. Або обміняю на 
1-кімн. кв. Тел. 0996657244

� САДИБА с. Осняги. Сарай, 
л/кухня, погріб, гараж, газ, 
вода, дров’яний котел, кана-
лізація. З/д 30 соток + поруч 
сінокіс. Ціна 120 тис. грн. Тел. 
0666168437, 0972830124

� БУДИНОК в центрі м. Гадяч, 
вул. Ак. Павлова, 51. 65 м.кв., 
10 соток приватизованої 
землі. 5 кімнат. Гарний паркан. 
Тел. 0954938729, 0992544432

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

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

КВАРТИРИ
Продаж

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

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

� 3-КІМН. кв. Терміново, 
по вул. Полтавська, 56, 5/5 
поверх, без автономного опа-
лення. Ціна 20 тис. у.о. Торг. 
Тел. 0997949050

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

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

� 2-КІМН. кв., з/п 50,5 м.кв., 
вул. Гагаріна, р-н цегельного 
заводу, 4/5 поверх, центра-
лізоване опалення, лічиль-
ники на газ, воду, м/п вікна, 
м/п лоджія, ремонт. Ціна дого-
вірна. Тел. 0684840859

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

� 3-КІМН. кв., вул. Полтав-
ська, 44, 5/5 поверх, індиві-
дуальне опалення, некутова. 
Детальніше по телефону. Тел. 
0966653786

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

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

� 1-КІМН. кв., 3/5 поверх, 
(малосімейка) з/п 22,4 м.кв. 
Ціна 10 тис. у. о. Без ремонту. 
Р-н Сарського перехрестя. 
Тел. 0953095821.  

� 3-КІМН. кв., р-н В. Круг, 
автономне опалення, м/п 
вікна, некутова, лоджія-балкон 
пластик. З/п 60,8 м.кв. Гарний 
стан. Частково вмебльована. 
Тел. 0668345441. 

� 3-КІМН. кв., р-н В. Кругу, 

в будинку де м-н «Гори-
зонт». Є сарай, погріб. Тел. 
0664116050, 0995412446

� 1-КІМН. кв., 22,6 м.кв., вул. 
Швидкого, 3, 5 поверх. Ціна 
договірна. Тел. 0669538113. 

� 3-КІМН. кв., 49,6 м. кв., у 
1-поверховому будинку, р-н 
М. Круг. Всі комунальні зруч-
ності, індивідуальне опалення. 
Гараж, сарай, погріб. Ціна 
договірна. Тел. 0953172628. 

� 1-КІМН. кв., р-н Сарського 
перехрестя, 3/5 поверх. 
Ремонт, індивідуальне опа-
лення. Тел. 0996657244 

� 1-КІМН. кв., р-н Сарського, 
4/5 поверх. Ціна 15 тис. у.о. 
Тел. 0671260384.

� 3-КІМН. кв., по вул. Кіндра-
тенка, 2. Сарай, погріб. Недо-
рого. Тел. 0952057571. 

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

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

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

� МАГАЗИН, центр міста. 
Торгова площа 30 м.кв., інди-
відуальне опалення. Тел. 
0506355879

� МАГАЗИН в центрі с. Вель-
бівка. Ціна договірна. Тел. 
0955507117

ЗДАМ

� БУДИНОК, подобово, на 
тривалий термін або бригаді у 
відрядженні, Інтернет, конди-
ціонер. Можливість надання 
відповідних документів. Тел. 
0508783429 

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

� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790

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

� ПРИМІЩЕННЯ під офіс чи 
складське приміщення. Тел. 
0503462730

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

� 3-КІМН. кв., індивіду-
альне опалення, сучасне пла-
нування, 3/5 поверх. Тел. 
0500385403

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

� МАГАЗИН навпрот и «Пол-
тава Банк». Тел. 0957686030

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

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

� ГАРАЖ великий, біля «бол-
гарського» будинку. Можна під 
склад. Тел. 0951103666

� ЖИТЛО для одного або 
двох чоловіків. Р-н Сарського 
перехрестя. Тел. 0660973404

ОБМІН

� 1/2	БУДИНКУ,	с. Вель-
бівка, площа 49 м.кв., з/д 10 
соток, поруч ліс, зручності. 
Обміняю на малосімейку у м. 
Гадяч з моєю доплатою. Тел. 
0993642826

ГАРАЖІ
Продаж

� ГАРАЖ 4х8м. Погріб, світло. 
КООП «Меліоратор», р-н Сар-
ський. Тел. 0507267257

АВТО
Продаж

� ВАЗ-21099, 2005 р.в. 
Ціна 2600 у.о. Торг. Тел. 
0681667831

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

� VW	Caddy, 2008 р.в., 1.9 
дизель (максі, 7 місць), пробіг 
185тис. км., без ДТП. Теле-
візор, магнітола , відеореє-
стратор, кондиціонер, бор-
товий комп’ютер, ел. склопід-
йомники, круїз контроль, цен-
тральний замок, АБС, гаражне 
зберігання. Кузов не битий, 
не фарбований, має декілька 
не значних пошкоджень. К/т 
зимової гуми у подарунок. 
Ціна 6750 у.о. Тел. 0955790044

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

� RENAULT	Scenic, 2001 р.в., 
1,6 газ/бензин. Недорого. 
Гарний стан. Тел. 0502757276

� FIAT	Scudo, 1998 р. в., 
мінівен, 6 місць, 1,9 TDi, пробіг 
290 тис. км. Оцинкований 
кузов. Вантаж 1т. Ціна 3000 
у.о. Тел. 0507747092.

� CITROEN	Berlingo, 2010 
р.в., 1,4 інжектор, червоний 
колір, пасажир. Пробіг 190 
тис. км., 2 к/т коліс. Тел. 
0501429251  

� ВАЗ-21214	«Нива», 2010 
р.в. Газ/бензин. Ціна дого-
вірна. Тел. 0995173507. 

� VW	Т4, 1999 р.в., двигун 
1,9. Відмінний стан. Перший 
власник в Україні. Автономка. 
Тел. 0990483014. 

� ВАЗ-21013, газ/бензин. 
Диски Ланос із гумою. Ціна 
при огляді. Тел. 0953033170. 

� ВАЗ-2106, 1990 р.в., газ/
бензин, бежевий колір, нор-
мальний стан. Ціна договірна. 
Тел. 0950542553

� ВАЗ-2103, 1974 р.в. 
Находу. Ціна 800 у.о. Торг. Тел. 
0662020280. 

� VW	Transporter	T5	Shuttle,	
2007	р.в.,	2,5	дизель.	
Пробіг	570	тис.	км.	Нор-
мальний	стан.	Один	
власник,	своєчасне	обслу-
говування.	Тел.	0505976790

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

� СІВАЛКА зернова 6,3 
м. Повний комплект. Тел. 
0953258688. (14) 

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

МОТО
Продаж

� МТ-10. Робочий стан. Тел. 
0951588270

� КОЛЯСКА до мотоцикла ІЖ. 
Тел. 0956508786

� ДНЄПР-11,	1992 р.в., іде-
альний стан. Після повного 
капремонту. Зелений колір. 
Тел. 0663115408

� СКУТЕР, в-к Китай. 
Находу. Ціна 6 тис. грн. Тел. 
0662020280

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

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

� ВАЗ-2101: новий колінвал, 
стандартний, радянського 
в-ва + вкладиші до нього, 
гільзи до блока, поршні р.76, 
р.79, кільця компресійні 
р.76/4; 76/6, кільця індійські 
р.79. Трамблер ВАЗ-2103. Тел. 
0955238304

� DAEWOO	Lanos: двигун 
після капремонту, передні 
сидіння, панель. Тел. 
0999294076

� КІЛЬЦЯ поршня, пальці 
Газель-405 96мм, нові, недо-
рого. Пристрій для пере-
мотки спідометра МАЗ, КрАЗ, 
КамАз. Тел. 0995333835. 

� РЕДУКТОР заднього мосту 
до ВАЗ «Нива», 03; 06. Недо-
рого. Тел. 0666214490. 

� КАРДАН до ГАЗ-53, новий. 
Тел. 0668046130. 

� ДИСКИ легкосплавні з 
гумою 175х70 R-14, 4 шт. Ціна 
5200 грн. Гума – 600, 650 грн./
шт. Тел. 0992625576. 

� М-412: перекидач, КПП, 
пружини підвіски, скло 
лобове, піввісь, диски та 
інше. Трап металевий. Тел. 
0663673032, 0501980859
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ДОРОГО КУПУЄМО 
свиней, свиноматок.
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КІЗ -12 грн./кг. 
ЦАПІВ – 15 грн./кг . 
ОВЕЦЬ – 30 грн./кг 

живої ваги.

 Тел. 0990128098 (Олег)
ЕЛЕКТРОННІ ВАГИ

КУПЛЮ 
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Тел. 0663451052, 
0506644240

КУПЛЮ 
СВИНЕЙ 
ЖИВОЮ 
ВАГОЮ
ДОРОГО

КУПЛЮ СВИНЕЙ

21Тел.: 0669676637
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БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

	� ПІСОК,	цегла,	цемент,	
з/б	кільця	колодязьні,	
кришки	(виробництво,	
продаж,	монтаж).	Блоки	
фундаментні	ФБС.	
Газоблок.	Щебінь	різних	
фракцій,	щебінь	для	
ландшафтного	дизайну,	
гранвідсів,	камінь	бутовий.	
Керамзіт.	Доставка.	Тел.	
0953514363.	(13)

	� ДОШКА, брус, штахет, 
шалівка. Дрова: сосна, 
береза. Доставка. Тел. 
0509080626. (31)

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

	� ПІСОК,	КАМІНЬ	бут,	
цегла,	гранвідсів,	
чорнозем,	перегній.	
Доставка.	Тел.	0662127037.	
(18)

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

	� ЩЕБІНЬ, пісок, глина, 
чорнозем, плити ПКЖ (6,0 х 
1,5 м., 6,0 х 3,0 м.) та плити 
пустотні (6,0 х 1,20 м., 4,20 
х 1,20 м.), марш, гран-
відсів та інше. Доставка. Тел. 
0501881470

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

	� ФУНДАМЕНТНІ	БЛОКИ, 
камінь бут, цегла, плити 
перекриття, шифер. Тел. 
0667652194

	� ШАЛІВКА суха. Тел. 
0958047248

МЕБЛІ
Продаж

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

	� ШАФА	книжкова, шафа 
кухонна, шафа 3-дверна. Тел. 
0957401785. 

	� ШАФИ 2-дверні, 2 шт. 
Ванна, сервант, люстра, стіл. 
Тел. 0509864682. 

	� ЛІЖЕЧКО дитяче з 
матрацом, б/в. Шафа 
3-дверна, антре-
соль 3-дверна, б/в. Тел. 
0678692045

РІЗНЕ
Продаж

	� ОВОЧЕДРОБІЛКА елек-
трична. Тел. 0501977731. 

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

	� СЕЙФ, тент на причеп 
«Кременчук». Ліжка 
дерев’яні з матрацом. 
Дошка мебельна 2х0,9м., 
3 шт., ящики меблеві, стіл 
овальний, шифер великий, 
2шт. Тел. 0990549626.

	� ГЕНЕРАТОР кисневий, 7 
л. Тел. 0951943367.

	� БАНКИ	0,5., 1 л., 1,5 л., 
2 л., 3 л., швейна машинка, 
баддя, ящики на зерно, 
ящик для сміття, ліжка, 
корито, водяні насоси, 
духовка, велосипед, елек-
трична соковижималка, 
стінка, казани, трельяж, 
пилосос, блендер, каністри.  
Тел. 0989542346. 

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

	� ВЕРСТАТИ	ДЕРЕВО-
ОБРОБНІ. Фугувальний 
(довжина плити 2,5м.). 
Циркулярний, сверд-
лильний, фрезерний. Тел. 
0509238910 

	� ВАННА металева. Іде-
альний стан. Ціна договірна. 
Терміново. Тел. 0973867019, 
0663233947

	� ПРИЧЕП до л/авто. 

Воскотопка сонячна. Ящики 
для бджолиних рамок. 
Бджільницький інвентар. 
Тел. 0506972756

	� САКВОЯЖ для подоро-
жування, 70х50х20, амери-
канського в-ва, з кодовим 
замком. Два гардероби з 
антресолями. Шафа книж-
кова, сервант, трельяж, тумба 
під ТВ. Три пари жіночих  шкі-
ряних чобіт. Одна пара – 
Франція (ексклюзив). Дві шуби 
(хутряні). Тел. 0993563369

	� ЦЕГЛА (нестандарт) – 1500 
шт. Бетонозмішувач «Дні-
про-М». Човен дюралевий 
з веслами, 1-місний. Тел. 
0952515100

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

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

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

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

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

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

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

	� ПШЕНИЦЯ. Тел. 
0997783885

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

	� КУКУРУДЗА. Тел. 
0500182699

	� КОЗИНЕ	МОЛОКО. 
Доставка у м. Гадяч. Тел. 
0950220586

	� КУКУРУДЗА. Тел. 
0992256242

	� ПШЕНИЦЯ кормова, ціна 
6500 грн./т. Тел. 0959436291

	� КАРТОПЛЯ посадкова 
різних сортів. Картопля 
велика. Ціна 4,5 грн./кг. Тел. 
0664943804. 

	� КАРТОПЛЯ велика та 
посадкова, недорого. Банки 
0,5 – 3л. Траворізка меха-
нічна. Ел. зернодробілка. Тел. 
0963226313. 

	� ВУЛИКИ українські лежаки, 
з рамками. Тел. 0674015209. 

	� ВОРОТА гаражні, мета-
леві, р. 2,5х2,5м., нові. Тел. 
0997242303.  

	� ШВЕЛЕР 10х10, довжина 
3,75. Таганок газовий 3-кам-
форний, новий. Бочка пласт-
масова на 100л., з кришкою. 
Тел. 0955077874. 

	� ЯЩИК металевий, під 
зерно, 1т. Тел. 0668046130. 

	� ТЕЛЕВІЗОРИ, 2 шт. Маг-
нітофон «Маяк». Програвач 
«Рондо». Радіола «Сіріус». Тел. 
0662143093. 

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

	� ОБІГРІВАЧ портативний, 
верстат деревообробний, 
батарея чавунна 7 секцій. 
Електродвигун 1425 об./хв. 
Тел. 0668791450. 

	� ХОДУНКИ дитячі, ліжко 
з ламелями, котел газовий, 
пилосос миючий, килим, 
комод дитячий, м’які іграшки. 
Все б/в, гарний стан. Тел. 
0951485051. 

	� ВУЛИКИ лежаки, б/в. Рамки 
«сушка». Тел. 0661211832. 

	� БУФЕРНА	ЄМНІСТЬ на 
500л., з утеплювачем, для опа-
лення. Тел. 0993530555. 

	� ПРАЛЬНА	МАШИНА «Хар-
ків’янка». Ціна 450 грн. Тел. 
0662683686. 

	� БАНКИ 3л., б/в. Тел. 
0501720367. 

	� КОЛЯСКА дитяча 2 в 1 
Adamex, б/в, гарний стан. Ціна 
7000 грн. Тел. 0668271616. 

	� НОЧВИ, баддя. Нові уні-
тази, сушилка рушникова 
500х1600мм., нова. Балони 
газові. Тел. 0957757334. 

	� КОЛЯСКА дитяча «Адамекс 
Еріка» 2 в 1, біло-бордового 
кольору. Гарний стан. Комп-
лектація: люлька, сидячий 
блок, накидка на ніжки, 2 
матраци, сумка, дощовик. Тел. 
0664355804. 

	� ГАЗОВА	АВТОМАТИКА, 
пічна, УГОП-НП-9. Нова. 
Ціна 1200 грн. Торг. Тел. 
0662683686.

	� КАРТОПЛЯ посадкова, 
можливо на корм. Велика 
3 грн./кг. Тел. 0664943804, 
0501399556.

	� ОГОРОЖА могильна 
3,5х3,5м. Ціна 3 тис. грн. Тел. 
0997389537

	� МЕБЛІ. Сіно. Каністри. 
Телевізор. Велосипед дитячий. 
М/радіола «Романтика». DVD, 
відео техніка. Мікрохвильова 
піч. Туфлі, босоніжки 35-36 р., 
взуття дитяче. Все для фото. 
Тел. 0955711574. 

	� ВІДЕОМАГНІТОФОН 
Panasonic з касетами, гарний 
стан. Ел. двигун на 220 Вт., 
1,1 на 3000 об./хв. Тел. 
0506184275. 

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

	� ВАННА під зерно, «крав-
чучка» для студента. Ручний 
подрібнювач зерна. Пускач 
100А. Коляска дитяча. Тел. 
0663673032, 0501980859. 

	� ЦИРКУЛЯРКА + стру-
гальний. DVD. Тел. 0667025100

ТВАРИНИ
продаж

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

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

	� КІШЕЧКА	шукає	дбай-
ливих	господарів. Симпа-
тична, пухнаста, чорна. Тел. 
0508539636

	� КОЗА з козенятами. Тел. 
0980922980

	� КУРЧАТА бройлера, 
с. П.-Роменська. Тел. 
0503224482

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

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

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

	� КОРОВА чорно-ряба, тіль-
ність 8 місяців, с. Лютенька. 
Тел. 0664246447

	� КОЗЕНЯТА (кізочки і 
цапики), вік 2,5 міс. Безрогі, 
кольорові і чорно-білі. Тел. 
0687469402.

	� ІНДИЧАТА маленькі, корич-
неві і чорні. Тел. 0687469402. 

	� ВІДДАМ	у	добрі	руки	
цуценят, вік 2 місяці. Тел. 
0505548544

	� ТЕЛИЧКА червоно-ряба, 
до 10 днів. С. Лютенька. Тел. 
0992632163

	� НУТРІЇ, козенята (кізочки) 
зааненської породи. Тел. 
0995586145

КУПЛЮ
 

	� ОВЕЦЬ, баранів (35-38 
грн/кг), кіз, цапів (18 грн/кг). 
Дорого. Тел. 0684151318, 
0954898661 (Родіон) 

	� БИЧКА молочного віку. Тел. 
0983920528, 0957733318

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

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

	� КАРТОПЛЮ велику. Тел. 
0956406152

	� ХОЛОДИЛЬНИКИ, газові 
плити, пральні машини, теле-
візори у робочому та неробо-
чому стані. Тел. 0662000908

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

	� ГАЗОВІ	КОТЛИ	(настінні).	
Музичні	колонки	та	під-
силювачі.	Газові	котли,	
пральні	машини	та	комп’ю-
тери	радянського	виробни-
цтва.	Тел.	0986946077

	� ТРАНСФОРМАТОР	
3-фазний, 380/220, 1,6 кВт. 
Тел. 0994822653

	� МАШИНКУ	для стрижки 
овець. Недорого. Тел. 
0995139836

	� ДВІР, хату, приміщення під 
розбір. Тел. 0662743393

БЮРО ЗНАХІДОК

	� ВТРАЧЕНЕ	посвідчення	
учасника	бойових дій в р-ні 
автостанції 25.05.2021 року, 
видане на ім’я Олександра	
Івановича	Стасіва. Прошу 
повернути. Тел. 0995559715

ПОСЛУГИ

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

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

	� РЕМОНТ.	БУДІВЕЛЬНІ	
РОБОТИ:	гіпсокартон,	
пластик,	ОСБ,	шпалери,	
лінолеум,	відкоси,	м/п	
вікна,	двері,	балкони,	сай-
динг,	блокхауз,	зварю-
вальні	роботи,	сантехніка,	
пайка	труб,	опалення	та	
інше.	Тел.	0994174060

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

	� БУРІННЯ	ВОДЯНИХ	
СВЕРДЛОВИН. Підклю-
чення насосного облад-
нання. Якість. Гарантія. Тел. 
0985050506, 0668136376. (18)

	� ВИРОБИ	З	МЕТАЛУ: 
ворота з хвірткою, пар-
кани, огорожки, козирки, 
гаражні ворота та інше. Про-
фнастил, металочерепиця, 
корабельна дошка та інше. 
Виробник Україна, Італія, 

Польща. Стовпчики на ворота, 
д57, д110, д130,б/в. Тел. 
0502743434, 0674373593

	� КОПАЄМО	КАНАЛІ-
ЗАЦІЇ, фундаментні траншеї, 
туалетні ями. Виконаємо 
земельні роботи. Тел. 
0956120524

	� МОНТАЖ	ПАРКАНІВ	з	
металопрофілю.	Кон-
струкції	з	металу	та	
інше.	Тел.	0664198360,	
0972700086	

	� ВИРОБИ	З	МЕТАЛУ.	Виго-
товлення	козирків,	навісів,	
огорож,	оградок,	бур-
жуйок	та	інше.	Виїзд	май-
стра.	Ворота	з	профна-
стилу,	ворота	гаражні,	пар-
кани.	Тел.	0957733318,	
0983920528		

	� ЧИСТИМО	ТА	ПОГЛИ-
БЛЮЄМО колодязі, 
копаємо каналізації. Вико-
нуємо монтаж труб. Тел. 
0997072433, 0972524399

	� ВАНТАЖНІ	ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
ЗІЛ-САМОСКИД. Привезу: 
пісок, щебінь, гранвідсів, 
дрова. Вивезу сміття тощо. 
Доставка по місту та району. 
Тел. 0667030045, 0987650405

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

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

	� РЕМОНТ	ХОЛОДИЛЬ-
НИКІВ за викликом. Тел. 
0990617751, 0977600263

	� ВИКОНАЄМО	БУДІ-
ВЕЛЬНІ	РОБОТИ: кладка 
цегли, каменю, блоків. Виїзд 
по району. Тел. 0500429024, 
0962842650

	� БРИГАДА	КАМЕНЩИКІВ: 
кладка будь-якої цегли, 
каменю, блоків. Якісно. 
Швидко. Доступна ціна. Мож-
ливий виїзд по району. Тел. 
0667011653, 0975799474

	� КОПАЄМО, чистимо, 
поглиблюємо колодязі. 
Копаємо каналізації. Тел. 
0508392210

	� Б’ЄМО	СВЕРДЛОВИНИ. 
Тел. 0687844221

	� ВАНТАЖНІ	ПЕРЕВЕ-
ЗЕННЯ	до 7 т. ЗІЛ - 130 само-
скид (цегла б/в, щебінь, пісок, 
глина, чорнозем, плити ПКЖ, 
гранвідсів та інші будмате-
ріали). Послуги екскаватора. 
Тел. 0501881470

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

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

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

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

	� БУРІННЯ	ВОДЯНИХ	
СВЕРДЛОВИН. Ремонт, 
обслуговування водяних 
станцій. Земельні роботи. 
Проколи під дорогою. Тел. 
0661056531

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

	� ВСІ	ВНУТРІШНІ	РОБОТИ. 
Шпаклівка, гіпсокартон, 

плитка, ламінат, клейка 
шпалер, встановлення уні-
тазів, ванн. Фарбування стін 
і стель. Недорого. Телефо-
нуйте, про ціну домовимось. 
Тел. 0992384298

	� НАТЯЖНІ	СТЕЛІ. Всі види 
внутрішніх робіт: гіпсокартон, 
тепла підлога та інше. Сан-
вузол під ключ. Монтаж/
демонтаж дахів. Зварю-
вальні роботи. Утеплення 
будинків. Виїзд по району. 
Тел. 0661194638  

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

	� ПИЛЯЮ	ДЕРЕВО будь-якої 
складності. Можливий виїзд 
по району. Тел. 0667724345

РОБОТА

 � ТОВ «АГРО-КРАЙ» на 
постійну роботу потрібні 
ТРАКТОРИСТИ-МАШИ-
НІСТИ	С/Г	ВИРОБНИЦТВА. 
Вимоги: наявність посвід-
чення тракториста. Нада-
ється житло і харчування. 
Оплата праці висока. Звер-
татися за адресою: м. Гадяч, 
вул. Лохвицька, 29. Тел. 
0672471461

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

 � Запрошуємо на роботу 
РІЗНОРОБОЧИХ	ТА	СПЕЦІ-
АЛІСТІВ	ПО	УКЛАДАННЮ	
ПЛИТКИ. Тел. 0660750777 

 � Організації на постійну 
роботу потрібен ЮРИСТ. 
Вимоги: відповідна освіта, 
пунктуальність, відповідаль-
ність. Тел. 0930060043

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

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

 � На роботу потрібен ВАН-
ТАЖНИК. Тел. 0991383620

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

 � На постійне місце роботи 
потрібен ПРОДАВЕЦЬ. Звер-
татися у магазин «Хуторянка»

 � ТОВ «АВАТОР-ГРУП» 
потрібен ОПЕРАТОР	CALL-
ЦЕНТРА. Вимоги: вільне 
володіння ПК, комунікабель-
ність, прагнення до кар’єр-
ного зросту, пунктуаль-
ність, відповідальність. За 
детальною інформацією 
звертатися по телефону. Тел. 
0993294134

 � На постійну роботу 
потрібен ОФІЦІАНТ. Тел. 
0664099290 

 � Надам роботу ВОДІЮ	
(категорія D) на міжміський 
маршрут. Також водію з кате-
горією D, який має підстави, 
для перетину кордону з 
Російською Федерацією. Тел. 
0997402119

 � Організація надасть роботу 
ПІДСОБНИКУ (різноробо-
чому). Тел. 0507657300

 � На роботу потрібен ВОДІЙ 
категорії «СЕ» на авто DAF н/п 
самоскид. Тел. 0500584566

 � Потрібен ВОДІЙ категорії 
«Е» на авто DAF. Робота по 
Україні. Тел. 0994737614

УТЕПЛЕННЯ	СТІН,	горищ,	
підлоги	за	допомогою	

видувного	обладнання.	
Утеплювачі:	перліт,	еко-
вата,	теплі	штукатурки	

та	ін.	Мокрий	фасад.	
Обстеження	теплові-

зором.	Діє	державна	про-
грама.	Тел.	0954795522,	

0964795522.	www.
tepladomivka.sumy.ua	

(№21)

КОПАЄМО	ТА	
ПОГЛИБЛЮЄМО	

КОЛОДЯЗІ.	
Встановлюємо	бетонні	

кільця.	Копаємо	
каналізації.	Тел.	

0507345680.	(№25)

ЗАМОВЛЯЙТЕ	
РОБОТУ+МАТЕРІАЛИ		
зi	знижкою	до	30%.		

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

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

ПОКРIВЕЛЬНI	РОБОТИ  
пiд ключ. Мансарднi дахи.

УТЕПЛЕННЯ, облицювання 
будинкiв. 

Тел. 0686902740, 0500130705. 
(№ 21)

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

Тел.	0965119459	(23)
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Вітання

ВІТАЄМО ВІТАЄМО 
молодих маммолодих мам

Перегони по пересіченій місцевості з водяними пе-
репонами в класах повноприводних машин «лайт», 
«хард» і «квадроцикли», відбулися 29 травня. Крім 
господарів змагань, брали участь екіпажі з Гадяча, 
Миргорода, Лубен, Лохвиці, Заводського, Хорола, 
Чорнух, а також із Прилук (Чернігівська область) – 
всього 13 машин класу «лайт», 5 – класу «хард» і 5 
«квадроциклів».

Перемога є і у гадячан – у номінації «хард» 1 міс-
це – Валерій Гавриш, 2 місце – Сергій Горбун. Пере-
можцям вручили грамоти оргкомітету та цінні призи 
– спеціальне обладнання для автомобілів. 

За інформацією сайту «Новини Лохвиччини»

У Полтаві, 29 травня, відбувався 
кубок області. Від СК «Гладіатор» 
(м. Гадяч), брали участь 6 
спортсменів. Здобули такі 
результати: Данило Вошанов 
І місце, Тімур Товстий І місце, 
Елеазар Шалабаєв І місце, 
Ростислав Демченко І місце, 
Максим Пилипенко ІІ місце, 
Назар Біжко ІІ місце.
Вітаємо!

В. Божко, тренер СК «Гладіатор»

У СЕНЧІ 
ВІДБУЛОСЯ 
АВТОРАЛІ

КІКБОКСИНГ

28.06. Марина Глушак 
(м. Гадяч) дівч., 3380 53 см

31.05. Любов Вантсян 
(м. Гадяч) хл., 3850 56 см
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Вітаємо всіх 
учителів, школярів 
та батьків із 
завершенням 
навчального року, 
а випускників 
з отриманням 
атестатів. Попереду 
літні канікули : 
яскравих вражень, 
позитивних емоцій 
і нових звершень!

ДРАЙВОВО І КРЕАТИВНО: 
НА ГАДЯЧЧИНІ ВІДБУЛОСЯ СВЯТО 

ОСТАННЬОГО ДЗВОНИКА

Вельбівський ЗЗСО

Гадяцька СШ № 2 ім. Михайла Драгоманова

Гадяцька спеціалізована школа №3 імені І. Виговського

Гадяцький ліцей №1 ім. Олени Пчілки

Гадяцький ліцей №4 імені Лесі Українки

Гадяцький обласний науковий ліцей-інтернат імені Є.П. Кочергіна

Краснолуцький ЗЗСОЛютеньський ЗЗСО

Сватківському ЗЗСО
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Оголошення, реклама

Оформлення 
будинку та 

землі з нуля
Тел. 0506470874

ПІДПРИЄМСТВО НАДАЄ ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ:
Послуги навантажувача на базі МТЗ 82.1. 

Вартість 350 грн/год, 2400 грн/зміна.
Послуги екскаватора на базі ЮМЗ�6. 
Вартість 400 грн/год, 2800 грн/зміна.

Послуги самоскида МАЗ�5551. 
Вартість 350 грн/год, 2400 грн/зміна.

Послуги автовишки АП�18. Висота підйому 18 м. 
Вартість 400 грн/год, 2800 грн/зміна.

ПРАЦЮЄ СИСТЕМА ЗНИЖОК!

Тел. 0958276908Форма оплати� 
будь�яка.

ВИЇЗНІ ПОМИНАЛЬНІ ОБІДИ

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

Харчування бригад у відрядженні
Доставка по місту та району 

безкоштовна

- Кредит готівкою до 500 тис. грн. для будь-яких цілей;
- Без довідки про доходи;

- Знижені відсоткові ставки;
- Без будь-яких комісій;

- Проста процедура, без застави та поручителів.
- Кредитування пенсіонерів, працівни-

ків будь-якої сфери діяльності

Кредити готівкою від
АТ «Райффайзен Банк Аваль»

Ми чекаємо на Вас за адресою: м. Гадяч , 
пл. Соборна 27, відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль»

Тел. 05354 32111
Втілюйте Ваші мрії з АТ «Райффайзен Банк Аваль»!

ЕВАКУАТОР-МАНІПУЛЯТОР
ЦІЛОДОБОВО

Оренда лафету
ВИКУП 

автомобілів, 
мотоциклів та 
мопедів на з/ч

Тел. 0508406689, 
0974018984

Установка та реставрація
Укладка тротуарної плитки

Установка та реставрація
Укладка тротуарної плитки

вул. Драгоманова, 17
Email granitaleks@gmail.com

Тел.: 0951750493, 0989224216

"ПАМ’ЯТНИКИ"
МАГАЗИН

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

Тел. 0970282338

Вступ до Фахового Полтавського бізнес-коледжу без ЗНО:
- на базі 9 та 11 класів;
- на базі ПТУ (скорочений термін навчання) 

Вступ до Полтавського інституту бізнесу
- можливість вступу без ЗНО;
- зарахування на базі здобутих освітніх ступенів на старші 
курси;
- військова кафедра;
- можливість отримати два дипломи про вищу освіту – 
український і латвійський.
Перелік спеціальностей:
Фаховий Полтавський бізнес-коледж  
- Фізична культура і спорт  
- Облік і оподаткування 
- Фінанси, банківська справа та страхування 
- Менеджмент  
- Право  
- Інженерія програмного забезпечення
- Нафтогазова інженерія та технології

Полтавський інститут бізнесу
- Психологія
- Облік і оподаткування
- Фінанси, банківська справа та страхування
- Менеджмент
- Право
- Екологія
- Інженерія програмного забезпечення
    - Телекомунікації та радіотехніка
- Фізична терапія, ерготерапія
- Нафтогазова інженерія та технології
- Публічне управління та адміністрування

IV рівень акредитації
МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ
ПОЛТАВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ

Фаховий Полтавський бізнес-коледж

Скористайся шансом 
отримати якісну освіту!!!

За більш детальною інформацією звертайтеся:

м. Полтава, вул. Сінна, 7, каб. 403
Телефони для довідок: 050-155-7774, (0532)50-81-78

www.pib.edu.ua
facebook: Полтавський інститут бізнесу

inst: plt_business_mntu

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЗА СТУПЕНЯМИ:

ФАХОВИЙ МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР 
(на базі 9 та 11  класів, випускників ПТУ);

БАКАЛАВР (на базі 11 класів, освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста );

МАГІСТР (на базі бакалавра, спеціаліста, магістра);
ОТРИМАННЯ ДРУГОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
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КУПЛЮ КОРІВ, 
БИКІВ, КОНЕЙ, 

ТЕЛЯТ

0666977711 
0960176861

 Сергій (Харків)

Тел. 

ДОРІЗ 
ДОРОГО

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

0686654510, 0662004350

МИРГОРОДСЬКИЙ МИРГОРОДСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБІНАТ М’ЯСОКОМБІНАТ 

ДОРОГО

Термінові виклики. Цілодобово.
Тел. 0991320345, 0507448292, 

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

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

закуповує у населення

Тел. 0506470658Тел. 0506470658
06717739490671773949

Перевезу тварин для 
власних потреб

Куплю корів, 
телят, коней

Термінові 
виклики

КУПЛЮ КОРІВ, 
БИКІВ, КОНЕЙ, 

КНУРІВ

Тел. 0501494065, 
0674238521 Віталій

Дорого
Вимушений 
доріз

Х
ар

кі
в

ЦІНА 
ДОГОВІРНА

Термінові 
виклики

Тел. 
0962919747
0506579284

Лубенський м’ясокомбінат 
закуповує від населення ВРХ

Куплю биків, 
корів, телят,

телиць, коней
Дорого

Те
л.

	

05
05

77
56

90

Оголошення, реклама

0664217175  
0983080738Тел. 
0664217175  

ЗАКУПОВУЮТЬ ДОРОГО 
У НАСЕЛЕННЯ 

КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ.
Вимушений доріз

Представники Гадяцького м’ясокомбінату

КУПЛЮ ДОРОГО

0668309648, 0985629180 ЖеняТе
л

.

Термінові виклики за вимушеним дорізом. 
Живою вагою.

Самовивіз в будь-який час.

БИКІВ, КОРІВ,
СВИНЕЙ, КОНЕЙ

Тройно Сергій Сергійович

Висока ціна в регіоні.
В будь�якій кількості.

Тел. 0501403606, 0980449320

ДОРОГО КУПЛЮ 
БИКІВ, КОРІВ, 

ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ

Саша 

Куплю на утримання 
БИКІВ ТА ТЕЛИЦЬ 

150-400 кг.
Телиць парувального віку

Дійних корів

0991737570, 0982662042

Тел. 0664180929, 0681084070 (Руслан)

НОВОЖАНІВСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБІНАТ ЗАКУПОВУЄ 

ВІД НАСЕЛЕННЯ ВРХ
(корів, биків, телят) коней.

ДОРОГО

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ БИКІВ, 
КОРІВ, ТЕЛИЦЬ

ЦІЛОДОБОВО
САМОВИВІЗ

ЦІЛОДОБОВО
 0957789703
 0974105401 Тел.

Висока ціна. Вигідні умови.
Термінові виклики 

за вимушеним дорізом
Цілодобово

Тел. 0991447457, 0987518586 (Саша)

КУПЛЮ КОРІВ, БИКІВ, 
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ

корів, биків, телиць, 
коней, баранів.

Термінові виклики. Доріз.
Тел. 0502708392, 0674790495

ЩОДНЯ ЗАКУПОВУЄМО 
живою вагою: 

0664340140 
0965491466

КУПЛЮ БИКІВ, 
КОРІВ, ТЕЛИЦЬ
ДОРІЗ

Тел. Діма

Тел. 0999169992, 
0677298056 (Славик)

Доріз. 
Термінові 
виклики
Самовивіз
Цілодобово

ЗАКУПОВУЄМО
КОРІВ, БИКІВ

Телефонувати в будь-який час
Самовивіз

Тел. 0668309648, 0987518586

ДОРІЗ

Тел. 0957281225

Доріз. Виїзд у будь 
який час доби

КУПЛЮ ВРХ, 
КІЗ, БАРАНІВ, 

КОНЕЙ

0666681584

ПРОДАМ КУРЕЙ-НЕСУЧОК

курчата добові та підрощені 
м'ясо-яєчної породи, 

каченята, муларди, гусенята

0666681584

ПРОДАМ КУРЕЙ-НЕСУЧОК

курчата добові та підрощені 

каченята, муларди, гусенята

віком 4-12 місяців 
та ПІДРОЩЕНИЙ 
МОЛОДНЯК ПТИЦІ

Тел.

Тел. 0664534493 Тел. 0664534493 

ПРОДАМ ЦЕМЕНТ ПРОДАМ ЦЕМЕНТ 
ОПТОМ ОПТОМ 

ТА В РОЗДРІБТА В РОЗДРІБ

КУПЛЮ СОЮ, КУПЛЮ СОЮ, 
СОНЯШНИК ТА ІНШІ СОНЯШНИК ТА ІНШІ 

ВИДИ ЗЕРНОВИХВИДИ ЗЕРНОВИХ
Розрахунок на вагах.Розрахунок на вагах.

 Пункт приймання у м. Гадяч. Пункт приймання у м. Гадяч.

Тел. 0664534493 (Давид)Тел. 0664534493 (Давид)

Пункт приймання  у м. Гадяч.Пункт приймання  у м. Гадяч.

КУПЛЮ БРУХТ ЧОРНИХ ТА КУПЛЮ БРУХТ ЧОРНИХ ТА 
КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВКОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ

Тел.Тел. 0995253478  0995253478 (Богдан)(Богдан)

Можливий самовивізМожливий самовивіз
Купуємо старі автоКупуємо старі авто



№	21	(969)
3	червня 2021 року 23

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

Оголошення, реклама

ПОГОДА

Марка 
пального

Вартість, 
грн 

А-92 27.83

А-95 28.45

ДП 26.86
ГАЗ 15.68

Марка Вартість, 

Ціни на пальне (Полтава), 
станом на 1.06.2021 р.

Курс валют (Полтава) 
станом на 1.06.2021 р.

Купівля Продаж НБУ

USD 27.35 27.56 27.4674

EUR 33.21 33.59 33.5116

10 RUB 3.28 3.83 3.7422

23

Комп'ютерна діагностика. Ремонт і регулювання 
інжектора, карбюратор, чистка форсунок, розхід 

палива СО-СН. Установка: автосигналізації, 
ксенон, магнітоли та інше доп. обл.

Ремонт	стартерів	та	генераторів	до	будь-яких	
авто	та	с/г	техніки.	З/ч	в	наявності.

Тел. 0662506957

АВТОЕЛЕКТРИК

24.06.2021

24Тел.0958276908

ПОСЛУГИ 
АСЕНІЗАТОРА
ЗІЛ-130 ОБ’ЄМ 

6 м куб.

ПО МІСТУ 
ТА РАЙОНУ

24

(сосна, липа), дошка 
для підлоги, блок 

хаус, паркетна 
дошка, брус

ВАГОНКА 
Тел. 0988113050

Очищення 
димоходів, камінів, 

вентиляційних 
каналів турбощіткою.
Діаметр димоходів від 

100 до 400 мм. 
24

Вартість від 150 грн.
Заявки за тел.

095827690823

24

 ЧОРНИХ ТА 
КОЛЬОРОВИХ 

МЕТАЛІВ
Дорого

Лі
ц.

 А
Е 

№
29

25
58

 в
ід

 5
.0

5.
14

Тел. 0997956117

ПРОДАЖ ТА ОБМІН 
вуглекислотних та 
кисневих балонів

АРГОН

БРУХТ

23

Посівне насіння 
кукурудзи та 

соняшнику
Засоби захисту 

рослин
Мікро– та 

мінеральні 
добрива.

АГРОПРОЦВІТАННЯ

Тел. 0500315218, 0960105597

Посівне насіння 

КУПЛЮ 
СТАРІ 15

0994174060

холодильники, 
телевізори, 

газові колонки та інше

23

РЕМОНТ
скутерів та мопедів.

Запчастини.
Доставка нерухомих 

мопедів в ремонт.
Тел. 0994174060

Четвер, 3 червня 
Хмарно з проясненнями
мін. +14°, макс. +20°

П’ятниця, 4 червня 
Мінлива хмарність
мін. +14°, макс. +20°

Субота, 5 червня
Мінлива хмарність
мін. +12°, макс. +21°

Неділя, 6 червня
Хмарно з проясненнями
мін. +14°, макс. +19°

Понеділок, 7 червня
Хмарно з проясненнями, 
невеликий дощ
мін. +14°, макс. +20°

Вівторок, 8 червня
Мінлива хмарність, 
невеликий дощ
мін. +14°, макс. +21°

Середа, 9 червня
Мінлива хмарність, 
невеликий дощ
мін. +14°, макс. +21°

21

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
ВІКНА, ДВЕРІ, 

БАЛКОНИ

Тел. 0952229992, 0987452220, 0994174060

СУПУТНИКОВЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Встановлення, 
налаштування, 

обслуговування, 
гарантіяНизькі Низькі 

ціни, ціни, 
постійно постійно 
діючі діючі 
знижкизнижки

0505765309
0979794814

НАТЯЖНІ
СТЕЛІ
Тел.

2
1

комплексний 
ремонт житла

монтаж дахів

21Тел. 0660078379

ЧИСТКА 
КИЛИМІВ

ЧИСТКА 
САЛОНУ 

АВТОМОБІЛЯ

22Тел. 0992458874

ПЕРЕТЯЖКАПЕРЕТЯЖКА 
м’яких меблівм’яких меблів

РЕМОНТРЕМОНТ
ЗМІНА ДИЗАЙНУЗМІНА ДИЗАЙНУ

АСОРТИМЕНТ ТКАНИНАСОРТИМЕНТ ТКАНИН

ВиготовленняВиготовлення м’яких 
меблів на замовлення

27

Компанія «Юрський горизонт»
З досвідом буріння 13 років

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

Тел. 0674705533, 0660668388

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН 
НА ВОДУ

3 тур ГРУПА «А» 
29 травня 2021 р. (субота):
«Маяк» (Котельва) – ФК «Опішня» 
(Опішня) — 1:1
«Зіньків-1604» (Зіньків) – 
«Інваспорт» (Полтава) — 1:2        
«Псел» (Гадяч) – 
КЛФ (Полтава) — 0:10
ФК «Динамо» (Решетилівка) – 
«Чутове» (Чутове) — 1:4

3 тур ГРУПА «Б»
29 травня 2021 р. (субота):
«Семенівка» (Семенівка) – ФК 
«Дружба» (Очеретувате) — 0:1                           
«Альтаір» (Бутенки) – «Кремінь-2» 
(Кременчук) — 3:0             
«Стандарт» (Н. Санжари) – ФК «Гірник 
Спорт-2» (Г. Плавні) — 5:2
«Ягуар» (Кременчук) – «Темп» 
(Градизьк) — 2:0

3 тур ГРУПА «В»
29 травня 2021 р. (субота):                        
«Красна Лука» (Краснолуцька ТГ) - 
«Комишня» (Комишнянська ТГ) — 1:3             
«Харчовик» (Заводське) – 
«Лубни» (Лубни) — 1:1 
«Сенча» (Сенча) - 
«Пирятин» (Пирятин) — 0:2 
«Велика Багачка» (Велика Багачка) - 
«Локомотив» (Гребінка) — 1:1

 ГС «Асоціація футболу Полтавщини»

РЕЗУЛЬТАТИ ЧЕМПІОНАТУ ПОЛТАВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 3 ТУР ГРУПИ «А» «Б» «В»
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Сумуємо, пам'ятаємо

10 червня, 110 років тому на 
Черкащині народився Петро 
Вескляров, актор театру й 
кіно,  телеведучий «Вечірньої 
казки», якого діти називали 
«Дід Панас». Ювілей митця з 
ініціативи  Українського інституту 
національної пам’яті згідно з 
парламентською Постановою 
Верховної Ради цьогоріч 
відзначається на державному рівні. 

Захоплення театром у Петра  роз-
почалося з тальнівського драматично-
го гуртка. Там його помітили артисти 
Черкаського театру, які приїжджали до 
Тального. Вони запросили Вескляров 
до Черкас. Протягом 1932-1940 років 
він був актором Черкаського робітни-
чо-селянського театру.

1941-го Петра Весклярова призвали 
у військовий театр Південно-Західно-
го фронту, у складі якого потрапив у 
оточення і опинився у фільтраційному 
таборі. Згодом Весклярову вдалося ді-
статися окупованого гітлерівцями Ки-
єва. Тут він влаштувався на роботу на 
залізниці, де організував театральний 
гурток. Із поверненням радянської ар-
мії актора відправили до Луцька – у Во-
линський український музично-драма-
тичний театр імені Тараса Шевченка, де 
він працював до 1959 року. І де було зі-
грано чимало вдалих ролей – Миколу 
Задорожнього з «Украденого щастя», 
Командора з «Камінного господаря», 
Городничого з «Ревізора», Монтанеллі 
з «Овода». Талановитого актора поча-
ли запрошувати на зйомки у фільмах. 
Згодом Петро Вескляров переїздить 
до столиці, де активно знімається, зде-
більшого в ролях другого плану. У кіно 
його доробок нараховує понад двад-
цять фільмів. Серед них «Олекса Дов-
буш», «Іванна», «Лісова пісня», «Гадю-
ка», «Циган», «Вій», «Серце Бонівура». 

Остання його стрічка «Забудьте слово 
«смерть» датована 1979 роком, у цей 
час Петро Вескляров вже активно ви-
ступав у ролі Діда Панаса.

На українському радіо в 1950-х ро-
ках з›явився Дід Панас, який читав ді-
тям казки на ніч. Ім›я цього першого 
актора, з›ясувати не вдалося. Але відо-
мо, що той чоловік уже був у віці, отож 
йому стали шукати підміну. І знайшли 
її в особі Петра Юхимовича. Він продо-
вжив заколисувати малечу під уже ві-

домим псевдонімом Дід Панас: спочат-
ку – на підміні, а з 1962 року повністю 
замінив свого попередника. Наприкін-
ці шістдесятих Дід Панас з’явився на 
телебаченні. Незмінна сорочка-виши-
ванка та україномовні казки (їх тексти 
Вескляров часто писав сам) нерідко по-
трапляли «під роздачу» в часи бороть-
би з націоналізмом. У сімдесяті роки 
навіть було кілька спроб закрити про-
граму або замінити Діда Панаса кимось 
іншим. Проте обурені глядачі завалю-

вали редакцію листами і вимагали по-
вернути улюбленого казкаря на екран. 
З 1988-го Діда Панаса в ефірі таки не 
стало. Петро Юхимович вийшов на 
пенсію і ще якийсь час їздив «на хал-
тури» - зустрічався по клубах із гляда-
чами.  Помер Петро Вескляров 5 січня 
1994 року, похований у Києві на Байко-
вому цвинтарі. 

За матеріалами офіційного сайту 
Українського інституту національної пам’яті

«ДІД ПАНАС» - ЗНАКОВИЙ 
ВЕДУЧИЙ «ВЕЧІРНЬОЇ КАЗКИ»

згадаємо
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ОВЕН	
(21.03	-	20.04).
Причиною невдач на 
цьому тижнi може ста-
ти ваша зайва довiр-

ливiсть. Iнформацiю варто пе-
ревiряти. Зiрки говорять, що ви 
занадто довго вели себе добре, 
пора дати вихiд внутрiшнього 
напруження, але зробити це 
треба так, щоб нiхто з оточую-
чих не постраждав. Не завадить 
пiдвищену увагу до справ дiтей 
у вихiднi днi.

ТЕЛЕЦЬ	
(21.04	-	21.05).
На цьому тижнi одним 
з важливих питань 
стане узгодження з 

роботодавцем граничного об-
сягу роботи i графiка вiдпусток. 
Пора б вам задуматися про май-
бутнiй вiдпочинок i забронювати 
тур. Друга половина тижня може 
бути наповнена дрiбними спра-
вами, повiдомленнями, листа-
ми. У п`ятницю поради добро-
зичливцiв загрожують посипа-
тися на вас, як з рогу достатку, 
бажано звертати на них трохи 
менше уваги.

БЛИЗНЮКИ	
(22.05	-	21.06).
Схоже, настав момент, 
коли варто змiнити 
щось важливе i сут-

тєве. Прислухайтеся до голосу 
своєї iнтуїцiї i остаточно вирiши-
те, в якому напрямку i з ким ви 
хочете йти по життю далi. Саме 
зараз вашi бажання виконують-
ся i закладається основа май-
бутнього.

РАК	(22.06	-	23.07).
На цьому тижнi ви 
можете виявити у 
себе новi можливостi. 
Будьте терплячi, навiть 

якщо вас будуть провокувати на 
конфлiкт. У цi днi ситуацiєю, схо-
же, будуть управляти iншi, вам 
же не варто завзято вiдстоювати 
свої права. Зате вашi iнтереси 
будуть врахованi в п`ятницю. У 
недiлю вас порадує спiлкування 
з дiтьми.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
Початок тижня обiцяє 
бути досить важким, 
проте до вихiдних сує-

та вляжеться, i ви вдастеся пов-
ноцiнному вiдпочинку в хорошiй 
компанiї, бажано за мiстом. У 
понедiлок вас може очiкувати 
подразнюючу велика кiлькiсть 
непотрiбних контактiв. Будьте 
обачнiшими у висловлюваннях, 
що оточують можуть виявитися 
надмiрно сприйнятливi до ваших 
слiв, навiть якщо в ваших плани 
не входило когось образити.

ДIВА	(24.08	-	23.09).
Ви зараз в центрi ува-
ги, грамотний пiдхiд 
до справи i впев-
ненiсть в своїх силах 

забезпечить вам успiх. Пам`я-
тайте: хто не рухається вперед, 
той котиться назад. Але з дале-
кими поїздками краще все ж по-
чекати. Вiрогiднi творчi осяяння, 
прислухайтеся до своєї iнтуїцiї, 
вона пiдкаже правильне рiшен-
ня в особистому життi. Ваше 
красномовство буде органiчно 
поєднуватися з чарiвнiстю, ви 
зумiєте багатьом сподобатися.

ТЕРЕЗИ	
(24.09	-	23.10).
Вам залишилося до-
класти для досягнен-
ня ваших цiлей зовсiм 

небагато зусиль, i результат 

принесе очiкуванi плоди. Сере-
довище - один з найбiльш вда-
лих днiв тижня. Пора здiйснити 
найсмiливiшi задуми. У п`ятницю 
пiд тиском обставин ваша точка 
зору може змiнитися, i нехай 
вас не бентежить, що хтось буде 
вiдчувати через це незручностi. 
Вихiднi - прекрасний момент 
для зустрiчi з друзями i теплого 
спiлкування.

СКОРПIОН	
(24.10	-	22.11).
Поступово зростає 
ваш авторитет в про-
фесiйнiй сферi, у вас 

з`явиться постiйне джерело до-
ходу, причому солiдний, так що 
ваш добробут значно виросте. 
Але постарайтеся не звалюва-
ти на свої плечi чужi проблеми, 
особливо якщо цi люди виклика-
ють у вас не найнiжнiшi почуття. 
А ось коханiй людинi потрiбно 
допомогти. Це стане ключем до 
вашого загального щастя.

СТРIЛЕЦЬ	
(23.11	-	21.12).
Настає час рiшучих дiй. 
Можлива прекрасна, 
яскрава, насичена тиж-

день. У вас буде практично все 
виходити. Ви зумiєте добре за-
робити. Але а якщо присвятiть 
тиждень вiдпочинку, то багато 
хто з ваших iдей, на якi у вас 
нiколи не вистачало часу, мо-
жуть нарештi втiлитися в життя. 
У суботу краще не починати но-
вих справ. У недiлю постарайте-
ся вiдпочити на природi.

КОЗЕРIГ	
(22.12	-	20.01).
Цей тиждень, швид-
ше за все, доведеться 
присвятити роботi без 
залишку. Вам дуже ба-

гато що належить зробити, щоб 
думати про вiдпочинок. У вiвто-
рок постарайтеся бути стрима-
ними i стежити за тим, що i кому 
говорите. У четвер не варто 
даремно витрачати свої сили, 
утримайтеся вiд суєти i балаку-
чостi, в цей день краще розум-
но знизити обсяг виконуваної 
роботи. Iнiцiатива, виявлена в 
п`ятницю, буде оцiнена по до-
стоїнству.

ВОДОЛIЙ	
(21.01	-	19.02).
Необдуманi дiї на цьо-
му тижнi категорично 
неприпустимi. Навiть 

в сущих дрiбницях в тих випад-
ках, коли ви дiєте за звичкою. 
Не варто йти на поводу у емо-
цiй. Якщо розум радить припи-
нити вiдносини, прислухайтеся. 
Вiдвiдали вас в серединi тижня 
iдеї, нехай i не реалiзовують-
ся на даний момент, вартi того, 
щоб скористатися ними надалi. 
У найближчому майбутньому 
вони можуть принести дохiд.

РИБИ	
(20.02	-	20.03).
На цьому тижнi ви, 
мабуть, будете схиль-
нi намагатися догоди-

ти всiм вiдразу. Прагнення зро-
бити так, щоб всiм було добре, 
похвально, але не реалiзовуєть-
ся, чиїмись iнтересами все ж до-
ведеться пожертвувати, i добре 
б, щоб не вашими власними. У 
вiвторок не варто погоджувати-
ся на дуже привабливi пропо-
зицiї, в них буде подвiйне дно. 
У вихiднi, щоб не ускладнювати 
вiдносини з близькими людьми, 
доведеться пiти на поступки i 
переглянути деякi свої принци-
пи.

� е
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У вільну хвилинку

історії з життя

Мирослав був при посаді та при статках. 
Тому, коли став удівцем, не одна молодиця за-
дивлялася на вільного чоловіка. Навіть моло-
ді дівчата були не проти заміжжя, незважаючи, 
що після смерті дружини залишилося двоє ді-
тей. Але Мирослав не уявляв, що Ігор та Аліса 
можуть кликати чужу жінку мамою. Та й силь-
но кохав свою Ларису. У них любов була ще 
зі школи. І все, чого він домігся, - заради неї. 
Коли дружини не стало, Мирослав ще більше 
почав працювати. Намагався таким чином хоча 
трохи забути про втрату. А вдома дивилась на 
нього маминими очима донька. І запитувала, 
як це робила Лариса:

- Знову багато справ на роботі? Ти пізно 
повернувся.

Ігор - старший за сестру. Жорсткіший. Сен-
тименти не для нього. Йому здавалося, що 
батьки більше люблять Алісу. Не злюбив се-
стру, щойно її привезли з пологового будинку. 
Його дратувало, коли маленька плакала. Коли 
згодом хотіла з ним бавитися. Аліса тягнула-
ся до брата, а він її відштовхував. Хоча, при-
чин не було. Батьки різниці між дітьми не ро-
били. Просто, як жартував Мирослав, Ігор у 
свою бабусю вдався. А тій нічого ніколи не по-
добалось. І ніхто...   

...Ігор одружився на доньці колишніх Ла-
рисиних знайомих. Мирослав не був у захо-
пленні від цієї родини. Вважав їх нещирими 
і скнарами.

- Їм світу мало, - казав покійній дружині, 
оскільки ті вічно скаржилися на життя й заз-
дрили вся і всім.

Ігор пішов у зяті - Тамара була єдиною донь-
кою. До батька навідувався не часто. Невістка 
приходила ще рідше. З Алісою Тамара спіль-
ної мови не знайшла. Мабуть, Ігор накоськав 
проти сестри. 

...Мирослав занедужав раптово. Лікування 
мало що давало. На всяк випадок вирішив роз-
ділити майно та бізнес між дітьми. І просив 
Ігоря, аби той турбувався про молодшу сестру.

- Обіцяй мені, сину. Крім тебе, в неї більше 
нікого нема. 

- Та нічого з твоєю Аліскою не станеться.
- Ігоре, чому ти до неї так неприязно 

ставишся?
- А вона що, маленька?! На першому кур-

сі інституту навчається, а не в першому класі.
- Значить, не обіцяєш...
- Обіцяю, тату, обіцяю.
- Дивися, Бог все чує і бачить.
- Відколи це ти побожним став?
...Після смерті Мирослава Ігор з дружиною 

переселилися до батьківської квартири. Аліси-
ної згоди ніхто не запитував. Хоча, Мирослав 
квартиру залишив доньці. А Ігореві - заміський 
будинок. Тамара відразу взялася господарюва-
ти. Фотографії чоловікової родини поскладала 
в коробку. Натомість, поставила свої.

- Ти навіщо це робиш? - запитала Аліса.
- Бо я тут живу!
- Це ж мамині й татові світлини, а тут - бабу-

ся з дідусем, а це...   
- Слухай, мене твій цвинтар не цікавить.
Частим гостем була Тамарина матір. Лю-

била всюди заглянути, покерувати. Із заздрі-
стю згадувала про стосунки між Мирославом 
і Ларисою.

- А моєму благовірному аби шлунок був пов-
ний, - скаржилася Алісі. - Ось ти хлопця маєш?

- Так, зустрічаюся.
- Думаєш, він кращий за інших? Залицяють-

ся, золоті гори обіцяють, а потім...
- Ви ж самі кажете, що мій батько був не 

таким...    
Тесть з тещею під’юджували Ігоря:
- Поки твоя сестра заміж не вискочила, треба 

якось її частку в бізнесі на тебе переоформити.
- Але ж батько...
- Твій батько вже на небі. А вона приведе 

якогось спритника, він і вас із квартири спро-
вадить, і все до рук прибере. Аліса до бізнесу 
не надається.

- Що я можу зробити?
- Посвари їх хоча би...
...Аліса поверталася під вечір додому. Раптом 

якийсь молодий чоловік кинувся її обіймати. 

Ледве відбилася. А згодом фото з цими обійма-
ми потрапили до рук Славка - Алісиного хлоп-
ця. Пробувала пояснити, що, мабуть, це якийсь 
немудрий розіграш. Але Славко й чути не хо-
тів. Якось Аліса побачила вельми заклопотано-
го брата. Запитала, що трапилося. Сказав, що 
бізнес йде погано. Ліпше продати, поки не пі-
зно. Бо потім, крім боргів, нічого не дотечеть-
ся. Але треба переоформити документи. Зро-
била, як сказав Ігор...

...Розмову між братом і братовою почула 
випадково.

- Що ж, хлопець від твоєї Аліси пішов, бізнес 
в неї забрали. Гарно все мої батьки придумали, 
- хвалилася Тамара.

- Це правда?! - запитала в брата Аліса. - За 
що ви мене так ненавидите?

Той у відповідь недобре усміхнувся. Аліса 
вибігла на вулицю. Було образливо, важко, са-
мотньо. Бродила містом. Додому йти не хотіла. 
Присіла на лавку. Заплакала.

Хтось легко доторкнувся її руки. Молода 
черниця тихо запитала:

- У вас щось трапилося?
Аліса рваними фразами розповідала про свої 

перипетії.
- Бог добрий і терплячий, - мовила черни-

ця. - Але рано чи пізно кожен отримає плоди, 
які виростив.

...Аліса залишила навчання і світське жит-
тя. Вирішила податися в монастир. Її ніхто з 
домашніх не відмовляв. А в інституті це всіх 
здивувало. Радили добре обміркувати, зважи-
ти. Але вона вже свій вибір зробила...

Тамара літала на крилах. Ігор також не при-
ховував задоволення. Вони отримали все...

...Гроші йшли їм до рук. А щастя... Двійко ді-
тей Тамара виносити не могла. Лікарі дава-
ли надію на третю вагітність. Минув час. Але 
дитячий сміх так і не задзвенів у їхній бага-
тій оселі. Сім’я статки мала, а радості - ні. Ігор 
став замкнутий. І ще скупіший. Бувало, пок-
рикував на дружину, що та тратить на себе ба-
гато грошей.

- А що, маю на благодійність віддати? 
- Дитину треба було народити.
- То це я винна?!
Тамара Ігоря ревнувала. Боялася, аби не 

знайшов іншої жінки. Злостилася, коли десь 
затримувався. Влаштовувала скандали. Навіть 
стежила за чоловіком. Після чергового сканда-
лу Ігор запропонував:

- Давай, усиновимо дитину. Може, в твоїй го-
лові розвидниться.

- Ага, якась наркоманка чи алкоголічка наро-
дила, а я повинна мучитися?

- Чому ти про всіх думаєш тільки погано?
- А ти? Забув, як вчинив зі своєю сестрою?
Про Алісу Ігор намагався не думати й не 

згадувати...
...Останнім часом Ігор зачастив до храму. 

Здоров’я підупало. Батьки відійшли рано, тому 
хвилювався, бо хотів ще жити й жити... У ве-
ликі свята їздив до монастирів. Бухгалтерка 
порадила. Марія Іллівна була для Ігоря авто-
ритетом. Працювала з ним довго. Справи вела 
добре - ніколи не підвела. Цього разу зібрав-
ся до монастиря в сусідню область. Кликав з 
собою Тамару. Але в неї були інші плани. Іго-
ря охопило дивне відчуття щойно переступив 
поріг святині. Забилося серце, наче мало щось 
трапитися. Закінчилася Служба Божа. Вий-
шов на вулицю і... На нього глянули такі зна-
йомі очі. Мамині... У цієї черниці мамині очі. 
Чи просто здалося? Зашуміло в голові. Сперся 
на кам’яний паркан. Хтось простягнув пляшку 
води.

Повернувся до монастиря. Горіли свічки. 
Молилися декілька людей. Мимо пройшла 
черниця. Ні, це не вона.  Глянув на годинни-
ка. Пора їхати додому. Поволі йшов монастир-
ським подвір’ям. Не залишало відчуття, наче 
хтось спостерігає за ним. З вікна келії диви-
лася услід Ігорові Аліса. Щоправда, теперіш-
нє її ім’я Марія.

- Я простила тобі, брате, - прошепотіла крізь 
сльози й перехрестила йому дорогу...   

Ольга Чорна

«Я ПРОСТИЛА ТОБІ, БРАТЕ…»
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Агроновини

Верховна Рада України, 18 травня, 
ухвалила ЗУ «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів щодо про-
дажу земельних ділянок державної та 
комунальної власності або прав на них 
(оренди, суперфіцію, емфітевзису) че-
рез електронні аукціони». На відміну 
від чинного законодавства, яке передба-
чає проведення земельних торгів через 
старі аукціони, що не використовують 
жодних засобів сучасних технологій, 
новий закон перенесе їх у електронний 
формат, де торги проводяться онлайн, 
без фізичної присутності учасників, і 
де суб’єктивний вплив на земельні тор-
ги буде мінімізований та замінений ав-
томатичними діями електронної систе-
ми, пише agronews.ua.

Доброчесна конкуренція на аукціо-
нах забезпечить не просто ринкову ціну 
за лоти, а й принесе додаткові надхо-
дження до бюджетів. Серед інших пе-
реваг – онлайн торги відкриті і доступ-
ні для всіх.

Коротко головна суть закону
Земельні торги будуть проводитись 

в єдиній електронній торговій системі 
Прозорро. Продажі у формі електро-
нного аукціону в режимі реального часу 
в мережі Інтернет. За їхніми результа-
тами укладатимуть договір купівлі-про-
дажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису 
земельної ділянки з переможцем, який 
запропонував найвищу ціну за земель-
ну ділянку, що продається, або найвищу 
плату за користування нею, зафіксова-
ну в ході проведення земельних торгів.

Що потрібно знати про електронні 
аукціони учасникам та організаторам?  

1.Один лот складається виключно з 
однієї земельної ділянки або прав на 
неї.

2.Оголошення про проведення зе-
мельних торгів публікує через особи-
стий кабінет організатор, до опису лота 
додає документи та матеріали про ді-
лянку, її фотографії (кожен документ 
завантажується окремим файлом).

3.Оголошення, розміщене у електро-

нній торговій системі, автоматично ві-
дображається також на Єдиному дер-
жавному порталі земельних торгів у 
вигляді інформаційної картки на лот.

4.В оголошенні за лотом зазначаєть-
ся обов’язково особа, яка має переваж-
не право на купівлю земельної ділянки 
(до продажу земельних ділянок засто-
совується переважне право попередньо-
го орендаря на придбання відповідної 
ділянки).

5.До початку торгів ніхто не знатиме, 
скільки учасників претендуватиме на 
ділянку і яку цінову пропозицію вони 
зробили. Під час проведення аукціону 
також не розкриватимуть імена учас-
ників. Усі дані будуть доступні лише 
по закінченню торгів. Така система уне-
можливлює змову учасників.

6.Переможцем торгів ставатиме учас-
ник, який подав найвищу цінову пропо-
зицію. Свою пропозицію кожен із них 
зможе піднімати в ході торгів протя-
гом трьох раундів (один учасник змо-
же протягом одного раунду торгів один 
раз підвищити свою цінову пропозицію 
не менше, ніж на розмір мінімального 
кроку торгів, який становить 1 відсоток 
стартової ціни лота).

7.Протокол результатів земельних 
торгів формується та оприлюднюєть-
ся електронною торговою системою ав-
томатично в день завершення електро-
нного аукціону.

8.Одним із важливих нововведень 
цього проекту, є зміна розміру реєстра-
ційного та гарантійного внесків. Остан-
ній сягатиме не менше 30 % стартової 
ціни продажу земельної ділянки або 
стартового розміру річної плати за ко-
ристування земельною ділянкою.

Земельні торги будуть проводитись 
відповідно до договору між організато-
ром та оператором електронного май-
данчика, на зразок того,  як це зараз від-
бувається під час проведення аукціонів 
із малої приватизації, оренди державно-
го і комунального майна тощо.

Стартував збір підписів за присво-
єння посмертно звання Героя Украї-
ни Анатолію Кобзаренкові. У четвер 
20 травня 2021 року серце Анатолія 
Кобзаренка зупинилося, але в знак 
подяки за його неоціненний внесок 
просимо присвоїти йому посмертно 
звання Героя України і щиро віримо, 
що велика справа його життя буде 
продовжена. Про це йдеться на офі-
ційному сайті електронних петицій.

«Ми, громадяни України, які під-
писалися під цією електронною пе-
тицією, просимо президента України 
Володимира Зеленського присвоїти 
звання Герой України відомому агра-
рію та промисловцю Анатолію Коб-
заренку посмертно», — йдеться на 
сторінці.

За багато років відданої роботи 
Анатолій Кобзаренко зробив гранді-
озний внесок у розвиток виробництва 
спецтехніки та обладнання в Україні, 
економіку Сумщини та України в ці-
лому, а також доклав багато зусиль 
для популяризації вітчизняної про-
дукції як серед українських, так і за-
кордонних аграріїв. Цей талановитий 
підприємець, професіонал своєї спра-
ви, новатор, ефективний і мудрий ке-
рівник зумів розробити унікальну 
конкурентну техніку для сільського 
господарства та вивести її на всеукра-
їнський і міжнародний ринок.

У перші роки Незалежності Укра-
їни в Анатолія Кобзаренка були всі 
можливості залишитися жити й пра-
цювати за кордоном. Але він повер-
нувся на Батьківщину і в 1993 році 
створив своє власне підприємство, 
яке давало роботу десяткам, а згодом 

сотням місцевих мешканців. Свою ді-
яльність підприємець розпочав із ви-
робництва тачок та візків для при-
садибного господарства. І вже за 28 
років завод Анатолія Кобзаренка став 
одним із найпотужніших підприємств 
у Сумській області і лідером із вироб-
ництва тракторних причепів та на-
півпричепів в Україні. Саме завдяки 
такому виробнику аграрії отримали 
унікальну можливість поповнювати 
технічний парк своїх підприємств ве-
личезною кількістю різноманітного 
обладнання високої якості за цілком 
доступними цінами.

Фермерам доведеться платити біль-
ше за кожен гектар. В Україні Кабі-
нет міністрів розробив законопроєкт, 
який передбачає підвищення єдиного 
податку. Нововведення може зачепи-
ти фізосіб-підприємців (ФОПів) чет-
вертої групи, пише agronews.ua.

Фізособам-підприємцям на четвер-
тій групі єдиного податку (фермерам) 
доведеться платити більше за кожен 
гектар.

Так, планують переглянути такі 
ставки:

для ріллі, сіножатей та пасовищ — 
із 0,95 до 1,9;

для ріллі, сіножатей і пасовищ, роз-
ташованих у гірських зонах та на по-
ліських територіях, — із 0,57 до 1,14;

для багаторічних насаджень (крім 
багаторічних насаджень, розташова-

них у гірських зонах та на поліських 
територіях) — із 0,57 до 1,14;

для багаторічних насаджень, розта-
шованих у гірських зонах та на по-
ліських територіях, — із 0,19 до 0,38.

Крім  того:
дозволять проводити перевірки, 

коли є інформація про порушення в 
обігу палива, заборонять знижувати 
вартість корисних копалин (+3 млрд);

перенесуть на виробників та імпор-
терів сплату 5% акцизного податку на 
максимальну роздрібну ціну тютюно-
вих виробів (+1,9 млрд грн);

впровадять мінімальний податок 
на 1 га сільськогосподарської землі 
(+10,3 млрд);

обмежать відшкодування ПДВ для 
посередників у продажу споживчих 
товарів (+3 млрд грн).

ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРОСЯТЬ 
ПРИСВОЇТИ ПОСМЕРТНО 
ЗВАННЯ ГЕРОЯ УКРАЇНИ 
АНАТОЛІЮ КОБЗАРЕНКОВІ

ФОПАМ ЧЕТВЕРТОЇ ГРУПИ 
ПІДНІМУТЬ ЄДИНИЙ ПОДАТОК

АЛГОРИТМ 
ПРОДАЖУ ЗЕМЛІ 
НА ЕЛЕКТРОННИХ 
АУКЦІОНАХ

Анатолій Кобзаренко – 
засновник і керівник провідних 
машинобудівних компаній «Завод 
Кобзаренка» й «Кобзаренко 
Агро», «Компанії Кобзаренко» у 
Сумській області та Kobzarenko 
sp. z o.o. у Жлобниці (Польща).



КСП «Зелений Гай»
пропонує власникам земельних ділянок (паїв) 

ПЕРЕДАТИ ЇХ У ОРЕНДУ 
НА ВИГІДНИХ УМОВАХ:

1.виплата орендної плати починаючи 
з 12 % від нормативної оцінки землі;

2. грошове заохочення при укладанні договору; 
3.своєчасна виплата орендної плати;

4.виплата на поховання пайовика;
5.переоформлення спадщини;

Зв: м. Гадяч, вул. Першотравнева, 148.

Тел. 0955790116

ТОВ «Гадячбудмонтаж» 
запрошує на роботу 

майстрів по встановленню 
металопластикових 

конструкцій, вікон 
та дверей, а також 

майстрів по утепленню 
фасадів будівель.

Каменщики, плиточники, 
бетонщики.

Тел.0669958160

Закуповуємо б/в 
та нову цеглу, плити, 

блоки та інші будівельні 
матеріали.

Тел. 0992210175


