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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 
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У всьому світі, 15 червня, 
рішенням Генеральної Асамблеї 
ООН , відзначається Всесвітній 
день захисту літніх людей.

Вочевидь, саме ті, кому за 60, безу-
мовно потребують особливої уваги, і це 
не дивлячись на той факт, що на відмі-
ну від нас, літні люди мають багатий 
життєвий досвід, відмінні професійні 
навички та мудрість. Як показує прак-
тика, саме літні люди найчастіше потра-
пляють у різноманітні шахрайські схе-
ми та афери, піддаються дискримінації 
за віковою ознакою, та нерідко опиня-
ються за межею бідності, у злиднях і не 
затребувані суспільством. 

Як стверджують фахівці, у світі все 
частіше фіксують випадки зловживань 
щодо літніх людей. І вони мають най-
різноманітніші форми. Можуть бути 
фізичним, моральним або психологіч-
ним, а також мати фінансовий харак-
тер – коли, наприклад, користуючись 
довірою літньої людини, піклувальник 
незаконно привласнює чуже майно чи 
гроші.

Зловживання здійснюються також 
і в сім’ї - зневажливе ставлення, не-
бажання приділяти увагу, неналежне 
харчування. Стара людина потребує 
від близьких підтримки - безпечного і 
зручного місця в будинку, чистого одя-
гу, якісного медичного догляду, можли-
вості дотримання особистої гігієни та 
соціального спілкування. 

Люди похилого віку страждають від 
втрати поваги до них з боку членів сім’ї. 
Результатом може бути нешанобливе, 
образливе, зневажливе ставлення або 
ізоляція. Як не сумно, але винуватцями 
насильства і жорстокого поводження 
щодо осіб похилого найчастіше стають 
саме члени сім’ї, друзі або ж знайомі.

Зрозуміло також, що певний захист, 
безпека, комфорт та забезпеченість лю-
дей похилого віку напряму залежить 
від фінансового достатку.

Тож давайте поговоримо про те, 
як держава забезпечую «спокійну 
старість».

Підтримка для пенсіонерів
Нажаль, ні для кого не секрет, що в 

Україні люди, які досягли пенсійного 
віку, здебільшого, мало на що можуть 
розраховувати від держави. Адже фі-
нансова забезпеченість цієї верстви на-
селення настільки низька, що дехто 
ледь утримується «на плаву».  

Наразі три з чотирьох пенсіонерів 
живуть за межею бідності, отримуючи 
від держави суму, нижчу за фактичний 
прожитковий мінімум. І найближчим 
часом ситуація навряд чи покращить-
ся. Адже пенсійні реформи диктують 
ще жорсткіші умови для отримання 
виплат, а пенсійний вік майже щороку 
підвищують.

В Україні, за останніми даними, 
близько 11,3 млн пенсіонерів, з яких 
2,6 млн - працюють, оскільки прожи-
ти на одну пенсію просто не реаль-
но. Адже мінімальний розмір пенсій-
них виплат для літніх людей, з 1 січня 
2021 року, є лише 2400 грн. Дійсно, це 
не велика сума у порівнянні з нинішні-
ми тарифами на житлово-комунальні 
послуги чи цінами на продукти харчу-
вання. Що вже говорити про інші бла-
га суспільства…

А от середній розмір пенсійної ви-
плати наразі становить майже 3700 грн 
і таку суму у нашій країні отримують 
більше ніж 8,3 млн осіб. 

До слова, за вислугою років, більше 
ніж 200 тис. осіб отримують середню 
пенсію у розмірі майже 3 400 грн. Що 
стосується соціальної пенсії, ця цифра 
найнижча - майже 1800 грн, і отриму-

ють її 71 тис. осіб.
Західна ж культура часто висвітлює 

пенсійний вік - як щасливий час, коли 
можна насолоджуватися безтурботним 
життям, повністю присвятити увагу 
собі, своїй родині та подорожам.

Та реалії пенсійного життя українців, 
нажаль, не такі райдужні, як нам цьо-
го хотілося.

Яка ситуація в інших країнах
За оцінками спеціалістів, нині в світі 

налічується майже 700 мільйонів людей 
старше 60 років. Передбачається, що 
до 2050 року їх кількість сягне двох мі-
льярдів, що буде дорівнювати 20% сві-
тового населення. Максимальне і най-
більш стрімке зростання числа літніх 
людей очікується в країнах, що розви-
ваються. Все це свідчить про те, що осо-
бливим потребам і проблемам багатьох 
літніх людей необхідно приділяти не-
абияку увагу.  

Та наскільки забезпечене життя чекає 
на людей пенсійного віку в інших кра-
їнах? Ми провели моніторинг в мере-
жі та дізналися середній розмір пенсії 
у країнах Європи у 2021 році.

Очолила рейтинг Норвегія - там се-
редня пенсія складає нині 2000 дол. 
США. Далі йдуть Данія - 1800, Німеч-
чина - 1400, Франція - 1200, Швеця - 
1000, Великобританія та Іспанія - 900, 
та Польща - 460 дол. США.

Такі пенсії в розвинених країнах ЄС 
можна порівняти з іншими державами 
Європи, де пенсіонери живуть на більш 
скромні виплати. Наприклад Латвія - 
300 євро, Естонія - 230, Литва - 220, Ру-
мунія – 175, Болгарія - 130, Росія - 100 
євро.

Відразу помітна різниця, а також рі-
вень країни та суспільства вцілому.

Також цікавий момент: наприклад у 
Німеччині державна пенсія - лише один 
з елементів соціального забезпечення 
жителів країни у літньому віці. Май-
же половина пенсіонерів отримують ще 
гроші від свого колишнього роботодав-
ця. Більшість великих німецьких фірм 
і концернів, суспільно-правові компа-

нії, державні підприємства і відомства 
забезпечують своїх колишніх праців-
ників додатковими виробничими пен-
сіями. У деяких випадках їхній розмір 
такий, що дозволяє тому, хто виходить 
на пенсію, на 90 відсотків зберігати по-
передній рівень життя.

Тож виходить, там, де налагоджена 
пенсійна система, де реформи дійсно є 
дієвими – ви навряд чи зустрінете лю-
дей похилого віку, що вимушені жебра-
кувати, або економити кожну копій-
ку, чого, нажаль, не можна сказати про 
Україну.

Від чого залежить достаток 
людей похилого віку в Україні
У нашій державі, як і більшості країн 

світу, існують три рівні пенсійного за-
безпечення: солідарна, загальнообов’яз-
кова накопичувальна пенсійна система 
та добровільна участь у недержавних 
пенсійних фондах. З них працюють 
лише два, а майже всі українські пенсі-
онери живуть завдяки одному - першо-
му або солідарному рівню.

Його суть полягає в тому, що кожен 
працівник платить внески до загаль-
ного фонду, аби виплачувати кошти 
нинішнім пенсіонерам. Звідси й похо-
дить назва «солідарна» - молодше поко-
ління працездатного віку утримує стар-
ше покоління.

В Україні внески платять офіційно 
працевлаштовані працівники, ФОПи 
та самозайняті особи. 

У 2020 році в Україні було близько 
11,2 млн пенсіонерів, а працівників, що 
сплачували внески до Пенсійного фон-
ду, – 10,3 млн. Тобто, на десять праців-
ників припадає одинадцять пенсіонерів.

Ми маємо розуміти, коли держава 
обіцяє підвищення пенсій, то це відбу-
вається шляхом підняття мінімальної 
зарплати, з якої йдуть відрахування до 
Пенсійного фонду. Тобто фінансовий 
тягар (щоб виплатити 1 тис грн кожно-
му пенсіонеру, потрібно понад 11 млрд. 
грн.) лягає на роботодавців.

Тож для забезпечення більш ком-
фортних та безпечних умов життя у по-

хилому віці, ми повинні розуміти усі 
ризики та, мабуть, розраховувати лише 
на себе і накопичувати на пенсію особи-
сто, не сподіваючись на інших.

За покликом совісті
Чи можемо ми вплинути або змінити 

дану ситуацію? Мабуть що голобально 
- ніяк. Але для початку, ми не повинні 
бути байдужими. Якщо ви бачите літ-
ню людину, що просить фінансової до-
помогти - не проходьте повз, а при мож-
ливості допоможіть хоча б декількома 
гривнями. 

Також, останнім часом, молодь в різ-
них містах країни та світу, проводить 
певні акції. В мережі можна натрапити 
на безліч відео, де небайдужі, в магази-
нах, допомагають стареньким, сплачу-
ючи за їхні продукти своїми коштами. 
Або ж навіть наповнюють цілі коши-
ки з найнеобхіднішим для пенсіонерів 
(хліб, молоко, цукор, крупи та ін.) та 
повністю сплачують за все це з власної 
кишені. Це достойні дії, і чесно кажу-
чи, так може допомагати кожен з нас, 
головне бажання. 

Також є варіант допомагати старень-
ким вдома - у такому разі слід ще більш 
відповідально поставитися до волон-
терства, наприклад, обговорити свої 
майбутні обов’язки з соціальною служ-
бою чи рідними підопічного.

Звісно, займатися цим чи ні – вирі-
шує кожен особисто. Це залежить від 
нашого особистого бажання, рівня від-
повідальності та усвідомленості, а та-
кож ставлення до даної проблеми. 

Та ми повинні пам’ятати – те, як сус-
пільство ставиться до людей похи-
лого віку, безпосередньо впливає на 
стабільність і процвітання всього со-
ціуму. Адже так чи інакше, більшість 
з нас перетне межу в 60 років та опи-
ниться на місці літніх людей. Тому ша-
нобливе і відповідальне ставлення до 
них - запорука благополуччя для нас в 
майбутньому.

Підготувала Анжела Замотаєва за 
матеріалами сайту «Економічна правда», 

«Слово і діло», migrant.biz.ua

НЕ ЗАХИЩЕНІ ТА НЕ ПОТРІБНІ
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Повідомлення про це 
розмістили на сайті ОМС. 

Об’єкт оренди - нежитлове приміщення №2 по вул. 
Шевченка 36, у Гадячі (раніше там розташовувалось 
Управління соціального захисту населення Гадяцької 
РДА). Загальна площа – 118,1 кв. м., (з них основна 
– 55,4 кв. м., допоміжна  - 56,7 кв. м)

Стартова орендна плата – 250 грн. (без ПДВ). Ба-
лансова вартість об’єкта оренди на 31 травня 2021 р. 
– 24948,00 грн. Пропонований строк оренди - 5 ро-
ків. Майно може бути використане за будь-яким ці-
льовим призначенням.

Кінцевий термін подання заяви на участь в аукціо-
ні - 30 червня 2021 року. Час проведення, встановлю-
ється електронною торговою системою відповідно до 
вимог Порядку проведення електронних аукціонів.

«БМ»

Радіаційний фон в місті 
Гадяч за минулий тиж-
день становив 11-12 мкр/
год при середніх бага-
торічних показниках до 
1986 року 12-14 мкр/год.

У поточному році (кві-
тень-травень) відібрано 
та лабораторно дослідже-
но 15 проб води відкритих 
водойм: 

р. Псьол 8 проб (с Лисівка, с Сари, м. Гадяч (пляж), 
с Плішивець)  – індекс ЛКП фактично 600-1100, при 
нормі 5000;

р. Грунь 5 проб (м. Гадяч, с Хитці, с Кр.Лука, с 
Сватки) – індекс ЛКП фактично 360-1200;

р. Хорол 2 проби (с Б. Лука, с Розбишівка) - індекс 
ЛКП фактично 360-600. 

Відхилень від нормативних показників згідно ДСП 
№173-96 по санітарно-хімічних і мікробіологічних 
показниках не виявлено. Патогенних мікроорганіз-
мів в воді відкритих водойм не виявлено.

Стан забруднення атмосферного повітря  шкідли-
вими речовинами дослідження проводилися на вміст 
фенолу, свинцю, аміаку, азоту діоксину, ангідриду 
сірчаного, вуглецю оксиду.

У Гадячі лабораторний контроль проводиться в 4 
визначених  точках: вул.Енгельса,39, вул.Лохвиць-
ка,1, вул.Шевченка,5, вул. Полтавська, 100. На 1 
червня 2021 року досліджено 48 проб атмосферного 
повітря, шкідливих речовин в концентрації, що пере-
вищує ГДК не виявлено.

Із джерел децентралізованого питного водопоста-
чання (шахтні колодязі) водою з яких користують-
ся діти віком до 3 років та вагітні жінки на вміст ніт-
ратів досліджено 31 пробу, перевищення нормативу 
(50 мг/дм3) по вмісту нітратів виявлено в 5 пробах 
води (с Новоселівка, с Сари, с Лютенька, с Вельбів-
ка  – 54,9-74,9 мг/дм3).

Із джерел централізованого питного водопостачан-
ня (артсвердловини, водорозподільна мережа) в шко-
лах та дошкільних навчальних закладах досліджено 
29 проб питної води, із них 16 проб (55,21%) не від-
повідає вимогам ДСанПіН 2.2.4.-171-10 «Гігієнічні 
вимоги до води питної призначеної для споживання 
людиною» по вмісту заліза, аміаку, а в 7 пробах (24%) 
виявлено мікробне забруднення (обстеження про-
водились в закладах освіти Лютенської, Великобу-
дищанської, Краснолуцької територіальних громад).

Результати лабораторних досліджень доведено до 
відома керівників громад та Гадяцького управління 
ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області. 
Керівникам закладів освіти спільно з балансоутри-
мувачами джерел питного водопостачання рекомен-
довано провести комплекс профілактичних заходів з 
метою забезпечення показників якості та безпечно-
сті питної води вимогам ДСаНПіН.

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

Про це стало відомо зі сторінки голови громади 
Ігоря Лідового у Фейсбук. Роботи проведені за спон-
сорські кошти.

Заяви Пенсійного фонду України щодо примусо-
вого переведення виплати пенсій на банківські карт-
ки викликала значний резонанс. Не всі літні люди 
мають досвід користування картками, не кажу-
чи вже про те, що більшість з них, не мають навіть 
доступу до банкоматів, щоб зняти з картки готівку. 
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 30 квітня, заявив, 
що примусового переведення не буде. Отримання 
пенсій та соціальних виплат повинно бути комфорт-
ним для пенсіонерів, а отримання пенсій на картку є 
правом, але не зобов’язанням пенсіонера. 

І своєю заявою поставив крапку в історії про при-
мусове переведення пенсіонерів на банківське обслу-
говування. Отже, до 2023 року доставкою пенсій буде 
займатися Укрпошта. Згідно законодавства пенсіо-
нер сам має обирати, де і в який спосіб йому зручно 
отримувати пенсію. Якщо в банку – то в банку. Якщо 
в Укрпошті – то в Укрпошті. І ніхто не має права зму-
сити його робити вибір не на свою користь. 

Що робити пенсіонерам, які хочуть повернутися 
на обслуговування до Укрпошти?
За кілька місяців, поки вирішувалася доля пенсій-

них виплат, пенсійні фонди загітували деяких пенсі-
онерів відкрити банківські рахунки для отримання 
пенсії. Якщо отримувати гроші на картку не зручно, 
нова постанова дозволяє пенсіонеру повернутися на 
обслуговування до Укрпошти. Для цього потрібно 
подати заяву до ПФУ особисто або відправити доку-
менти поштою. 

«БМ» 

Працівники Гадяцького міського центру соціаль-
них служб, 3 червня, здійснили виїзд у сім’ю, яка 
проживає на території Гадяцької міської громади (с. 
Малі Будища)  та перебуває на обліку центру як така, 
що опинилася у складних життєвих обставинах. 

Мета поїздки – контроль  за дотриманням  сім’єю 
санітарно-побутових умов, наявності продуктів хар-
чування,  готових страв, та профілактика шкідливих 
звичок серед дорослих членів сімей. 

У результаті відвідування встановили, що бать-
ко неофіційно працевлаштувався на сезонні робо-
ти, стан помешкання та запаси продуктів задовіль-
ні, мати визначилася з місцем перебування дітей під 
час літніх канікул. 

Також відвідали дві родини, яким центр соціаль-
них служб надає соціальні послуги на безоплатній 
основі. Сім’ї проживають у Гадячі, виховують мало-
літніх і неповнолітніх дітей та мають проблеми ма-
лозабезпеченості, безробіття, шкідливих звичок. До-
рослим членам родин надали консультації відповідно 
проблем, які у них виникли, та попередили про мож-
ливі наслідки неналежного виконання батьківських 
обов’язків.

Гадяцький МЦСС

Інспектори регіонального ландшафтного парку 
«Гадяцький», на офіційній сторінці у Фейсбук по-
відомили, що  під час планових рейдів за травень 
цього року вилучили 580 метрів безхозних сіток та 
8 екранів.

Також склали акти для подальшого їхнього зни-
щення згідно, з чинного законодавства.

Адміністрація регіонального парку нагадує, що за 
Правилами любительського і спортивного рибаль-
ства забороняється вилов водних біоресурсів із за-
стосуванням вибухових та отруйних речовин, елек-
троструму, колючих знарядь лову, вогнепальної і 
пневматичної зброї. А також промислових та інших 
знарядь лову, виготовлених із сітко-снастевих чи ін-
ших матеріалів усіх видів і найменувань, способом 
багріння, спорудження гаток, запруд та спускання 
води з рибогосподарських водойм.

Якщо ви помітили порушення Правил рибаль-
ства просять невідкладно повідомляти за номером 
(05354) 3-10-77.

«БМ»

Згідно повідомлення ПрАТ «Гадячгаз», понад 10,5 
тис споживачів, мешканців територіальних громад 
Гадяччини, досі не уклали договори на постачання 
природного газу. Відповідно, на сьогодні вони спожи-
вають газ із ресурсу Постачальника останньої надії

ГК «Нафтогаз України» назвала ціну на природний 
газ для клієнтів ПОН у червні - 11,59 грн з ПДВ, без 
вартості розподілу (доставки).

У компанії заявили, що вона не встановлює ціну 
для клієнтів ПОН, а «вираховує на щомісячній ос-
нові за спеціальною формулою, яка була розроблена 
у рамках Порядку проведення конкурсу з визначен-
ня постачальника «останньої надії».

«БМ»

У той же час, на ринках Гадяча черешень поки не 
продають, на відміну від аналогічного періоду у ми-
нулі роки. Очікується, що вже з наступного тижня 
надійдуть ягоди із південних областей країни. Ре-
алізатори кажуть, що ціни будуть не такі шокуючі, 
як у столиці, до того ж поступово знижуватимуться.

Не дивлячись на те, що у деяких господинь уже до-
стигає домашня полуниця, ціни на базарах досі три-
маються на високому рівні – у Гадячі за кіло просять 
від 120 гривень (до 250 у супермаркетах). 

Із слів експертів, дорожнеча ягід зумовлена не-
сприятливими погодними умовами  - грози і дощі по-
били кісточкові, тож черешні цього року буде мало. 
Через затяжну холодну погоду, із запізненням, стиг-
не і ґрунтова полуниця. 

Оксана Кириченко

ЦІНА НА ГАЗ У ЧЕРВНІ 
ДЛЯ КЛІЄНТІВ ПОН

ЕКОЛОГІЧНИЙ 
БЮЛЕТЕНЬ

У СЕРГІЇВЦІ ВІДКРИЛИ 
ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК

МІСЬКРАДА 
ОГОЛОСИЛА 
АУКЦІОН 

ПРИМУСОВОГО 
ПЕРЕВЕДЕННЯ НА 
КАРТКИ НЕ БУДЕ

ВИЛУЧИЛИ СІТКИ 
ТА ЕКРАНИ 

СІМ’Ї, ЯКІ 
ПОТРЕБУЮТЬ 
НАГЛЯДУ 

ВАРТІСТЬ ЧЕРЕШНІ 
Б’Є РЕКОРДИ 

Полуницю-рекордсменку вагою 
289 грамів зареєстрували в 
Ізраїлі в лютому 2021 року. Це 
наразі найважча ягода в світі. Її 
попередницю – полуницю, котра 
важила 250 грамів, виростили у 
Японії.

В Україні стартував ягідний сезон. Ціни, чесно ка-
жучи, шокують - наприклад, в Одесі просили 500 грн 
за кілограм черешень, а щоб спробувати одну ягідку, 
потрібно було заплатити 7 грн. На ярмарках Києва 
за «першу» черешню просять від 150 до 200 грн. На 
ринках вартість вища – 250 грн за кілограм. Завозять 
ягоду із Туреччини та Узбекистану. Також з›являєть-
ся і українська з Мелітополя. 
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Минулого тижня
в Гадячі
зареєстровано
2 немовлят

10 осіб
пішли
з життя

4 пари 
одружилися

жодна пара 
не розлучилася

пожежа

1 червня, 04:00, у селі Біленченківка, по вулиці 
Чапаєва, відбулося загоряння будівлі літньої кух-
ні. Вогнем знищено дерев’яне перекриття на площі 
4 м кв, газовий лічильник, бойлер, закопчено стіни 
та стеля на площі 20 м кв, пошкоджено домашні речі. 
Врятовано літню кухню. Причина пожежі встанов-
люється. Пожежа ліквідована одним відділенням 6 
ДПРЧ. Працювала ланка ГДЗС (3 чол., 30 хв). 

ГУ ДСНС у Полтавській області.

Близько 10-ї 
години, 6 червня, 
до Гадяцького 
райвідділу, 
евакуатором 
привезли авто, 
за зовнішніми 
ознаками, ймовірно, 
після ДТП. 
Як згодом стало 
відомо від свідків 
події, аварія за 
участі цього 
транспортного 
засобу сталася 
напередодні 
вночі – на вул. 
Гетьманська,2 водій 
не впорався із 
керуванням і в’їхав 
у дерев’яну опору. 
Після цього залишив 
автомобіль на місці 
ДТП і зник. Очевидці 
стверджують, що 
найімовірніше, він 
був у нетверезому 
стані.

За 5 місяців 2021 року сектори реагування па-
трульної поліції Миргородського РВП зупинили 
240 водіїв, які керували транспортними засобами з 
ознаками сп’яніння: у Миргороді – 43, Гадячі – 59, 
Лохвиці – 47, Великій Багачці – 59, Шишаках – 32

На нетверезих кермувальників поліцейські скла-
ли протоколи за статтею 130 КУпАП та направили 
матеріали адміністративних порушень до суду, для 
прийняття правового рішення.

Водіям нагадуємо: з 17 березня в Україні діють 
нові штрафи за порушення правил дорожнього руху 
і посилилась відповідальність за керування автомо-
білем у нетверезому стані:

за ч. 1 ст. 130 – штраф 17 000 грн з позбавленням 
права керування на 1 рік;

за ч. 2 ст. 130 – штраф 34 000 грн з позбавленням 
права керування на 3 роки з оплатним вилученням 
ТЗ чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплат-
ним вилученням ТЗ чи без такого;

за ч. 3 ст. 130 – штраф 51 000 грн з позбавленням 
права керування на 10 років та конфіскацією тран-
спортного засобу або адмінарешт на 15 діб з позбав-
ленням права керування на 10 років та конфіскаці-
єю транспортного засобу.

Миргородський РВП ГУНП в Полтавській області.

Подія сталася 5 червня в місті Глобине, 
Полтавської області. 

«До реанімаційного відділення дитячої лікарні мі-
ста Кременчук із діагнозом «ураження електричним 
струмом, опіки обох долонь і лівої гомілки» госпіта-
лізована громадянка 2013 року народження. Елек-
тротравму отримала в результаті необережного за-
кидання рибальського спінінга і попадання ліски 
на лінію електропередач», – ідеться в повідомлен-
ні.  У ДСНС уточнили, що стан здоров›я постраж-
далої – тяжкий.

ГУ ДСНС у Полтавській області

У Кременчуці, 6 червня, близько 11:00 до 
поліції надійшла інформація про те, що на 
вулиці знайшли тіло чоловіка, із ознаками 
насильницької смерті, загорнуте у килим.

Також з’ясували, що загиблим є 27-річний місце-
вий житель, 

За цим фактом слідчий поліції вніс відомості до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань за квалі-
фікуючими ознаками ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) 
Кримінального кодексу України.  

Під час оперативно-розшукових та слідчих дій по-
ліціянти встановили особу, яку підозрюють у скоєн-
ні цього злочину. Згідно з повідомленням прес-служ-
би поліції, до умисного вбивства причетна місцева 
48-річна жінка, яка мешкає в тому ж гуртожитку, 
де проживав потерпілий. Наразі їй повідомили про 
підозру та вирішують питання щодо обрання запо-
біжного заходу.  

За попередньою версією слідства, конфлікт між 
підозрюваною та потерпілим виник на ґрунті осо-
бистих неприязних стосунків у гуртожитку, в при-
міщенні загальної кухні.

Обставини злочину з’ясовує слідство.

Прес-служба ГУ Нацп оліції Полтавщини

ВИЯВИЛИ 
ТРУП 
ЧОЛОВІКА, 
ЗАГОРНУТИЙ 
У КИЛИМ НЕТВЕРЕЗІ ВОДІЇ 

ДІВЧИНКА 
ОТРИМАЛА 
ЕЛЕКТРОТРАВМУ 
ПІД ЧАС 
РИБОЛОВЛІ 

У Великій Багачці, Миргородського району, 
3 червня, стався конфлікт між 40-річною 
жінкою та 37-річним чоловіком. У ході 
конфлікту чоловік завдав потерпілій 
тяжкі тілесні ушкодження. Свідок сварки 
викликав медиків, які доставили потерпілу 
до лікарні. Однак врятувати їй життя не 
вдалося. Про дану подію лікарі повідомили 
поліцію.
За вказаним фактом слідчим поліції, під процесу-

альним керівництвом Миргородської окружної про-
куратури, відкрито кримінальне провадження за ч. 
2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що 
спричинило смерть потерпілої) Кримінального ко-
дексу України.

Євгеній Сліпченко, начальник відділення № 3 (смт 
Велика Багачка) Миргородського районного відділу 
поліції, повідомив:

«У ході оперативно-розшукових та слідчих дій по-
ліцейські з’ясували особу, з якою конфліктувала по-
терпіла. Ним виявився знайомий жінці місцевий 
чоловік. Наразі йому повідомлено про підозру та об-
рано запобіжний захід — тримання під вартою термі-
ном на 60 діб. У разі доведення вини судом фігуран-
ту загрожує до 10  років позбавлення волі.

У кримінальному провадженні триває досудове 
розслідування.» 

Відділ комунікації поліції Полтавської області

Про це повідомив речник поліції 
Полтавщини Юрій Сулаєв. 

Унаслідок 54-х аварій: 1 дитина загинула та 56 
- травмовані. 

 Із них: 
14 пішоходів; 10 водіїв (мопедів, скутерів, мотоци-

клів, автомобілів); 33 пасажири.
«БМ»

ВБИВ ПІД 
ЧАС СВАРКИ 

ІЗ ПОЧАТКУ 
РОКУ СТАЛОСЯ 
54 ДТП ЗА 
УЧАСТЮ ДІТЕЙ

ДТП

«БМ»
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26 травня 2021 року суддя Гадяць-
кого районного суду розглянув справу 
про адміністративне правопорушення, 
яка надійшла від Гадяцького районно-
го відділу державної виконавчої служ-
би Північно-Східного міжрегіональ-
ного управління Міністерства юстиції 
(м. Суми) про притягнення до адмі-
ністративної відповідальності грома-
дянина України, уродженця с. Забрід, 
Хустського р-ну, Закарпатської обл., 
освіта неповна середня, не працює, 
фактично проживає с. Качанове, Га-
дяцького р-ну, за ст. 1831 ч.1 КУпАП.

Встановлений епізод
Обвинувачений не сплачує алімен-

ти на користь колишньої дружини, 
які зобов`язаний сплачувати відпо-
відно до виконавчого листа, видано-
го Гадяцьким районним судом на під-
ставі рішення суду, що призвело до 
виникнення заборгованості, сукуп-
ний розмір якої перевищує суму від-
повідних платежів за шість місяців 
та становить за період з 1.10.2020 по 
31.03.2021 року 14461,50 грн., загаль-
ний розмір заборгованості згідно до-
відки-розрахунку державного вико-
навця від 8.04.2021 року станом на 
1.04.2021 становить 63323,68 грн.

Обвинувачений підтвердив факт 
вчинення правопорушення.

Вина обвинуваченого у вчиненні ад-
міністративного правопорушення, пе-

редбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП під-
тверджується сукупністю досліджених 
в судовому засіданні доказів. Судом 
встановлено, що адміністративне пра-
вопорушення, передбачене статтею 
1831 КУпАП, є триваючим і характе-
ризуються тим, що особа яка вчини-
ла якісь певні дії чи бездіяльність, пе-
ребуває надалі у стані безперервного 
продовження цих дій (бездіяльності). 
Ці дії безперервно порушують закон 
протягом якогось часу і увесь цей час 
винний безперервно скоює правопо-
рушення у вигляді невиконання по-
кладених на нього обов`язків.

Виходячи з матеріалів справи, тяж-
кості вчиненого правопорушення, від-
ношення до скоєного, суд вважає, що 
обвинуваченого слід піддати стягнен-
ню у вигляді суспільно корисних ро-
біт, так як саме таке адміністративне 
стягнення буде необхідним і справед-
ливим з метою запобігання вчинення 
правопорушень в подальшому.

К е р у ю ч и с ь  с т .  с т . 
1831ч.1, 401, 221, 283, 284 КУпАП, суд 
постановив обвинуваченого визнати 
винним у вчиненні адміністративно-
го правопорушення, передбаченого ст. 
1831 КУпАП та піддати адміністра-
тивному стягненню у вигляді суспіль-
но корисних робіт строком 120 годин. 
Стягти з обвинуваченого на користь 
держави судовий збір в сумі 454 грн.

27 травня 2021 року Гадяцький 
районний суд розглянув 
кримінальне провадження за 
обвинуваченням громадянина 
України, уродженця с. Петрівка-
Роменська, не одруженого, не 
працює, раніше не судимого, 
у вчиненні кримінального 
правопорушення, 
передбаченого ч. 1 ст. 185 КК 
України.

Встановлений епізод
5 січня 2021 року, близько 15 го-

дини, обвинувачений, прибув до не-
житлового господарства потерпілої, з 
метою здійснити таємне викрадення 
металевих листів з даху будинку.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 
маючи вільний доступ до господар-
ства, обвинувачений, усвідомлюючи 
суспільно-небезпечний характер своїх 
дій, таємно, шляхом демонтажу здійс-
нив крадіжку металевих листів з даху 
будинку вартістю, згідно висновку 
судово-товарознавчої експертизи 528 
гривень, після чого покинув територію 
господарства, тим самим обернув на-
лежне потерпілій майно на власну ко-
ристь, заподіявши матеріальні збити 
на у вищезазначеному розмірі.

У ході судового розгляду обвинува-
чений визнав вину у вчиненні кримі-
нального правопорушення повністю, 
пояснивши при цьому, що не оспорює 
обставини його вчинення, встановле-
ні органом досудового розслідування, 
а тому вважає, що дослідження дока-
зів є недоцільним.

Потерпіла у судове засідання не з`я-
вилась, надала заяву про розгляд кри-

мінального провадження без її участі.
Відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК Укра-

їни, судом визнано недоцільним до-
слідження доказів, під час судового 
розгляду, підтверджуючих обстави-
ни вчинення обвинуваченим кримі-
нального правопорушення, з підстав 
не оспорювання їх учасниками судо-
вого провадження та відсутності сум-
нівів у добровільності їх позиції.

Суд визнає винним обвинуваченого 
у таємному викраденні чужого майна 
(крадіжці) і кваліфікує його дії за ч. 
1 ст. 185 КК України.

Обставинами, які пом`якшують об-
винуваченому покарання, відповідно 
до ст. 66 КК України, суд визнає: щире 
каяття, активне сприяння розкриттю 
кримінального правопорушення. Об-
ставини, які обтяжують покарання, 
відсутні.

Питання речових доказів підлягає 
вирішенню у відповідності до ст. 100 
КПК України.

Керуючись ст. ст. 368, 370, 374, 394 
КПК України, суд ухвалив обвину-
ваченого визнати винним у вчиненні 
кримінального правопорушення пе-
редбаченого ч. 1 ст. 185 КК України та 
призначити покарання у виді 1 року 
обмеження волі.

На підставі ст. 75 КК України звіль-
нити обвинуваченого від відбування 
призначеного покарання, у виді обме-
ження волі, з випробуванням, встано-
вивши іспитовий строк терміном на 
1 рік.

Стягнути з обвинуваченого на ко-
ристь держави витрати на залучення 
експертів у розмірі 1634 гривні 50 коп.

26 травня 2021 року суддя Гадяць-
кого районного суду, розглянув адмі-
ністративну справу, про притягнення 
до адміністративної відповідальності 
громадянина України, освіта середня, 
студент 1 курсу Миргородсько-
го ПТУ № 44, за ст. 1224, ст. 124 та 
ч.1,2 ст. 126 КУпАП.

Встановлений епізод
30 квітня 2021 року, о 23:00, обви-

нувачений у с. Сари, Миргородсько-
го району, керував транспортним за-
собом мотоциклом LONCIN CR59, 
не маючи при собі полісу (догово-
ру) обов`язкового страхування ци-
вільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних 
засобів (страхового сертифіката «Зе-
ленакартка») і не маючи права керу-
вати таким транспортним засобом та 
в цей же час, під час здійснення обго-
ну поліцейського автомобіля «Рено 
Дастер», під керуванням патрульно-
го поліцейського, який рухався з уві-
мкненими проблисковими маячками 
синього та червоного кольору, не до-
тримався безпечного інтервалу і до-
пустив зіткнення. Внаслідок ДТП 
транспортні засоби зазнали механіч-
них пошкоджень. Після скоєння по-
рушення ПДР обвинувачений зали-
шив місце ДТП.

Обвинувачений підтвердив факт 
вчинення правопорушення, пояснив, 
що він не отримував посвідчення во-
дія, також не має страхового полісу. 
Під час обгону поліцейської машини 
остання змінила напрямок руху вліво, 
в результаті чого відбулося зіткнен-
ня з автомобілем, він злякався і втік 
з місця події.

Мати неповнолітнього обвинуваче-
ного пояснила суду, що з сином про-
ведено виховну бесіду. Запевнила, що 
буде контролювати поведінку сина і 
наглядати за ним.

Вина обвинуваченого у вчинен-
ні адміністративних правопорушень, 
передбачених ст. 1224, ст. 124 та 
ч.1,2 ст. 126 КУпАП також підтвер-
джується сукупністю досліджених в 
судовому засіданні доказів, які не ви-
кликають сумнівів у своїй достовір-

ності і допустимості, зокрема даними, 
які містяться у протоколі про адмі-
ністративне правопорушення, схе-
мі з місця ДТП, рапорті оперативно-
го чергового та іншими матеріалами 
справи в їх сукупності.

У діях обвинуваченого є склад 
правопорушень, передбачених ст. 
1224 КУпАП - залишення місця ДТП, 
що є порушенням п. 2.10А ПДР, ст.124 
КУпАП порушення водієм правил до-
рожнього руху, що спричинило по-
шкодження транспортного засобу, 
зокрема п. 3.4, 13.1 ПДР, ст. 126 ч.1 
КУпАП.

Отже, враховуючи доведеність ма-
теріалами справи вини особи у вчи-
ненні адміністративного правопору-
шення у сфері забезпечення безпеки 
дорожнього руху, суддя вважає за не-
обхідне піддати обвинуваченого ад-
міністративному стягненню у вигля-
ді штрафу.

Відповідно до ст. 401 КУпАП у разі 
винесення суддею постанови про на-
кладення адміністративного стяг-
нення особою, на яку накладено таке 
стягнення сплачується судовий збір у 
розмірі 0,2 розміру прожиткового мі-
німуму для працездатних осіб, що ви-
значено Законом України «Про судо-
вий збір».

Керуючись ст. 13, 36, 401, 1224, 
124, 126ч.2, 221, 283, 284 Кодексу 
України про адміністративне пра-
вопорушення, суддя постановив об-
винуваченого визнати винним у вчи-
ненні правопорушень, передбачених 
ст. 1224, ст. 124 та ч.2 ст. 126 КУ-
пАП та накласти на нього адміністра-
тивне стягнення у вигляді штрафу:

На підставі ч. 2 ст. 36 КУпАП на-
класти остаточно на обвинувачено-
го адміністративне стягнення у виді 
штрафу за ст. 1224 КУпАП в розмірі 
двохсот неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян, що становить 
3400 гривень.

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

Сторінку підготувала Анжела Замотаєва 
за матеріалами відкритих даних Єдиного 

державного реєстру судових рішень

ВИКРАВ МЕТАЛЕВІ 
ЛИСТИ З ДАХУ

ОТРИМАВ СУСПІЛЬНО 
КОРИСНІ РОБОТИ ЗА 
НЕ СПЛАТУ АЛІМЕНТІВ

ПІД ЧАС ОБГОНУ 
ЗІТКНУВСЯ З 
ПОЛІЦЕЙСЬКОЮ 
МАШИНОЮ
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Продовжуємо цикл публікацій 
про статки чиновників. Цього 
разу проаналізували електронні 
декларації депутатського 
корпусу Краснолуцької сільської 
ради. 

Олександр Кошовий 
Дружина декларанта у власності 

має земельні ділянки 346 м2 і 25300 
м2.  Сам декларант володіє авто 
Mersedes-bens Vito 108 CDI, 1999 р.в., 
ВАЗ 2121, 1986 р.в, с/г техніку Т-40 
М, 1986 р.в., а дружина задекларува-
ла ВАЗ 2121, 1986 р.в на іншому праві 
користування. 

У доходах: 180439 грн. зарплати, 
49000 грн. від відчуження рухомо-
го майна, а його дружина отримувала 
65520 грн. допомоги по безробіттю та 
11000 грн. від надання майна в оренду.

Ігор Красюк 
Дружина депутата володіє квартирою 

38,7 м2. Сам декларант має у власності 
нежитлову будівлю (електрощитову) 
4,2м2, а також 8 м2, склад 46,7 м2,  322,9 
м2, 65,5 м2, сарай 75,2 м2, гараж 203,8 
м2, будинок персоналу 46,6 м2, орен-
дує земельні ділянки 146402 м2, 96060 
м2, 5621 м2, 25276 м2, 9724 м2, 2167 м2, 
15673 м2, 31374 м2, 14556 м2, 07992 м2, 
08104 м2, 06608 м2, у спільній власності 
має нежитлове приміщення 178,5 м2.

Не дивлячись на це доходи у родині 
має тільки дружина – 8600 грн. соцви-
плат і 34643 грн. зарплати. 

Тетяна Коваленко 
Чоловік декларанта володіє з/д 2500 

м2, 1597 м2, будинком 92 м2, а також 
авто ВАЗ 2106, 1990 р.в.  У доходах 
126 355 грн. зарплати, а чоловік отри-
мав 62887 пенсії. 

Світлана Рубан 
Не має ані нерухомості, ані авто. У 

доходах вказала 132616 грн. зарплати, 
25823 грн. пенсії, а також 6921 грн. сти-
пендії сина. 

Анатолій Павленко 
На іншому праві користування декла-

рує будинок 83,4 м2. У доходах: 131980 
грн. зарплати, у дружини 47224 грн. 
зарплати, 3082 грн. допомоги по безро-
біттю, у сина 3724 грн. стипнедії та 1589 
грн. виплати виборчої комісії.

Тамара Тюжина 
Володіє 25% будинку площею 71 м2 

(співвласники батько та мати),  має 
з/д 25500 м2, її чоловік має у власно-
сті будинок 73.3 м2, з/д 25500 м2, 1440 
м2, батько з/д 25500 м2, 6573 м2, мати 
26100 м2. 

Чоловік декларанта володіє ЗАЗ 
968М, 1989р.в., ВАЗ 21061, 1991 
р.в, а син має ЗАЗ 110307, 2005 р.в., 
GEELY MK CROSS,  2013 р.в.

У доходах родини: декларант за рік 
отримала 246892 зарплати, 12470 грн. 
доходу від надання майна в оренду;  її 
чоловік 25800 грн. пенсії, 12470 грн. 
від надання майна в оренду, 211552 
грн. зарплати; батько 37826 грн. пенсії, 
12470 грн. від надання майна в орен-
ду; мати 37321 грн. пенсії. 12470 грн. 
від надання майна в оренду; син 196457 
грн. зарплати. 

Василь Корнієнко  
Володіє квартирою 63,4 м2, з/д 4821 

м2, 28761 м2, гаражем 22 м2. У «тран-
спортних засобах» вказав: два трактор-
них причепи, причіп-самоскид, с/г тех-
ніку Т-156, 1992 р.в., ДОН-1500А, 1992 
р.в., БЕЛАРУС-82.1, 2006 р.в., Т-40АМ, 
1980 р.в., ТЛ-3Б, 1983 р.в., а також ван-
тажний автомобіль ЗИЛ-ММЗ 4502, 
1990 р.в.. У доходах: 34600 грн. від за-
йняття підприємницькою діяльністю, 
25800 грн. пенсії. 

Олександр Грицина 
У власності матері декларанта буди-

нок 271,40 м2, з/д 6729 м2, 2000 м2, сам 
декларант має з/д 4000 м2, а його дру-
жина з/д 7693 м2.

Із рухомого майна декларант во-
лодіє причепом 2 ПТС-4, 1990 м2. 
с/г Белорус-82.1,  2013 р.в., та авто 
CHRYSLER VOYAGER, 2008 р.в.  

За рік декларант заробив 123668 грн. 
зарплати. 

Людмила Павленко 
У спільній власності (50%) декларує 

будинок 170,3 м2, також має з/д 1588 
м2, 1315 м2, 25811 м2, 7446 м2, 28784 
м2, 7701 м2, 4710 м2, 2500 м2 і  буди-
нок 12,8 м2.

У доходах: 156951 грн. зарплати, 900 
грн. матеріальної допомоги, 1242 грн. 
благодійної допомоги, 13248 грн. дохо-
ду від надання майна в оренду, 2000 грн. 
гуманітарної допомоги та 14331 грн. до-
ходу від надання майна в оренду. 

Сергій Кулініч 
Має у власності будинок 68,8 м2, з/д 

25700 м2, 4300 м2, 0020 м2, а його дру-

жина володіє з/д 25700 м2. Із тран-
спортних засобів має: мотоцикл ІЖ 
П-5К, с/г техніку ЮМЗ-6АКП, на-
півпричеп саморобний, авто DAEWOO 
LANOS, 2008 р.в. У доходах вказав 
66611 грн. зарплати, його дружина 
74755 грн. зарплати. 

Андрій Жученко 
У спільній власності задекларував 

квартиру 65 м2 у Гадячі, володіє з/д 
4100 м2, 13543 м2, а його дружина воло-
діє з/д 20570 м2, 1581 м2, 1000 м2, 998 
м2. Окрім цього, дружина декларанта  
володіє недобудованим будинком у Га-
дячі.  У доходах декларанта 191277 грн 
зарплати, 7175 грн доходу від надання 
майна в оренду, 348 грн. допомоги на 
лікування та 500 грн. соцвиплат, а його 
дружини – 41403 грн пенсії.

Валентина Рябцева 
Володіє 50% будинку 89,8 м2, у влас-

ності має з/д 2000 м2, 67241 м2, 57029 
м2, а її чоловік має з/д 25800 м2, 1278 
м2, 2500 м2, 19996 м2. 

Сергій Шаповал 
У власності зазначив з/д 29100 м2, 

29100 м2, 29142 м2, 29100 м2, 2133 м2, 
2500 м2, 26 м2, 10028 м2, 2000 м2, квар-
тиру 50,6 м2, будинок 112,1 м2 (75 %), а 
його дружина задекларувала з/д 29100 
м2, 900 м2, квартиру 74 м2, 

Володіє декларант і транспортними 
засобами: має авто CITROEN С4, 2012 
р.в., причіп, с/г техніку ЮМЗ-
6КЛ, 1988 р.в., СК-5МІ, 1989 р.в., МТЗ-
82.1, 2003 р.в., JOHN DEERE, 1996 р.в., 
ЗАЗ 110307, 2005 р.в., причіп трактор-
ний. Окрім цього ,протягом звітного 
періоду придбав HYUNDAI TUCSON, 
2016 р.в.

Живе родина на пенсію дружини де-
кларанта – 25800 грн.

Володимир Усик 
Володіє з/д 20000  м2, 1000 м2, а його 

дружина з/д 5864 м2, 0588 м2,  має бу-
динок 90,2 м2. 

Окрім цього декларант власник 
OPEL Astra,  2007 р.в. та причепа. За 
рік заробив 61200 грн зарплати.

Віктор Підгайко 
У 100% власності декларує будинок 

89,9 м2 м2, з/д 36600м2, 36595 м2,  та-
кож має об’єкт для будівництва й об-
слуговування житлового будинку, гос-
подарських будівель і споруд площею 
600 м2, об’єкт для ведення особистого 

селянського господарства площею 8300 
м2,  а його дружина квартиру 31,2 м2 у 
Полтаві, з/д 36600 м2. Окрім цього де-
кларант орендує кілька земельних діля-
нок: 481 м2, 689 м2, 2344 м2. 

Із «ТЗ» він має ВАЗ 2107, 1990 
р.в., мотоцикл ИЖ Ю5К, 1987 р.в. 
HYUNDAI ACCENT, 2017 р.в., а його 
дружина с/г техніку МТЗ 80Л, 1988 р.в.

За рік заробив 200000 грн. зарпла-
ти, 9752 грн. від надання майна в орен-
ду, 1000 грн. за самостійний обробіток 
паю, а його дружина 68000 грн. зарпла-
ти, 1000 грн. за обробіток паю. 

Володимир Дем›янець 
Володіє будинком 93,5 м2, з/д 2130 

м2, 29359 м2, а його дружина з/д 28753 
м2. 

У ТЗ вказав: с/г техніку Т-40АМ 
м2, 1993 р.в.,  МТЗ-80, 1983 р.в., авто 
Volkswagen Transporter T-4,1998 р.в.. 
ЗІЛ - ММЗ 554, 1989 р.в. 

За рік заробив 97306 грн. зарплати, а 
його дружина – 173451 грн. зарплати. 

Людмила Розпутько 
У об’єктах нерухомості вказала: з/д 

32700 м2, 32742 м2, 1441 м2, 2175 м2, 
2355 м2, 1300 м2, а також будинок 76,5 
м2. Її чоловік володіє  з/д 32700 м2, 

У доходах: 21827 грн. від надання 
майна в оренду, 28512 грн. пенсії мате-
рі, 78372 грн. зарплати та  10914 грн. від 
надання майна в оренду чоловіка. 

Андрій Романенко 
Дружина декларанта володіє зе-

мельною ділянкою 10000 м2.  Сам де-
кларант має авто  AUDI 100, 1992 р.в., 
МАЗ 5549, 1990 р.в., ВАЗ 2105, 1981 
р.в., с/г техніку Т-40АМ, 1984 р.в. 

У доходах – 58600 грн. зарплати 
дружини. 

Віталій Чмуневич 
Декларує з/д 30800 м2, а його дру-

жина з/д 46000 м2. Із техніки має ВАЗ 
2107, 1992 р.в., с/г техніку JM 250, 2008 
р.в.

У доходах: 83149 грн. зарплати, 10000 
грн. від надання майна в оренду. 

Декларацій Миколи Павлюченка, 
Оксани Романенко та Ганни Процен-
ко, які також вказані у списку депутатів 
сільської ради, у реєстрі ми не знайшли. 

Далі буде.
Оксана Кириченко.

МАЮТЬ 
ПО КІЛЬКА 
ГЕКТАРІВ ЗЕМЛІ, 
А ЖИВУТЬ 
НА ЗАРПЛАТИ 
ДРУЖИН
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Дитинство – це, коли 
морозиво - смачніше, друзі 
- найвірніші, а щастя - у 
дрібницях. Мова піде про 
свята в громадах. По факту 
заходи до Дня захисту 
дітей провели тільки у 
Гадяцькій та Сергіївській 
громадах. Краснолуцька, 
Великобудищанська, 
Петрівсько-Роменська і 
Лютенська громади заходів 
до 1 червня не проводили. 

Карантин досі дає про себе зна-
ти… Можливо, має пройти адап-
тивний період, щоб працівники 
відділів культури взялися за ор-
ганізацію та проведення заходів. У 
соціальних мережах ці заходи не 
анонсували і не висвітлювали. Ми 
й не очікували чогось особливого, 
але свято для дітей мало б бути.

Був час, коли організацією свят-
кових заходів займався районний 
відділ культури, під керівництвом 
Лариси Труш - все на належному 
рівні, дітей привозили зі всього 
району. 

Тепер, всі територіальні гро-
мади від початку створення, вже 
самостійно затверджують пла-
ни проведення заходів. Тож, ви-
ходить – не затвердили, і не ви-
конали своєї роботи. Про мізерні 
бюджети говорити не будемо, ма-
буть, справа не в грошах, а у ба-
жанні працювати.

Також, цьогоріч, не організува-
ли і пришкільні табори, нажаль, в 
усіх громадах. Мовляв, не встигли 
провести тендери, щоб закупити 
продукти харчування. 

А у Полтавській громаді, до се-
редини червня працюватимуть 46 
літніх пришкільних таборів для 

учнів початкових класів. Протя-
гом двох тижнів діти відпочива-
ють та відвідують екскурсії. Ко-
жен заклад має індивідуальний 
графік. Про це відомо з проекту 
рішення Полтавської міської ради, 
який оприлюднили 2 червня.

До того ж, школярі протягом на-
вчального року досить мало від-
відували школу, були на дистан-
ційному навчанні. Карантин вже 
закінчився, та працювати на пов-
ну потужність у освітян бажання 
не має. 

Як результат: з’являються пові-
домлення, що школярі вештають-
ся без нагляду і займаються не 
зрозуміло чим. Знову таки, від-
повідальність на батьках, але ре-
зультат один - діти більшу части-
ну доби без нагляду дорослих. 

Вікторія Цимбал

Їх можна побачити на дорогах, 
тротуарах – та взагалі будь-де. 
У мережі безліч публікацій із 
заголовками «Провалився у яму та 
травмувався», «Авто провалилося 
у величезну яму на дорозі» та інші.
А от минулого року сталася 
вже трагічна подія… 
У Полтаві, 4 листопада, в 
мікрорайоні Алмазний, жінка 
провалилася у яму глибиною 
5-6 метрів. В результаті падіння, 
від отриманих травм, нажаль, 
загинула на місці. До слова, 
жінка була працівницею однієї з 
місцевих комунальних служб. 
Та нажаль трапляються 
випадки, коли ями є наслідком 
незавершеної та покинутої роботи 
самих же комунальників. 

Наслідки «халатного» 
відношення
До прикладу, у Тернополі, у серп-

ні 2020 року, 15-річна дівчина впала в 
яму поблизу каналізаційного колекто-
ра. За попередніми даними, на місці, де 
стався інцидент, проводилися ремон-
ті роботи, територія не була належним 
чином огороджена. Через сильну зли-
ву і великий наплив води неповнолітня 
просто її не помітила. На щастя, дівчи-
ні вдалося самотужки вибратися. Відо-
мості за даним фактом внесено в ЄРДР 
за статтею 271 ККУ – порушення ви-
мог законодавства про охорону праці. 
Також, восени минулого року, в Одесі, 
20-тирічний хлопець впав у яму гли-
биною 4 метри, яку також вирили і за-
лишили комунальники. Рятувальники 
допомогли хлопцю вибратись. В стані 
середньої тяжкості з діагнозом «політ-
равма» його госпіталізували до лікарні.

У цих випадках постраждалим по-
щастило, але наступного разу комусь 
пощастить менше.

Гадяч не відстає
Для нас такі випадки теж не є чимось 

новим, місцеві жителі часто скаржать-
ся на дії чи бездіяльність місцевих ко-
мунальних служб. 

Минулого тижня, в мережі Інстаграм, 
Ніка Костюкова надіслала нам у при-

ватні повідомлення фото та відео, на 
яких видно чималу яму, яку залишили 
комунальники ще з минулої осені:

«По вулиці Гагаріна (болгарське міс-
течко), минулої осені, комунальники 
розрили яму. Ми не знаємо, які робо-
ти там проводили, але яму залишили 
не засипаною.

Поблизу живе багато діток, яким 
завжди цікаво що ж у тій ямі, тож інко-
ли бігають до неї. Звісно ми їх інформу-
ємо про небезпеку, але це діти.

Ми, жителі прилеглих будинків, ба-
жаємо поширення цієї інформації, бо 
ніхто нічого не робить».

Директор ВУЖКГ Віктор Приходько, 
коментує дану ситуацію так: 

«Взагалі то цю яму вирили всього 
лише місяць тому. Там було місце пори-
ву і тепер плануємо на тому місці зро-
бити колодязь. Наразі вже встановлена 
запірна арматура,

але роботи довелось припинити че-
рез несприятливі погодні умови, адже 
під час дощів яму заливало водою. Але 

ми обов’язково відновимо там роботи, 
як тільки земля буде достатньо сухою».

Чому з’явилася яма та про її долю в 
майбутньому - все зрозуміло, але не по-
лишає лише одне питання – чому вона 
не огороджена належним чином? 

Керівництву комунальної служби 
слід пам’ятати – виконання робіт на 
мережах водопостачання та каналізації 
має відбуватися з дотриманням «Пра-
вил техніки безпеки при експлуатації 
систем водопостачання та водовідве-
дення населених місць». 

Для огородження місць проведення 
робіт необхідно застосовувати: шта-
кетний бар’єр висотою 1,1 м., пофарбо-
ваний у білий і червоний кольори рів-
нобіжними горизонтальними смугами 
шириною по 0,13 м; суцільні щити ви-
сотою 1,2-1,3 м, з червоної облямівкою 
шириною 10-12 см по контуру щита, зі 
знаком, що позначає проведення ре-
монтних робіт, найменуванням органі-
зації, яка здійснює роботи, і зазначен-
ням її номера телефону.

Адже окрім прямої небезпеки для 
громадян, не виконання усіх заходів 
безпеки несе й кримінальну відпові-
дальність. Оскільки за порушення ви-
робничої безпеки, згідно статті 271 
ККУ, в разі заподіяння шкоди здоров›ю 
потерпілому – підприємству загрожує 
штраф від ста до двохсот неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян або 
виправними роботами на строк до двох 
років, або ж обмеженням волі на той са-
мий строк. Те саме діяння, якщо воно 
спричинило загибель людей або інші 
тяжкі наслідки - карається виправни-
ми роботами на строк до двох років або 
обмеженням волі на строк до п›яти ро-
ків, чи позбавленням волі на строк до 
семи років, з позбавленням права обій-
мати певні посади чи займатися пев-
ною діяльністю на строк до двох років 
або без такого.

Анжела Замотаєва. 
Фото використане як ілюстрація

БЕЗ СВЯТ І ПРИШКІЛЬНИХ ТАБОРІВ

ЯМИ - НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА 
НАШОГО ЖИТТЯ
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Проблема з пластиковими пакетами 
набула в Україні катастрофічних масш-
табів. У законопроекті, який ухвалила 
Верховна Рада, йдеться, що більш як 
500 пластикових пакетів використовує 
кожен українець щороку. Якщо ж взяти 
населення – це десятки мільярдів паке-
тиків, що потрапляють на звалища й от-
руюють усе живе.

В Україні закон про заборону пласти-
кових пакетів набуде чинності 1 січня 
2022 року. До цього буде 9 місяців адап-
тації - щоб всі заклади, де продають чи 
віддають задарма пакетики, змогли ви-
лучити їх з обігу та утилізувати. Як ви-
няток до 2023 року залишаться одно-
разові пакети для упаковки м’яса, риби 
та сипучих продуктів. Замінити поліе-
тилен мають торбинки багаторазового 
використання, паперові та біорозклад-
ні пакети.

Стежитимуть за новим законом спе-
ціалісти Держпродспоживслужби. В 
разі не дотримання правил - штраф від 
1700 до 3400 гривень.

Хто придумав шкідливі 
пластикові пакети?
Насправді, їх вигадали не як шкоду. 

Коли винайшли поліетилен, він видав-
ся великим благом і не в останню чергу 
– для харчової промисловості.

Перші відомості про пакети мож-
на знайти починаючи із 1950-х років 
у американських ЗМІ. Про-
тотип сучасної полегшеної 
господарської сумки — це 
винахід шведського інжене-
ра Стена Туліна. З 1977 року 
пакети з’явились у супер-
маркетах– так почалась ера 
їх активного використання.

Чому вони шкідливі?
Переважно – через безвід-

повідальне ставлення лю-
дей. Багато українців, вва-
жають, що пакетів багато 
не буває – беруть їх у мага-
зинах «на шару» не тільки 
для пакування покупок, а й 
про запас. Але ніхто навіть 
не думає, яку отруту несе 
у власний дім. Адже плас-
тик виробляється з невід-
новлюваних ресурсів, таких 
як нафтопродукти, видобу-
ток яких шкодить довкіллю. 
Тонкі пластикові пакети є потенційно 
небезпечними для дітей: вони можуть 
гратися ними, заплутатися, і задушити-
ся. Крім того, звичайні пластикові па-
кети, дуже повільно розкладаються у 
природі, і можуть знаходитися в при-
родному середовищі понад кілька сто-
літь, поки не розкладуться. До того ж, 
тварини часто плутають їх із їжею, що 
спричиняє їхню загибель. І виникає пи-
тання чому ж ми самі собі шкодимо, ще 
й за власні кошти. Дехто стверджує, що 
поліетиленові пакети -це дуже зручно, 
до того ж витрачаєш «копійки», так як 
магазини самі пакують товари, що від-
бивається на ціні. Але ж, люди, на пер-
шому місці має бути здоров’я! 

Як пакети змінюють екологію?
За даними української громадської 

організації «ReThink», більшість паке-
тів потрапляють на сміттєзвалища або 
розносяться вітром по території кра-
їни, так як рівень їх переробки стано-
вить менше 1 %. Від пакетів щороку по-
мирає близько одного мільйону птахів 
та 100 тис. тварин. Також вони станов-
лять загрозу людському здоров’ю, так 
як їх частки можуть потрапляти у хар-
чі та воду. При цьому, для виробництва 

пакетів використовують невідновлюва-
ні ресурси – 35 л нафти на 1000 пакетів.

Щорічно кожен українець використо-
вує близько 500 поліетиленових паке-
тів, в той час як у ЄС цей показник - до 
90 пакетів. Різниця відчутна:майже у 6 
разів менше, ніж в Україні.

Чому потрібно негайно їх 
заборонити?
Заборона використання або хоча б 

його часткове обмеження буде сприяти 
до раціонального використання пласти-
кових пакетів та зменшення потраплян-
ня цього виду відходів у навколишнє 
середовище. І тут мова йде не лише про 
звалища, ліси, вулиці наших міст, водо-
йми, а й про власний дім.

Де у світі їх вже заборонили?
Більше 33 країн світу повністю відмо-

вилися від пластикових пакетів, а 53-и 
ввели часткове обмеження або податко-
ву систему. Першою країною, яка забо-
ронила тонкі поліетиленові пакети ще у 
2002 році, був Бангладеш. Таке рішення 
там прийняли після того, як з›ясували, 
що «пластик» блокував водостічну си-
стему, посилюючи смертоносні повені. 
Заборону на одноразові пакети також 
ввели Китай, ПАР, Кенія, Уганда і Тай-
вань. У Європейському Союзі першою 
заборонила поліетиленові пакети Італія 
– ще у 2011 році.

Кілька країн, зокрема Руанда, Сома-

лі і Танзанія, запровадили радикальну 
заборону на використання будь-яких 
пластикових пакетів.

У 1994 році Данія почала обкладати 
податком виробників поліетиленових 
пакетів. Ірландія запровадила податок 
у розмірі 15 євроцентів за пакет у берез-
ні 2002 року. Цей крок призвів до ско-
рочення «пластикового» сміття на 95%. 
Через рік майже 90% покупців країни 
перейшли на багаторазові пакети. Гру-
зія обмежила обіг поліетиленових па-
кетів товщиною до 15 мкм. Наприклад, 
у Нідерландах та Ісландії, окрім подат-
ку, заборонене також безкоштовне роз-
повсюдження даних пакетів.

У Сингапурі самі мережі супермар-
кетів прийняли спільне рішення і при-
брали з продажу поліетиленові пакети 
за власною ініціативою, те саме домови-
лись робити і провідні торгівельні ме-
режі Австрії.

Чим можна замінити поліетилен?
Альтернативи все ж існують: паперові 

та полотняні сумки багаторазового ви-
користання; пакети, які біологічно роз-
кладаються і придатні для «компосту-
вання» та різні види екомішечків.

На приклад Перехід на безпечну аль-

тернативу не лише зробить життя «зе-
ленішим», а й дозволить значно зеконо-
мити у кінцевому підсумку.

Біопакети
В Україні 11 років діє виробництво 

біопакетів. Дніпропетровська корпора-
ція «Біосфера» запустила проект – се-
рію пакетів для сміття БІО, що здатні 
швидко розкладатись. Диво-пакети ви-
пустили під ТМ «ФрекенБок», які про-
даються у звичайних магазинах. Період 
розпаду пакета – 3 роки. Виробник га-
рантує, що після закінчення цього тер-

міна пакет розпадеться 
на екологічно безпечні 
складові: воду, вуглекис-
лий газ та гумус.

При їх біорозкладан-
ні виділяється не метан, 
а вуглекислий газ, що 
в набагато меншій мірі 
позначається на про-
гресуванні «парнико-
вого ефекту», а добавка 
нешкідлива.

Плетені сумки-сіточки 
- «авоськи»

Відмінно підходять 
для перенесення про-
дуктів і товарів, набу-
вають популярності, як 
екологічна альтернати-
ва пластиковим пакетам 
та модний аксесуар. До-
сить різноманітні: різно-
кольорові, капронові або 

бавовняні, довгі або маленькі сіточки.
Популярність їх в наші часи зумовле-

на розумною економією простору, а ще 
завдяки екологічності, адже таку сумку 
можна використовувати багаторазово, 
просто потрібно прати її періодично. А 
можна купити відразу кілька таких сі-
ток і тепер після приходу з магазину 
додому кількість використаних поліе-
тиленових пакетів, які відправляються 
в смітник як непотріб і як вже викори-
стані, зменшаться в рази.

Паперові пакети
Пакети з крафт-паперу, обгортковий 

папір, який біологічно розкладаєть-
ся, можна вважати найекологічнішою 
і найбезпечнішою альтернативою. Па-
перові відходи швидко перегнивають 
на звалищі й не завдають шкоди при-
роді. Розраховані на велику вагу папе-
рові пакети анітрохи не гірші за поліе-
тиленові. Щоправда, вони однозначно 
дорожчі за поліетилен, менш міцні, а 
також для їх виготовлення треба вико-
ристовувати дерево.

Тканинні мішечки
Підходять для пакування сипучих 

продуктів – борошна, крупи, цукру. На-
багато міцніші та надійніші за поліети-

ленові пакети. Така альтернатива слу-
житиме протягом тривалого часу. До 
речі, прокип’ячені у розчині кухонної 
солі тканинні мішечки захищатимуть 
вміст від шкідників.

Настільки альтернатива  
менш шкідлива?
За підрахунками учасників руху 

«Zero Waste»– життя без сміття, існує 
кілька альтернатив пластиковим паке-
там, вони усі зручні і до того ж багато-
функціональні.  Щодо їх екологічно-
сті – залежить від того, наскільки бути 
прискіпливими до неї, та від довжини 
життєвого циклу матеріалу. Крім того, 
прихильники життя без сміття наго-
лошують найбільше якраз на тому, що 
наші речі мають не просто швидко роз-
кладатися, а служити десятки років. 
Для того, щоб менше виснажувати при-
родні ресурси, менше псувати екологію 
викидами на транспортування тон това-
рів, їх виробництво чи переробку.

Тож, полотняні торбинки – найменш 
шкідливі. Вони служать від року й біль-
ше, залежно від якості. А при розкла-
данні токсичною може бути хіба фар-
ба, тож слушно брати натуральні, без 
принтів.

Ноу-хау – проект «RE-leaf Paper»: 
пакети з опалого листя і посуд з 
волокон трави
Підростаюче покоління теж не від-

стає у прагненні зменшити вплив на 
екологію. Валентин Фречка із Закар-
паття, будучи школярем, запропонував 
нову технологію виробництва паперу 
з опалого листя. Його ідею удоскона-
люють на Житомирському картонно-
му комбінаті, а підприємство натомість 
розглядає перспективи розвитку його 
винаходу. 

Технологія молодого винахідника до-
водить, що листя з парків може при-
носити користь, якщо його правиль-
но переробляти. До того ж такий папір 
придатний для виготовлення тари і па-
кунків, тож винахід допоможе змен-
шити кількість пластику та поліетиле-
нових пакетів. Також школяр одним з 
перших запропонував виготовити ло-
ток для яєць із волокон скошеної тра-
ви. Першу партію такої продукції від-
правили на експорт до Німеччини. 
Крім того, новатор вигадав трубочки 
для пиття з волокон евкаліпту та цу-
крової тростини.

Тож, це в черговий раз доводить, що 
пластику й поліетилену можна знайти 
альтернативу, аби зберегти довкілля та 
обійтися без виробів із цих забруднюва-
чів. Пам’ятайте: екологічний стан сере-
довища і наше здоров’я залежить тіль-
ки від нас.

Вікторія Цимбал за матеріалами:  
zak-kor.net, ukrinform.ua

ВІЙНА З ПОЛІЕТИЛЕНОМ

Валентин Фречка
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Адміністрація КНП «Гадяцька 
МЦЛ» у Фейсбук, повідомила, 
що у приміщення лікарні 
відкрили аптеку.

ГРАФІК РОБОТИ: 
Денна зміна:  8.00 - 23.00,
Нічна зміна: 23.01 - 7.59.

«БМ»

Діагностика дає можливість з висо-
кою точністю і зручністю проводити в 
режимі інтерактивної візуалізації різні 
обстеження, виявляти мінімальні зміни 
внутрішніх органів, невидимі при зви-
чайних обстеженнях.

Сергій Богомол, лікар комп’ютерної 
томографії, розповів, що у медзакладі 
встановлений 16-зрізовий апарат, 2020 

року випуску із цифровим розрішенням 
до 32 зрізів. На даний момент освоєна 
технологія нативних обстежень, вивча-
ють питання КТ із контрастуванням.

Наголошуємо, що обстеження за на-
правленням від сімейного лікаря про-
водяться БЕЗКОШТОВНО.

КНП «Гадяцька МЦЛ» у Фейсбук

Після майже мільйона введених 
доз вакцин кількість карт-
повідомлень про випадки 
несприятливих подій 
складає 1436, це менше 1% 
вакцинованих.
А саме:
0,22 % після вакцини Covishield;
0,049 після вакцини CoronaVac;
0,034% після вакцини Сomirnaty;
0,083 % після вакцини AstraZeneca.
Експерти проаналізували дані за час 

проведення кампанії вакцинування з 24 
лютого до 24 травня.

Серед тих, кого вакцинували пре-
паратом Covishield, найчастіше скар-
жилися на побічні ефекти жінки та 
чоловіки у віці 31-45 років, серед вак-
цинованих AstraZeneca – жінки та чо-
ловіки у віці 61-72р.

Зокрема, 65,47% щеплених Covishield, 
скаржилися на підвищення температу-
ри, втомлюваність, загальну слабкість, 
лихоманку, озноб, грипоподібний стан, 
почервоніння, біль та набряк, інфіль-

трацію, ущільнення, набряк руки, оні-
міння у місці введення.

10,58% – скаржилися на розлади з 
боку опорно-рухового апарату: міал-
гію, артралгію, набряк суглобів.

61,11% щеплених AstraZeneca скар-
жилися на підвищення температури, 
втомлюваність, загальну слабкість, ли-
хоманку, озноб, почервоніння, біль та 
набряк у місці введення, 11,58% скар-
жилися на міалгія.

11,47% скаржилися на неврологічні 
розлади: головний біль, безсоння, за-
паморочення, оніміння губ та кінцівок, 
парез кінцівок, сонливість, втрата сві-
домості, відсутність рефлексів, судоми, 
ГПМК по ішемічному типу, біль та від-
чуття посмикувань у м’язах кінцівок, 
порушення мовлення, виражена слаб-
кість в лівій руці та нозі, підвищення 
АТ, ішемічний інсульт в басейні правої 
СМА, лівобічний геміпарез.

ДП «Державний  
експертний центр МОЗ України»

Відповідне розпорядження підписав 
Віктор Ляшко, керівник робіт з лік-
відації наслідків медико-біологічної 
надзвичайної ситуації природного ха-
рактеру Державного рівня пов’язаної 
із поширенням коронавірусної хворо-
би COVID-19. 

Тому, у зв’язку з актуальним пи-
танням, яке виникло щодо госпі-
талізації пацієнтів з гострою рес-
піраторною хворобою COVID-19, 

спричиненою коронавірусом SARS-
Cov-2 COVID-19 повідомляємо, що 
від 01.06.2021 КНП «Гадяцька міська 
центральна лікарня» включили до пе-
реліку закладів охорони здоров’я для 
госпіталізації даних пацієнтів.

Розпорядження, яким зменшили 
кількість лікарень для хворих на ко-
ронавірус, втратило чинність. 

«БМ»

ПРАЦЮЄ 
КОМП’ЮТЕРНИЙ 
ТОМОГРАФ 

ВАКЦИНАЦІЯ: СКАРГИ 
ТА ПОБІЧНІ РЕАКЦІЇ 

ЦІЛОДОБОВА АПТЕКА 

ГАДЯЦЬКА ЛІКАРНЯ 
ПРИЙМАТИМЕ 
ПАЦІЄНТІВ ІЗ COVID-19

Напад запаморочення - це хиб-
не відчуття обертання власного тіла 
в просторі або руху  предметів перед 
очима. За орієнтацію тіла в просторі 
відповідають зорова, тактильна і ве-
стибулярна системи. Зазвичай вони 
діють злагоджено, але, коли інформа-
ція в них з якоїсь причини неузгодже-
на, здається, ніби світ навколо «за-
ходив», і ти втрачаєш стійкість. 40% 
людей старше сорока хоча б раз пере-
жили запаморочення.

Запаморочення, зазвичай, є симп-
томом якогось захворювання. Поста-
вити точний діагноз можна за тими 
відчуттями, які ти пережив під час на-
паду, тобто за типом запаморочення.

Системне (вертиго). Його ще на-
зивають вестибулярним або істин-
ним. Якраз той випадок, коли вини-

кає ілюзія руху і обертання (ефект 
вертольота). Часом супроводжується 
шумом у вухах, нудотою і блювотою. 
Триває від кількох хвилин до кількох 
годин. Одна з причин - пошкодження 
головного мозку після інсульту, тран-
зиторної ішемічної атаки або об›ємно-
го утворення. Серед інших - мігрень, 
хвороби вуха і носоглотки.

Несистемне. Воно ж псевдо запамо-
рочення. Від нього немає враження, 
що світ закрутився, але теж буває шум 
у вухах і нудота. Часто темніє в очах 
і виникає відчуття слабкості. Вірний 
супутник  неприємностей, може бути 
наслідком гіпотонії, хронічних захво-
рювань, астенії і вегетативних пору-
шень. Іноді ознака психічних розла-
дів і депресії. 

Із сайту КНП «Гадяцька МЦЛ»

Продовжуємо вас інформувати 
про ситуацію із COVID-19.

На 8 червня, у Полтавській області 
лабораторно підтвердили 59 нових ви-
падків захворювання на коронавірус. 

Згідно інформації директора КНП 
«Гадяцька МЦЛ» Олександра Шапо-
вала, у стаціонарі інфекційного гос-
піталю перебуває 8 пацієнтів із під-
твердженим діагнозом COVID-19.  

У палаті інтенсивної терапії – 2 па-
цієнти (обоє на апараті штучної вен-
тиляції легень). На підтримці дихан-
ня кисневими генераторами 2 хворих. 
Підтримують дихання кисневими ба-
лонами 1 пацієнтові.

Кількість летальних випадків за 
весь період карантину – 69.

Оксана Кириченко

Повний перехід усіх медичних за-
кладів країни на формування медич-
них висновків про тимчасову непра-
цездатність відбудеться з 01 вересня 
2021 року. Про це повідомив міністр 
охорони здоров›я Віктор Ляшко.

До 31 серпня працюватиме пере-
хідна модель впровадження е-лікар-
няних. Це означає, що з червня по 
серпень медичні заклади будуть фор-
мувати, як медичні висновки про тим-
часову непрацездатність, так і видава-
ти паперові листки непрацездатності. 
Рішення про вид документу, який ви-
дається пацієнту для підтвердження 
його факту тимчасової непрацездат-
ності прийматиме лікар, відповідно 
до вимог МОЗ.

У повідомленні зазначено, що від-
повідний наказ про «Деякі питання 
формування медичних висновків про 
тимчасову непрацездатність та прове-
дення їхньої перевірки» вже підписа-

ний та пройшов експертизу Мін›юсту.
«Звісно, що запроваджені зміни не 

можуть запрацювати відразу, для цьо-
го потрібний час, навчання та роз›яс-
нення для медичних працівників та 
усіх, хто дотичний до цього процесу. 
Але, хочу запевненити, що ми зі свого 
боку готові підтримувати та додатко-
во пояснювати за потреби. Адже, Мі-
ністерство йде до того, щоб зробити 
процес отримання лікарняного мак-
симально зручним та прозорим», - на-
писав міністр.

Він додав, що пацієнтам більше не 
доведеться бігати в лікарню за папе-
ровим листком непрацездатності, не-
сти його на роботу, щоб зафіксувати 
факт тимчасової непрацездатності, а 
роботодавці уникнуть паперової тя-
ганини з Пенсійним фондом та Фон-
дом соціального страхування у про-
цесі оформлення своєму працівнику 
виплат за лікарняний.

ЩО РОБИТИ КОЛИ 
ПАМОРОЧИТЬСЯ В ГОЛОВІ

НОВИНИ КАРАНТИНУ

ВОСЕНИ УКРАЇНА ПЕРЕЙДЕ 
НА Е-ЛІКАРНЯНІ
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У Полтавському краєзнавчому музеї 
імені В. Кричевського відбулося дру-
ге засідання журі відкритого архітек-
турного конкурсу на спорудження в м. 
Полтава пам’ятника українському дер-
жавному, військовому та політичному 
діячу Голові Директорії, Головному ота-
ману військ Української Народної Рес-
публіки – Симону Петлюрі.

За словами голови журі, заступни-
ці голови Полтавської облдержадміні-
страції Катерини Рижеченко, конкурс 
розпочався 20 січня цього року. На 
конкурс та публічне обговорення пред-
ставлено 11 конкурсних проєктів. Пе-
реможці конкурсу отримають грошові 
нагороди: 40 тис. грн, 20 тис. грн та 10 
тис. грн. відповідно.

Пресслужба Полтавської ОДА

Уже кілька років як 
сільськогосподарський 
обслуговуючий кооператив 
успішно функціонує у селі 
Білогорілка. До його прикладу 
наразі долучаються і жителі села 
Лука, які за підсумками зборів 
громадськості прийняли рішення 
створити сільськогосподарський 
обслуговуючий кооператив під 
назвою «Молочний край – 2021».

Лохвицька міська рада, в свою чергу, 
взяла на себе зобов’язання забезпечити 
приміщенням та обладнанням, необхід-
ним для заготівлі молока та подальшого 
його збуту на молокопереробні підпри-
ємства. Уже провели роботи по укла-
данню угоди щодо збуту молока СВК 
«МОЛОКО-РОМНИ». Також мешкан-
ців села проінформували щодо пере-
ваг здачі молока саме в кооператив. Це 
пов’язано з вищою ціновою політикою, 

адже за умовами договору вартість мо-
лока з базовою жирністю становитиме 
8 грн. за літр, тобто в середньому за літр 
молока населення буде отримувати від 
11 до 12 грн. 

Напередодні, Лохвицька міськрада 
оголосила тендер на придбання молоч-
ного обладнання - ємностей для охо-
лодження молока об’ємом 500 та 1 000 
літрів. Завдяки цьому обладнанню мо-
локо, яке мешканці будуть зносити до 
заготівельного пункту, охолоджувати-
меться до температури 3-4 градуси, що 
забезпечить його зберігання до момен-
ту відвантаження на молоковоз. 

До речі, у Лохвицькій громаді успіш-
но діє Програма підтримки створен-
ня та розвитку сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів. На най-
ближчій сесії додатково передбачать 
кошти на придбання обладнання для 
подібних кооперативів. 

Із сайту ОМС

Коні, корови та пухнасті свині – таке 
господарство у підприємця Олега Ще-
гельського, в Давидівці. «Коні працю-
ють на господарстві, як робоча сила, 
але заводив, в першу чергу, для душі», 
- говорить керівник. На фермі корови 
переважно молочної породи. Та цього 
року пішли на експеримент. «Завдяки 
бику м’ясної породи абердин-ангус вже 
з’явилися маленькі абердинчики».

Вирощують у господарстві свиней по-
роди угорська пухова мангалиця м’я-

со-сального напряму. Єдина в Європі 
пухнаста порода свиней. Завдяки густо-
му хутру в зимовий період мангалицю 
легко можна переплутати з вівцею. В 
Україні почала поширюватися останні 
8-10 років і стрімко набирає популяр-
ності серед гурманів завдяки делікатес-
ним якостям як м'яса, так і сала.

Реалізується продукція місцевого ви-
робника в Пирятині, в торговому об’єк-
ті біля території автопарку.

Сайт Пирятинської ТГ

Має з`явитися завдяки проекту 
«Придбання мобільної сміттєсорту-
вальної лінії для поліпшення еколо-
гічної інфраструктури Миргородської 
громади». Про це повідомляють у Ми-
ргородській об`єднаній громаді.

Зокрема, мобільна сміттєсортувальна 
лінія невдовзі має запрацювати на базі 
міського комунального підприємства 
«Спецкомунтранс». Наразі розпочала-
ся практична фаза його втілення. Вона 
передбачає придбання сміттєсортуваль-
ної лінії для зменшення навантаження 
на міське сміттєзвалище і продовження 

терміну експлуатації полігону захоро-
нення твердих побутових відходів, що  
сьогодні є особливо актуальним.

За словами заступника міського голо-
ви, цей комплекс дозволятиме відсор-
товувати 17 видів вторинної сировини 
для переробки та передбачає створення 
додаткових робочих місць.

Для успішної реалізації усіх заходів, 
що є складовими проекту, із обласного 
бюджету виділено 600 тисяч гривень. 
Таку ж суму дофінансують і з бюджету 
Миргородської міськради.

У селі Брунівка, Новоселівської 
громади, місцевий житель навмисне 
випустив собак на працівників «Пол-
тавагазу». Про це повідомили в прес-
службі акціонерного товариства.

«У селі Терентіївка, де розташова-
ний газорегуляторний пункт, закінчи-
лися монтажні роботи та розпочалися 
роботи з відновлення розподілу при-

родного газу. Проте у селі Брунівка, 
під час спроби пуску газу, стався ін-
цидент. Невідомий житель навмисне 
випустив бійцівських собак, які само-
стійно гуляли вулицями без наморд-
ників та стали загрозою для фахівців 
АТ «Полтавагаз», котрі виконували 
свої посадові обов’язки. «Коло».

Нині у Решетилівській громаді 
працює 24 школи. Із них вісім 
цьогоріч закриють. Таке рішення 
ухвалили на сесії міськради. 
Основна причина – мала 
кількість дітей.
«Сухорабівська школа за рік утри-

мання закладу, оплати праці педпраців-
ників обходилася у 3 мільйони 200 ти-
сяч гривень. І вартість навчання однієї 
дитини доходила до майже 100 тисяч 
гривень на рік. Норма зараз становить 
25 тисяч гривень – це навчання однієї 
дитини на рік. А є такі школи, які дохо-

дили до 102 тисяч, 100 тисяч, 90 тисяч 
гривень», каже голова Решетилівської 
громади Оксана Дядюнова.

Статистика свідчить про те, що 
контингент учнів по сільських шко-
лах не буде збільшуватися. Навпаки 
зменшуватиметься. 

До 80 відсотків працівників зі шкіл, 
які закривають, мають працевлаштува-
ти в інших закладах. Згідно із законом 
про освіту, у шкільних класах повинно 
бути не менше п’яти учнів.

«Суспільне».

СОРТУВАЛЬНА ЛІНІЯ ДЛЯ 
МИРГОРОДСЬКОЇ ГРОМАДИ

НА ЛОХВИЧЧИНІ ЗАПРАЦЮЄ 
МОЛОЧНИЙ КООПЕРАТИВ 

У ПИРЯТИНСЬКІЙ 
ГРОМАДІ ВИРОЩУЮТЬ 
ПУХНАСТИХ СВИНЕЙ

ЗАКРИЮТЬ ВІСІМ ШКІЛ

НА ПРАЦІВНИКІВ 
«ПОЛТАВАГАЗУ» 
СПУСТИЛИ СОБАК 

ПАМЯТНИК 
ПЕТЛЮРІ

Єпархіальна рада Управління пол-
тавської єпархії Православної церкви 
України, 7 червня, винесла рішення 
щодо дописів в мережі Facebook на-
стоятеля Свято-Миколаївської релі-
гійної громади м. Полтави протоієрея 
Олександра Дедюхіна.

Нагадаємо, настоятель церкви та-
кож був обраний депутатом Пол-
тавської міської ради від партії «Єв-
ропейська солідарність». На своїй 
сторінці в соцмережі він опубліку-
вав кілька постів на тему жінок та 
абортів. Дедюхін назвав жінок, які 
відстоюють право самостійно роз-
поряджатися власним тілом «недо-
розвинутими особистостями» та не 
гребував фразами типу «сучк@ не 
схоче – кобель не скоче». Після шква-
лу критики депутат навіть відреда-
гував свої пости, а потім і зовсім їх 
видалив.

Щодо посту про аборти, то єпар-
хіальна рада визнала, що священ-
нослужитель вжив неприпустимі 
висловлювання:

«Водночас учасники засідання під-
креслили, що згідно віровчення Пра-
вославної Церкви і здорового глузду 
дитина до народження, хоч і перебу-
ває в лоні матері, однак не є її части-
ною. Вона є людською особистістю 
від моменту зачаття, її життя є цін-
ним, як кожне людське життя, і по-
требує захисту.»

В ПЦУ повідомили, що дописи Де-
дюхіна у соцмережі обговорювали не 
раз, проте він не зробив висновків:

«Було проаналізовано низку допи-
сів прот. Олександра Дедюхіна, опу-
блікованих ним у власному блозі 
протягом 2021 року. У публікаціях фі-
гурують висловлювання, які прини-
жують людську гідність, розпалюють 
ворожнечу в суспільстві на політич-
ному ґрунті, суперечать фундамен-
тальним принципам християнської 
моралі та етичним нормам православ-
ної аскетики, завдають шкоди автори-
тету Православної Церкви України.»

В результаті обговорення на Олек-
сандра Дедюхіна церква наклала такі 
санкції:

1. До 19 серпня відсторонили від 
звершення Божественної Літургії.

2. До 6 вересня 2021 року заборо-
нили будь-яку публічну діяльність у 
соцмережах. В подальшому таку пу-
блічну діяльність він може провади-
ти виключно в межах норм христи-
янської моралі та пастирської етики.

3. Рекомендували на час дії заборо-
ни обміркувати свою позицію щодо 
вибору – залишитися священнослу-
жителем Православної Церкви і про-
вадити свою пастирську діяльність 
згідно до церковних правил та при-
сяги священнослужителя, чи обрати 
шлях світського політика та блогера.

4. В разі повторення вищевикладе-
них порушень керуючий єпархії пови-
нен буде накласти суворіші канонічні 
покарання, або ж справу слід пере-
дати на розгляд Священного Синоду 
Православної Церкви України.

«Коло»

ЦЕРКВА НАКЛАЛА САНКЦІЇ 
НА СВЯЩЕННИКА-БЛОГЕРА 
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Жінки вперше насмілися обтяти ло-
кони зовсім не заради краси, а заради 
політики.

Коротка жіноча стрижка в наш час – 
це щось звичне і буденне. Кожна дру-
га сміливо обрізає волосся – під на-
стрій, під сезон чи вік і носить зачіски 
на кшталт «боб», «гарсон», «каре» або 
коротенький «їжачок». А неповних 
триста років тому коротка стрижка не 
мала стільки красивих назв, лише одну 
– гільйотинна стрижка або волосся «а-
ля Тит». 

Жінки вперше насмілися обтяти ло-
кони зовсім не заради краси, а для по-
літичного акту – революційного. 

Коротко про довге волосся
Довге жіноче волосся споконвіку вва-

жалося незмінним, невід’ємним симво-
лом жіночності. Його пов’язували не 
лише з вродою, а й з гідністю, силою. 
Дівчата змалечку ростили косу і не об-
різали аж до старості. Відмовитися від 
довгого волосся вважалося чимось ди-
ким – таке могло статися лише як знак 
наруги або самозречення. Причому не 
лише в Україні, а в цілому світі, в Єв-
ропі також. 

Що ж тоді підштовхнуло жінок піти 
на такий «акт» самовільно? Є дві вер-
сії появи коротких жіночих стрижок, і 
обидві пов’язані з Французькою рево-
люцією XVIII сторіччя…

Дякуючи Вольтеру
Хтозна, скільки б ще жінки берегли 

свої локони, якби у 1789 році в Парижі 
не взяли Бастилію – подія, з якої поча-
лися великі революційні процеси, гро-
мадянські і соціальні зміни, крах абсо-
лютної монархії, страти, сутички і акції 
протестів, зокрема, й серед тодішньої 

«культурної еліти». Митці поставили 
в одному з найбільших театрів Пари-
жа виставу «Брут» за давно забутою і 
не дуже популярною однойменною п’є-
сою Вольтера. Цей твір не йшов у те-
атрі майже 60 років з дня прем’єри у 
1730 році.

До чого тут римський Тит
П’єса Вольтера розповідала про іс-

торичний факт часів Стародавнього 
Риму: як один із засновників Римської 
республіки Люций Юній Брут засудив 
до смертної кари власних синів. Паруб-
ки змовилися і хотіли скинути батька. 
Військову підтримку заколотникам обі-
цяв цар етрусків Тулла, в доньку якого 
був закоханий найстарший син Брута – 
заколотник Тит. Його й стратили одним 
із перших за наказом батька і на його ж 
очах. У п’єсі Вольтера заколотник пред-
ставлений як закоханий борець проти 
єдиновладдя. Для французьких рево-
люціонерів образ Тита став символом 
боротьби за свободу.

Стрижка не рабів
Так от, про Вольтерівський образ 

Тита згадали французькі революціо-
нери і в 1791 році відновили виставу 
«Брут». Його зіграв відомий тоді актор 
Франсуа-Жозеф Тальма. Коли він у фі-
нальній сцені в костюмі римлянина з 
короткою стрижкою вигукнув: «Боги! 
Дайте нам краще померти, ніж стати 
рабами!» глядачі зустріли його овація-
ми. А наступного дня всі революціоне-
ри почали обрізати волосся  la Titus – 
у стилі Тита – на підтримку його гасла 
і революційних ідей. Приклад чолові-
ків тут же почали наслідувати й жінки: 
вони, як відомо, були дуже активними 
учасницями Французької революції. 

Саме прихильниці Французької рево-
люції першими масово і демонстратив-
но зістригали волосся

Гільйотинна стрижка
«Стрижку Тита» підтримали й ті, хто 

повстав проти «популярних» у револю-
ційні часи страт. Після так званої «Епо-
хи терору» у Франції було страчено ти-
сячі протестантів – усі на гільйотині. 
Перед тим, як вивести засудженого на 
ешафот, йому дуже коротко зрізали во-
лосся на потилиці і обв’язували шию 
червоною ниткою – щоб позначити ка-
тові, де відсікати голову.

Революціонери, звісно, засуджували 
такі розправи і демонстрували це обру-

баним волоссям на своїх головах – сим-
волічними гільйотинними стрижками. 
До того ж, одягали лахміття і влаш-
товували на вулицях так зані bals des 
victimes або бали жертв.

«Бали жертв», на які учасники при-
ходили з обрізаним волоссям, були 
своєрідним театралізованим «доко-
ром» монархії за невинно страчених на 
гільйотинах.

Кожна друга стрижка в світі

Французька революція тривала до 
1799 року. За цей час коротке волос-
ся вподобали не лише активістки рево-
люції, а й звичайні жінки. Мода на ко-
роткі стрижки набувала дедалі більш 
мирського, а не політичного підтексту. 
Француженки оцінили, що за коротким 
волоссям легше доглядати, з ним «гі-
гієнічніше», воно не заважає не лише 
дертися на барикади, а й поратися по 
господарству.

«Із зачіскою а-ля Тит ваше облич-
чя матимете значно витонченіший ви-
гляд!», – таке оголошення розмістив 
у газеті невідомий перукар на початку 

XIХ сторіччя, рекламуючи свої послу-
ги. Він навіть не здогадувався, що на-
прикінці того ж сторіччя вже четверти-
на європейок обріже волосся, а в XXІ 
– кожна друга жінка в світі. Навіть не 
підозрюючи про зв’язок із революціями 
і гільйотиною…

Неля Зінченко. Фото з відкритих джерел

ПРО ГІЛЬЙОТИННУ СТРИЖКУ, З ЯКОЇ 
ПОЧАЛАСЯ ЖІНОЧА МОДА ОБРІЗАТИ ВОЛОССЯ

“Портрет жінки” 
(Софі де Баур) з зачіскою “а-ля Тит”

Мадам Фулер (Генрієтта 
Виктуар Елізабет д’Авранж), 
графиня де Релінг

“Портрет мадам Рекам’є”. Художник Жак Луї Давид. 1800 рік
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6.00 Гiмн України.
6.03 Невiдомi Карпати.
6.30 М/ф «Уроки 
тiтоньки Сови».
6.50 М/ф «Козлик та 
вiслюк».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.
40,2.15,5.10 Новини.
7.05,9.35 Т/с «Гор-
дiсть». (12+).
8.05 Роздивись.
8.30 Геолокацiя: Во-
линь.
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 Країна пiсень.
16.25,0.30 Т/с «Загад-
ковий Доктор Блейк». 
(16+).
17.30 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
18.55 Д/с «Тваринна 
зброя».
19.55 Д/с «Дикi тва-
рини».
22.00 Д/с «Суперчуття».
23.00 Нашi грошi.
1.30,3.05 Суспiльна 
студiя. Головне.
4.05 Погода.
4.10 Д/ф «Одесити на 
Донбасi». (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».
9.25,10.20,5.35 «Життя 
вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15
«Твiй день».
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45,21.50 Т/с 
«Свати».
22.55,1.50 Т/с «Мiж 
нами, дiвчатами».

3.55,18.00,19.00 «Сто-
сується кожного».

4.55 «Телемагазин».
5.25,22.05 «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 Х/ф «Позбав мене 
вiд сумнiвiв».
14.30,15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випе-
реджаючи час».
23.50 Т/с «Що робить 
твоя дружина?» (12+).
1.50 Х/ф «Самотня 
жiнка бажає познайоми-
тися».
3.10 «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 Вечiр з Янiною 
Соколовою.
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 «Дiйовi особи».
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00 Т/с «Загадки 
Мердока».

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 Факти.
4.40,13.40 Т/с «Таємнi 
дверi». (16+).
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.05,2.10 Т/с «Смер-
тельна зброя». (16+).
11.55,13.15,21.30 Т/с 
«Пес». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
16.15 Х/ф «Вiкiнги 
проти прибульцiв». 
(16+).
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
20.20,2.50 Громадян-
ська оборона.
22.35 Т/с «Заклятi 
друзi». (16+).
1.05 Т/с «Менталiст». 
(16+).
3.35 Я зняв!

5.15,5.35 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.35 Т/с «Комiсар Рекс».
10.20 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
13.30,14.50 Т/с 
«Слiпа». (12+).
14.30,17.30,22.00
Вiкна-Новини.
15.55,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
20.15,22.50 Т/с «Мiй 
чоловiк, моя жiнка». 
(12+).
0.05 Т/с «У рiчки два 
береги». (16+).

5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.30 Орел i решка.
9.50 Т/с «Грiмм». (16+).
10.45 Х/ф «Трон. Спад-
щина». (16+).

13.20,19.00 Аферисти 
в мережах. (16+).
15.15 Т/с «Надпри-
родне». (16+).
17.05 Хто зверху? (12+).
20.50 Х/ф «Алiса в 
Країнi чудес».
23.10 Х/ф «Гретель i 
Гензель». (16+).
0.50 Improv Live Show. 
(12+).
2.00 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.35 Мiсiя: краса.
12.40,4.40 Агенти 
справедливостi. (16+).
14.40,15.30 Iсторiя 
одного злочину. (16+).
20.10 «Говорить 
Україна».
21.35 Європейський 
дайджест.
21.50 Футбол. ЧЄ. 
Францiя - Нiмеччина.
0.00 Гучна справа.
1.00 Т/с «Найкращий 
чоловiк», 3 с. (12+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Найкращий 
чоловiк», 4 с. (12+).
3.10 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. Ша-
мановим.
0,10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. 
Ашiон, П. Рольником, О. 
Близнюком, С. Вардою, 
М. Стецюк та А. Мi-
щенко.
13.10,14.10 «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 «Вiйна за неза-
лежнiсть».

6.00 Х/ф «По секрету 
всему свету», 2 с. (12+).
7.50 Х/ф «Гардемарины 
3». (16+).
10.00 Х/ф «Перегон». 
(16+).
12.35 Х/ф «Доспехи 
бога 2: Операция 
«Кондор». (Гонконг). 
(16+).
14.25 Х/ф «Заза». (18+).
16.10 Х/ф «Сабрина». 
(Германия - США). (16+).
18.55 Х/ф «Война». 
(18+).
21.20 Х/ф «Частное 
пионерское». (12+).
23.20 Х/ф «Сенсация». 
(Великобритания - 
США). (16+).
1.05 Х/ф «Риорита». 
(16+).
3.15 Х/ф «Дом ле-
тающих кинжалов». (Гон-
конг). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.50,21.50 «Орел i 
решка. Навколо свiту».
11.40,18.10 «Орел i 
решка. Перезаванта-
ження».
13.30 «Орел i решка. 
Iвлєєва vs Бєдняков».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
20.00 «Орел i решка. На 
краю свiту».
23.35 Т/с «Грань». 
(16+).
2.45 «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.

5.00 «Top Shop».
6.20 «Таємницi свiту».
6.55 «Свiдок. Агенти».
7.50,17.00,2.50 «Ви-
падковий свiдок».
2.30,16.30,19.00,2.20
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Ранкове 
шосе».
10.45,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
14.40 «Легенди карного 
розшуку».
17.50 «Будьте здоровi».
23.00 «Акцент».
23.30 Х/ф «Застава в 
горах».
1.25 «Легенди бандит-
ської Одеси».
2.55 «Речовий доказ».
3.55 «Правда життя. 
Професiйнi байки».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30,4.45 «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 «Эксперт».
23.00 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».

1.55 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.10 Кино о кино. «Бум-
бараш». Журавль по 
небу летит».
3.05 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Мiстична Україна.
7.00 Бандитський Київ.
8.35 Правда життя.
9.45,1.40 Речовий 
доказ.
10.55 Iсторiя україн-
ських земель.
12.15 Вiйна всерединi 
нас.
13.10,18.50 Супер-
чуття.
14.10 Друга свiтова 
вiйна: свiдчення вiйни.
15.05,19.50 Секретнi 
територiї.
16.05,20.50 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
16.55,21.45 Створення 
бренду.
17.50,5.00 Свiт дикої 
природи.
22.40 Нiл.
23.40 Апокалiпсис. 
Перша свiтова вiйна.
0.40 Бойовi кораблi.
2.45 Страх у твоєму 
домi.
3.30 Брама часу.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.15 Х/ф «Румпель-
штiльцхен».
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
Одного разу пiд Пол-
тавою.
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 Рятiвники.
2.30 Щоденники Тем-
ного. (16+).
4.00 Вiталька.

5.50 Кориснi пiдказки.

7.15,13.50 Х/ф «Иноп-
ланетное вторжение: 
Битва за Лос-А-
нджелес». (США). (16+).
9.10 Х/ф «Большие 
глаза». (США - Канада). 
(16+).
10.50 Х/ф «Без тор-
мозов». (Франция). 
(16+).
12.20 Х/ф «Забытое». 
(США). (16+).
15.40,4.10 Х/ф «Ангелы 
Чарли». (США - Гер-
мания). (12+).
17.20 Х/ф «Ангелы 
Чарли: Только вперед». 
(США). (12+).
19.00 Х/ф «Пробуж-
дение». (США). (6+).
21.00 Х/ф «Фрида». 
(США - Мексика - Ка-
нада). (16+).
23.00 Х/ф «Та еще па-
рочка». (США). (18+).
1.00 Х/ф «Возвращение 
в Голубую лагуну». 
(США). (16+).
2.40 Х/ф «Васаби». 
(Франция - Япония). 
(16+).
5.50 Х/ф «Сумерки». 
(США). (16+).

6.00 Х/ф «В iм`я ко-
роля».
8.20 Х/ф «В iм`я короля 
2». (16+).
10.15 Х/ф «В iм`я ко-
роля 3». (16+).
12.00 «Загублений 
свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
18.50,19.25 «ДжеДАI».
20.25 Т/с «Брати по 
кровi». (16+).
22.35,0.10 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
2.00 Т/с «Ласко». (16+).
3.30 «Грошi».
3.55 «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 «Коза-Дереза».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,0.05
,2.15,5.20 Новини.
7.05,9.35 Т/с «Гордiсть». 
(12+).
8.05,17.20 Роздивись.
8.30 Геолокацiя: Волинь.
9.05 Телепродаж.
11.35 Край пригод.
11.50 Заархiвоване.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
21.25,0.30,2.40,5.45
Спорт.
15.20 Країна пiсень.
16.00 Концерт. Дмитро 
та Назарiй Яремчуки.
17.30,19.55 Д/с «Дикi 
тварини».
18.55 Д/с «Тваринна 
зброя».
21.35 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
0.35,1.25,4.05,5.55
Погода.
0.40 Д/с «Свiт дикої при-
роди».
1.10,3.55 Земля, набли-
жена до неба.
1.30,2.50 Суспiльна 
студiя. Головне.
4.10 Д/ф «Вибiр».

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».
9.25,10.20,5.35 «Життя 
вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45,21.50 Т/с «Свати».
22.55,2.30 Т/с «Мiж 
нами, дiвчатами».

3.35 Х/ф «Невловимi 
месники».
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».
10.05,18.00,19.00
«Стосується кожного».
12.25 Х/ф «Пiд одним 
дахом». (12+).
14.15 Х/ф «Гiрськi лижi». 
(12+).
16.05 «Чекай на мене. 
Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.50 Т/с «Що робить 
твоя дружина?» (12+).
1.50 Х/ф «Бiле сонце 
пустелi».
3.10 «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 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 «Найнебезпеч-
нiшi 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 по-
недiлок».
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.
6.30 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.10,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 Х/ф «Антураж». 
(16+).
12.25,13.15,0.00 Х/ф 
«На одного менше». 
(16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
15.25,16.15 Х/ф «Бе-
зодня».
18.45,21.10 Факти. 
Вечiр.
20.10,21.30 Х/ф «Захо-
плення пiдземки 123». 
(16+).
22.50 Свобода слова.
2.10 Секретний фронт.
2.55 Я зняв!

5.25,5.45 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.45 Т/с «Комiсар Рекс».
10.30 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
13.30,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.55,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
20.15,22.50 Т/с «Мiй 
чоловiк, моя жiнка». 
(12+).
0.05 Т/с «У рiчки два 
береги». (16+).

5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.30 Орел i решка.
9.30 Х/ф «Нова Люди-

на-павук». (16+).
12.20 Х/ф «Нова Люди-
на-павук: Висока на-
пруга». (16+).
15.15 Т/с «Надпри-
родне». (16+).
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Аферисти в ме-
режах. (16+).
21.00 Х/ф «Злам часу».
23.10 Х/ф «Темне дзер-
кало». (16+).
1.20 Improv Live Show. 
(12+).
2.20 Служба розшуку 
дiтей.
2.25 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.35 Мiсiя: краса.
12.40,4.40 Агенти спра-
ведливостi. (16+).
14.40,15.30 Iсторiя од-
ного злочину. (16+).
20.10 «Говорить 
Україна».
21.35 Європейський 
дайджест.
21.50 Футбол. ЧЄ. 
Iспанiя - Швецiя.
0.00 Гучна справа.
1.00 Т/с «Найкращий 
чоловiк», 1 с. (12+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Найкращий 
чоловiк», 2 с. (12+).
3.10 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,
12.00,13.00,14.00,
6.00,17.00,18.00,19.45
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк 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.
13.10,14.15 «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 «Перша передача» 
з О. Федченко.

6.00 Х/ф «По секрету 
всему свету», 1 с. (12+).
7.50 Х/ф «Призрак и 
Тьма». (Германия - США). 
(16+).
10.00 Х/ф «Воспоми-
нания о будущем». (Ве-
ликобритания - Дания). 
(16+).
12.25 Х/ф «Мечтатель». 
(США). (16+).
14.25 Х/ф «Околофут-
бола». (16+).
16.10 Х/ф «Бумер 2». 
(18+).
18.55 Х/ф «Перегон». 
(16+).
21.30 Х/ф «Доспехи бога 
2: Операция «Кондор». 
(Гонконг). (16+).
23.20 Х/ф «Заза». (18+).
1.05 Х/ф «Гардемарины 
3». (16+).
3.15 Х/ф «Сабрина». 
(Германия - США). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.50,21.50 «Орел i 
решка. Навколо свiту».
11.50 «Орел i решка. 
Iвлєєва vs Бєдняков».
12.40 Х/ф «Простачка». 
(16+).
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
18.10 «Орел i решка. 
Перезавантаження».
20.00 «Орел i решка. На 
краю свiту».

23.30 Х/ф «Сховище». 
(16+).
1.10 Т/с «Доктор Хто». 
(16+).
3.35 «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.

5.00 «Top Shop».
5.30 Х/ф «Навiки - 19».
8.50 Х/ф «Випадковий 
свiдок».
9.25 Х/ф «Екiпаж машини 
бойової».
10.45,19.30 Т/с «CSI: 
Маямi». (16+).
12.30,16.30,19.00,1.45
«Свiдок».
13.00 Х/ф «Спека». (16+).
15.05 «Легенди карного 
розшуку».
17.00,2.15 «Випадковий 
свiдок».
17.50 «Таємницi свiту».
18.20 «Свiдок. Агенти».
23.00 Х/ф «Слiпий». 
(16+).
0.50 «Легенди бандит-
ської Одеси».
3.05 «Речовий доказ».
4.05 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».

6.15 Х/ф «Не того поля 
ягода».
9.35 Х/ф «Еще люблю, 
еще надеюсь...»
11.00,20.00 Вести.
11.30 «Сто к одному».
12.15 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить».
13.55 Х/ф «Девушка с 

глазами цвета неба».
17.15 «Аншлаг и Ком-
пания».
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с «Эксперт».
23.00 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.55 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.10 «Энигма. Виталий 
Полонский».
2.50 Т/с «Тайны след-
ствия».
4.20 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым».

6.00 Бандитська Одеса.
8.40 Правда життя.
10.15,1.40 Речовий 
доказ.
11.25 Iсторiя українських 
земель.
12.15 Вiйна всерединi 
нас.
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.
17.50,4.55 Свiт дикої 
природи.
22.40 Нiл.
23.35 Апокалiпсис. 
Перша свiтова вiйна.
0.40 Божевiльний свiт.
2.45 Страх у твоєму домi.
3.30 Мiсця сили.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.15 Х/ф «Попелюшка».
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 Рятiвники.
2.30 Щоденники Тем-
ного. (16+).
4.00 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.00,14.35 Х/ф «Люди в 
черном». (США). (12+).
8.35 Х/ф «Робин Гуд: 
Принц воров». (США). 
(12+).
10.55 Х/ф «Пятый эле-
мент». (Франция - США). 
(16+).
12.55 Х/ф «Затура: 
космическое приклю-
чение». (США). (12+).
16.10 Х/ф «Люди в 
черном 2». (США). (12+).
17.40,5.45 Х/ф «За-
бытое». (США). (16+).
19.05 Х/ф «Инопла-
нетное вторжение: Битва 
за Лос-Анджелес». 
21.00,2.10 Х/ф «Эли-
зиум: Рай не на Земле». 
22.45 Х/ф «Не говори ни 
слова». (США - Австралия 
- Канада - Швейцария). 
(16+).
0.35 Х/ф «Женщина в 
черном». (Великобри-
тания - Канада - 
Швеция). (16+).
3.55 Х/ф «Люди в черном 

6.00,18.50 «ДжеДАI».
6.20 Т/с «Карпатський 
рейнджер». (16+).
10.00 Х/ф «Фантастична 
четвiрка». (16+).
12.05 Х/ф «Фантастична 
четвiрка 2: Вторгнення 
Срiбного Серфера». 
13.55 «Загублений свiт».
18.00 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
19.25,3.15 «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+).
4.15 «Вiдеобiмба 2».
5.05 «102 Полiцiя».
5.45 Телемагазини.

понеділок, 14 червня

вівторок, 15 червня
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6.00 Гiмн України.
6.03 Невiдомi Карпати.
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 Роздивись.
8.30 Я вдома.
9.05 Телепродаж.
11.35 Край пригод.
11.50 Заархiвоване.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
.15,2.50,5.45 Спорт.
15.20 Країна пiсень.
16.25,0.30 Т/с «Загад-
ковий Доктор Блейк». 
(16+).
17.30 Нашi грошi.
18.55 Д/с «Тваринна 
зброя».
19.55 Д/с «Дикi тварини».
22.00 Д/с «Суперчуття».
23.00 #@)?$0 з Майклом 
Щуром. (16+).
1.30,3.05 Суспiльна 
студiя. Головне.
4.05 Погода.
4.10 Д/ф «Перехрестя 
Балу». (12+).

6.30,7.10,8.10,9.10 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30,4.35
«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».
20.43 «ПроCпорт».
20.45,21.50 Т/с «Свати».
22.55,1.50 Т/с «Мiж нами, 
дiвчатами».

3.55,18.00,19.00 «Стосу-

ється кожного».
4.55 «Телемагазин».
5.25,22.00 «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 Х/ф «Зведенi се-
стри». (16+).
14.35,15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий 
випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.50 Т/с «Що робить твоя 
дружина?» (12+).
1.45 Х/ф «Закоханий за 
власним бажанням».
3.10 «Подробицi» - «Час».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.
00,15.00,16.00,17.00,18
.00,19.00,0.00,1.00,2.00
,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.25 Невигаданi iсторiї.
7.10,20.55 Актуально: 
Економiка. Полiтика. 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».
15.30,16.10 Час «Ч».
17.10,2.10 Д/с «Таємнича 
свiтова вiйна».
19.30 «Велика полiтика».
21.00 Час новин. Пiдсумки 
дня.
21.40 Час-Time.
22.00 Т/с «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!

4.00 Скарб нацiї.
4.10 Еврика!
4.15 Служба розшуку 
дiтей.
4.20 Факти.
4.40,12.15,13.15 Т/с 
«Таємнi дверi». (16+).
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10,2.10 Т/с «Смер-
тельна зброя». (16+).
11.05,21.30 Т/с «Пес». 
(16+).
12.45,15.45 Факти. День.
15.15,16.15 Х/ф «Ян-
гол-охоронець». (16+).
18.45,21.10 Факти. Вечiр.
20.20,2.50 Секретний 
фронт.
22.55 Т/с «Заклятi друзi». 
(16+).
1.05 Т/с «Менталiст». 
(16+).
3.35 Я зняв!

5.15,5.50 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.50 Т/с «Комiсар Рекс».
10.35 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
13.30,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.55,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
20.15,22.50 Т/с «Мiй 
чоловiк, моя жiнка». (12+).
0.05 Т/с «У рiчки два бе-
реги». (16+).

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

11.10 Х/ф «Аксель». (12+).
13.10,19.00 Аферисти в 
мережах. (16+).
15.15 Т/с «Надприродне». 
(16+).
17.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Алiса в За-
дзеркаллi».
23.20 Х/ф «Казка казок». 
(16+).
2.00 Improv Live Show. 
(12+).
2.50 Служба розшуку 
дiтей.
2.55 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.35 Мiсiя: краса.
12.40,4.40 Агенти спра-
ведливостi. (16+).
14.40,15.30 Iсторiя од-
ного злочину. (16+).
20.10 «Говорить Україна».
21.35 Європейський дай-
джест.
21.50 Футбол. ЧЄ. Iталiя 
- Швейцарiя.
0.00 Гучна справа.
1.00 Т/с «Найкращий чо-
ловiк», 5 с. (12+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Найкращий чо-
ловiк», 6 с. (12+).
3.10 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11.
00,12.00,13.00,14.00,15
.00,16.00,17.00,18.00
«Репортер». 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. Близ-
нюком, С. Вардою, М. 
Стецюк та А. Мiщенко.
11.10 «Новини країни» з К. 
Ашiон, П. Рольником, О. 
Близнюком, Д. Щасливою, 
М. Стецюк та А. Мiщенко.
14.10 «Великий день» з А. 

Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i Д. Щасливою.
15.10 «Дзвiнок» з В. Воло-
шиним.
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 «Приключения 
Электроника», 1 с. (12+).
7.50 Х/ф «Риорита». (16+).
10.00 Х/ф «Война». (18+).
12.25 Х/ф «Частное пио-
нерское». (12+).
14.25 Х/ф «Сенсация». 
(Великобритания - США). 
(16+).
16.10 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов». (Гонконг). 
(16+).
18.55 Х/ф «Агитбригада 
«Бей врага!» (16+).
21.20 Х/ф «Частное пио-
нерское 2. Ура, каникулы!» 
(12+).
23.20 Х/ф «Няньки». 
(США). (16+).
1.05 Х/ф «Хроники Хуаду: 
Лезвие розы». (Гонконг). 
(16+).
3.15 Х/ф «Схватка». 
(США). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.50,21.50 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
11.40,18.10 «Орел i 
решка. Перезаванта-
ження».
13.30 «Орел i решка. 
Iвлєєва vs Бєдняков».

14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
20.00 «Орел i решка. На 
краю свiту».
23.35 Т/с «Грань». (16+).
2.40 «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 виживання.
16.30 Дачна вiдповiдь.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.00 «Top Shop».
6.15 «Будьте здоровi».
7.50,17.00,3.15 «Випад-
ковий свiдок».
,12.30,16.30,19.00,2.45
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Пам`ятай iм`я 
своє».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
14.45 «Легенди карного 
розшуку».
17.50 «Вартiсть життя».
23.00 «Акцент».
23.30 Х/ф «Безсмертний 
гарнiзон».
1.20 «Легенди бандитської 
Одеси».
2.15,3.20 «Речовий 
доказ».
4.00 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
4.00,17.00,20.00,21.20
Вести.
11.30,4.20 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым».
12.40,18.40 «60 минут».

14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Рая знает все!»
16.45,2.30 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.45 Т/с «Эксперт».
23.25 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.35 Вести - Санкт-Петер-
бург.
1.50 «Больше, чем лю-
бовь». Иван Айвазовский и 
Анна Саркисова-Бурназян.
2.50 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Мiстична Україна.
7.00 Бандитська Одеса.
8.40,3.30 Правда життя.
9.45,1.40 Речовий доказ.
10.55 Iсторiя українських 
земель.
12.20 Вiйна всерединi нас.
13.15 Суперчуття.
14.15 Друга свiтова вiйна: 
свiдчення вiйни.
15.10,19.50 Секретнi 
територiї.
16.05,20.50 Крiзь простiр 
i час з Морганом 
Фрiменом.
16.55,21.45 Створення 
бренду.
17.50,5.10 Свiт дикої 
природи.
18.50 Сiяя: з нами у дику 
природу.
22.40 Нiл.
23.40 Апокалiпсис. Перша 
свiтова вiйна.
0.40 Бойовi кораблi.
2.45 Страх у твоєму домi.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.15 Х/ф «Кiт у чоботях».
10.15 Т/с «Королi палат».
11.15,16.15 4 весiлля.
13.15,18.15 Панянка-се-
лянка.
15.15 Зiрки, чутки та Гал-
лiвуд.
19.15,20.15,21.45 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.45,21.15 Танька i Во-

лодька.
22.15 Т/с «Кухня».
23.15 Т/с «Нове життя 
Василини Павлiвни».
0.15 Країна У 2.0.
0.45 Країна У 2.1.
1.15 Рятiвники.
2.30 Щоденники Темного. 
(16+).
4.00 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.50,14.35 Х/ф «Пробуж-
дение». (США). (6+).
9.45 Х/ф «Библиотекарь: В 
поисках Копья Судьбы». 
(США - Германия). (16+).
11.15 Х/ф «Ангелы Чарли». 
(США - Германия). (12+).
12.55 Х/ф «Ангелы Чарли: 
Только вперед». (США). 
(12+).
16.35 Х/ф «Маска Зорро». 
(США - Германия). (12+).
18.50 Х/ф «Водный мир». 
21.00,4.40 Х/ф «Парк 
Юрского периода». (США). 
23.00 Х/ф «Секреты 
Лос-Анджелеса». (США). 
1.15 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба». (Испания). 
3.15 Х/ф «Такси 3». 

6.00,18.50 «ДжеДАI».
6.20 Х/ф «Втрачений 
скарб». (16+).
8.10 Х/ф «Детектив Ейс 
Вентура». (16+).
10.00 Х/ф «Детектив Ейс 
Вентура 2: Коли природа 
кличе». (16+).
11.50,19.25 «Загублений 
свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
20.25 Т/с «Брати по кровi». 
(16+).
22.35,0.45 Т/с «CSI: Мiсце 
злочину». (16+).
2.20 Т/с «Ласко». (16+).
3.05 «Грошi».
3.30 «Вiдеобiмба 2».
4.15 «102 Полiцiя».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

ТБ ПРОГРАМА

6.00 Гiмн України.
6.03 Невiдомi Карпати.
6.30 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
6.50 М/ф «Некмiтливий 
горобець».
7.00,8.00,9.00,13.00,
5.00,18.00,21.00,23.40
,2.15,5.10 Новини.
7.05,9.35 Т/с «Гордiсть». 
8.05 Роздивись.
8.30 Я вдома.
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 Країна пiсень.
16.25,0.30 Т/с «Загад-
ковий Доктор Блейк». 
(16+).
17.30 #@)?$0 з Майклом 
Щуром. (16+).
18.55 Д/с «Тваринна 
зброя».
19.55 Д/с «Дикi тва-
рини».
22.00 Д/с «Суперчуття».
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
1.30,3.05 Суспiльна 
студiя. Головне.
4.05 Погода.
4.10 Д/ф «Вiйна на ну-
льовому кiлометрi». 
(12+).

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30,4.40
«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 «ПроCпорт».
20.35 «Чистоnews».
20.40 Т/с «Свати».
21.45 «Право на владу».
0.45 Бойовик «Людина, 
яка бiжить».
2.45 Бойовик «Карти, 
грошi, два стволи».

3.55,18.00,19.00 «Сто-
сується кожного».
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 Х/ф «Пенелопа».
14.30,15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.50 Х/ф «Чiзкейк». 
(12+).
1.35 Х/ф «Мiський ро-
манс».
3.10 «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. 
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 «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 тек-
стом».
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.

21.40 Час-Time.
22.00 Т/с «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.
4.45,14.00,16.15 Т/с 
«Таємнi дверi». (16+).
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10,2.00 Т/с «Смер-
тельна зброя». (16+).
12.00,13.15,21.30 Т/с 
«Пес». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
16.30 Х/ф «Куленепро-
бивний». (16+).
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
20.20,2.45 Анти-зомбi.
22.50 Т/с «Заклятi друзi». 
(16+).
0.55 Т/с «Менталiст». 
(16+).
3.30 Я зняв!

5.20,5.50 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.50 Т/с «Комiсар Рекс».
10.30 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
13.30,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
16.00,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
20.15,22.50 Т/с «Мiй 
чоловiк, моя жiнка». 
(12+).
0.05 Т/с «У рiчки два 
береги». (16+).

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

10.50 Х/ф «Злам часу».
13.00,19.00 Аферисти в 
мережах. (16+).
15.15 Т/с «Надпри-
родне». (16+).
17.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Джек - 
вбивця велетнiв». (12+).
23.20 Х/ф «Таємниця 
Рагнарока». (16+).
1.20 Improv Live Show. 
(12+).
2.20 Служба розшуку 
дiтей.
2.25 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Мiсiя: краса.
12.30,15.30 Агенти 
справедливостi. (16+).
15.50 Футбол. ЧЄ. 
Україна - Пiвнiчна Маке-
донiя.
18.00 Гучна справа. Чому 
плаче епатажний бабiй?
20.10 «Говорить 
Україна».
21.35 Європейський 
дайджест.
21.50 Футбол. ЧЄ. Нiдер-
ланди - Австрiя.
0.00 По слiдах.
0.30 Т/с «Найкращий 
чоловiк», 7 с. (12+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Найкращий 
чоловiк». (12+).
3.00 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,
0,12.00,13.00,14.00,
00,17.00,18.00,19.45
«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.
21.30 «Watchdogs».
22.00 «Прямий» контакт» 
з Т. Березовцем.

6.00 Х/ф «Приключения 
Электроника», 2 с. (12+).
7.50 Х/ф «Хроники Хуаду: 
Лезвие розы». (Гонконг). 
(16+).
10.00 Х/ф «Агитбригада 
«Бей врага!» (16+).
12.25 Х/ф «Частное пио-
нерское 2. Ура, кани-
кулы!» (12+).
14.25 Х/ф «Няньки». 
(США). (16+).
16.10 Х/ф «Схватка». 
(США). (16+).
18.55 Х/ф «Деньги на 
двоих». (США). (16+).
21.20 Х/ф «Частное пио-
нерское 3. Привет, 
взрослая жизнь!» (16+).
23.20 Х/ф «Давай разве-
демся!» (16+).
1.05 Х/ф «Синьор Ро-
бинзон». (Италия). (16+).
3.15 Х/ф «Дура». (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.50,21.50 «Орел i 
решка. Навколо свiту».
11.40,18.10 «Орел i 
решка. Перезаванта-
ження».
13.30 «Орел i решка. 
Iвлєєва vs Бєдняков».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
20.00 «Орел i решка. На 
краю свiту».
23.35 Т/с «Грань». (16+).
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.

5.00 «Top Shop».
6.20 «Вартiсть життя».
7.50,17.00,3.00 «Випад-
ковий свiдок».
.30,16.30,19.00,2.30
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Безсмертний 
гарнiзон».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
14.45 «Легенди карного 
розшуку».
17.50 «Правда життя».
23.00 «Акцент».
23.30 Х/ф «В останню 
чергу».
1.10 «Легенди бандит-
ської Одеси».
2.05,3.20 «Речовий 
доказ».
3.50 «Правда життя. 
Професiйнi байки».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30,4.55 «Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым».
12.40,18.50 «60 минут».
14.30,20.45 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Рая знает 
все!»
16.45,1.50 Новости 
культуры.
17.30 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».
21.00 Х/ф «Нужна не-
веста с проживанием».
22.45 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
0.55 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
1.10 «Абсолютный слух».
2.10 Х/ф «Возраст 
любви».
3.30 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Мiстична Україна.
7.00 Бандитський Київ.
8.40 Правда життя.
9.40,1.40 Речовий 
доказ.
10.50 Iсторiя українських 
земель.
12.15 Вiйна всерединi 
нас.
13.10 Сiяя: з нами у дику 
природу.
14.10 Друга свiтова 
вiйна: свiдчення вiйни.
15.05,19.50 Секретнi те-
риторiї.
16.05,20.50 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
16.55,21.45 Створення 
бренду.
17.50 Свiт дикої при-
роди.
18.50 Нiл.
22.40 Прихованi королiв-
ства.
23.40 Апокалiпсис. 
Перша свiтова вiйна.
0.40 Бойовi кораблi.
2.45 Страх у твоєму домi.
3.30 Бандитська Одеса.
5.10 Особливий загiн.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.15 Х/ф «Спляча кра-
суня».
10.15,23.15 Т/с «Нове 
життя Василини Пав-
лiвни».
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 Рятiвники.
2.30 Щоденники Тем-
ного. (16+).
4.00 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.45,15.00 Х/ф «Маска 
Зорро». (США - Гер-
мания). (12+).
8.55,17.15 Х/ф «Водный 
мир». (США). (12+).
11.10 Х/ф «Чикаго». 
(США - Германия - Ка-
нада). (12+).
13.00 Х/ф «Парк Юрс-
кого периода». (США). 
(16+).
19.25,5.10 Х/ф «Тайное 
окно». (США). (12+).
21.00 Х/ф «Парк Юрс-
кого периода 2: Зате-
рянный мир». (США). 
(16+).
23.05 Х/ф «Фрида». 
(США - Мексика - Ка-
нада). (16+).
1.05 Х/ф «Не говори ни 
слова». (США - Австралия 
- Канада - Швейцария). 
(16+).
2.55 Х/ф «Секреты 
Лос-Анджелеса». (США). 
(18+).

6.00,18.50 «ДжеДАI».
6.45 Х/ф «Легенда про 
маску».
8.40 Х/ф «Важка мi-
шень». (16+).
10.40 Х/ф «Джек-стрибу-
нець».
12.45 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
19.25,2.30 «Грошi».
20.30 Т/с «Брати по 
кровi». (16+).
22.45,0.20 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
2.55 «Вiдеобiмба 2».
4.15 «102 Полiцiя».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

середа, 16 червня

четвер, 17 червня
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6.00 Гiмн України.
6.03 Невiдомi Карпати.
6.30 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
6.50 М/ф «Вiйна яблук та 
гусенi».
7.00,8.00,9.00,13.00,
5.00,18.00,21.00,23.40,
2.15,5.10 Новини.
7.05,9.35 Т/с «Гордiсть». 
(12+).
8.05 Роздивись.
8.30 Я вдома.
9.05 Телепродаж.
11.35 Край пригод.
11.50 Заархiвоване.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
10,21.45,0.15,2.50,5.45
Спорт.
15.20 Країна пiсень.
16.25,0.30 Т/с «Загад-
ковий Доктор Блейк». 
(16+).
17.30 Перша шпальта.
18.55 Д/с «Тваринна 
зброя».
19.55 Д/с «Дикi тварини».
20.20 Д/с «Боротьба за 
виживання».
22.00 Д/с «Суперчуття».
23.00 #ВУкраїнi.
1.30 Суспiльна студiя. 
Головне.
3.05 «Зворотнiй вiдлiк».
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
.00,16.45,19.30,4.25
«ТСН».
9.25,10.20,6.00 «Життя 
вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Одруження на-
ослiп 7».
22.20 Бойовик «Прав-
дива брехня».
1.15 Х/ф «Вовк з Уолл-
Стрiт».

5.10 «Свiтське життя».

3.55,18.00 «Стосується 
кожного».
4.55 «Телемагазин».
5.25,23.50 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00,11.00 «Корисна 
програма».
12.25 Х/ф «Мiськi 
дiвчатка».
14.10,15.30,1.30
«Речдок».
16.30 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «007: Спектр». 
(16+).
3.05 «Чекай на мене. 
Україна».

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/с «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!

4.15 Скарб нацiї.
4.25 Еврика!
4.30 Служба розшуку 
дiтей.
4.35,1.05 Факти.
4.55 Т/с «Таємнi дверi». 
(16+).
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10,20.10 Дизель-шоу. 
(12+).
11.45,13.15,0.05 «На 
трьох». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.30,16.15 Т/с 
«Перший хлопець на 
селi». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
23.00 «На трьох 10». 
(16+).
1.30 Т/с «Смертельна 
зброя». (16+).
3.10 Я зняв!

5.15 Т/с «Рецепт ко-
хання».
9.05 Т/с «Вiдпустка у 
сосновому лiсi». (12+).
13.05,14.50,18.05 Т/с 
«Слiпа». (12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
20.15,22.50 Т/с «Життя 
прекрасне». (12+).
1.50 Х/ф «Перукарка i 
чудовисько».

5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.30 Орел i решка.
10.00 Т/с «Грiмм». (16+).
10.50 Хто проти блон-
динок? (12+).
12.50 Аферисти в ме-

режах. (16+).
14.50 Х/ф «Люди-
на-павук: Повернення 
додому». (12+).
17.20 Х/ф «Люди-
на-павук: Далеко вiд бу-
динку». (12+).
20.00 Х/ф «Земля 
тролiв».
22.00 Х/ф «Земля тролiв: 
У пошуках золотого 
замку».
0.00 Х/ф «Вальхалла: 
Рагнарок». (12+).
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
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.50,2.15 Т/с «Рiк со-
баки». (12+).
14.40 Т/с «Переклад не 
потрiбен», 1 i 2 с. (16+).
15.25,0.00 Гра #1.
15.30 Т/с «Переклад не 
потрiбен». (16+).
20.10 «Говорить Україна».
21.35 Європейський 
дайджест.
21.50 Футбол. ЧЄ. Англiя 
- Шотландiя.
0.05 Гучна справа.
1.05 Т/с «Рiк собаки», 1 с. 
(12+).
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 «Приключения 
Электроника», 3 с. (12+).
7.50 Х/ф «Синьор Ро-
бинзон». (Италия). (16+).
10.00 Х/ф «Деньги на 
двоих». (США). (16+).
12.25 Х/ф «Частное пио-
нерское 3. Привет, 
взрослая жизнь!» (16+).
14.25 Х/ф «Давай разве-
демся!» (16+).
16.10 Х/ф «Дура». (16+).
18.55 Х/ф «Крысиные 
бега». (США - Канада). 
(16+).
21.20 Х/ф «Большой 
босс». (Гонконг). (16+).
23.20 Х/ф «Медовый 
месяц Камиллы». (США 
- Великобритания). (16+).
1.05 Х/ф «Жандарм в 
Нью-Йорке». (Франция 
- Италия). (16+).
3.15 Х/ф «Виват, гарде-
марины!» (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.50,22.00 «Орел i 
решка. Навколо свiту».
11.40 «Орел i решка. 
Перезавантаження».
13.30 «Орел i решка. 
Iвлєєва vs Бєдняков».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
17.40 Х/ф «Бандити».

20.00 «Орел i решка. На 
краю свiту».
0.00 Х/ф «Воно». (18+).
1.45 Т/с «Три сестри».
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.

5.00,4.55 «Top Shop».
0,7.50,14.45,17.00,2.45
«Випадковий свiдок».
6.20 «Правда життя».
,12.30,16.30,19.00,2.15
«Свiдок».
9.00 Х/ф «В останню 
чергу».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
21.30 «Мир i вiйна».
23.30 Х/ф «Повернення 
немає».
1.25 «Легенди бандит-
ської Одеси».
3.25 «Речовий доказ».
3.55 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».

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».
12.40,18.50 «60 минут».
14.30,20.45 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Рая знает 
все!»
16.45 Новости культуры.

17.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.00 Х/ф «Волшебное 
слово».
0.20 «Белая студия». П. 
Чинарев.
1.00 Х/ф «Фантазии Фа-
рятьева».
3.25 Х/ф «Время соби-
рать».

6.00 Мiстична Україна.
7.00 Бандитська Одеса.
8.30 Правда життя.
9.30,1.40 Речовий доказ.
10.40 Iсторiя українських 
земель.
12.15 Вiйна всерединi 
нас.
13.10 Сiяя: з нами у дику 
природу.
14.10 Друга свiтова 
вiйна: свiдчення вiйни.
15.05,19.50 Секретнi 
територiї.
16.05,20.50 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
16.55,21.45 Створення 
бренду.
17.50,5.30 Особливий 
загiн.
18.50 Нiл.
22.40 Прихованi королiв-
ства.
23.40 Апокалiпсис. 
Перша свiтова вiйна.
0.40 Бойовi кораблi.
2.45 Страх у твоєму домi.
3.30 Прихована реаль-
нiсть.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.15 Х/ф «Король Дроз-
добород».
10.15,23.15 Т/с «Нове 
життя Василини Пав-
лiвни».
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 Рятiвники.
2.30 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.45,15.30 Х/ф «Парк 
Юрского периода 2: Зате-
рянный мир». (США). 
(16+).
8.50 Х/ф «Люди в черном 
2». (США). (12+).
10.15 Х/ф «Люди в 
черном 3». (США). (12+).
12.00 Х/ф «Сумерки». 
(США). (16+).
13.55 Х/ф «Тайное окно». 
(США). (12+).
17.35,5.40 Х/ф «Джума-
нджи». (США). (6+).
19.15 Х/ф «Управление 
гневом». (США). (12+).
21.00,4.05 Х/ф «Парк 
Юрского периода 3». 
(США). (16+).
22.30 Х/ф «Дитя челове-
ческое». (Великобри-
тания - США). (16+).
0.15 Х/ф «Прощай, детка, 
прощай». (США). (16+).
2.10 Х/ф «Мистер и 
миссис Смит». (США). 
(16+).

6.00,18.50 «ДжеДАI».
6.10 Х/ф «Бронежилет». 
(16+).
8.00 Х/ф «Великий пере-
полох у Малому Китаї». 
(16+).
10.00 Х/ф «Iкар». (16+).
11.50 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 Х/ф «Пекло». (16+).
21.25 Х/ф «Марсiанин». 
(16+).
0.20 Х/ф «Поворот з 
Тахо». (18+).
2.10 «Грошi».
3.10 «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.
55,3.35,5.35 Новини.
7.10 М/ф «Братик Кролик 
та братик Лис».
7.20 М/ф «Казка про 
жадiбнiсть».
7.30 М/ф «Як козаки сiль 
купували».
7.40 М/ф «Як козаки олiм-
пiйцями стали».
8.05 Д/с «Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-
Дiєго».
8.30 Д/с «Боротьба за 
виживання».
9.05 Телепродаж.
9.35 Вiзуальний код.
10.15,1.50 #ВУкраїнi.
10.40 Д/с «Найбiльшi 
мiграцiї в природi».
11.45 Х/ф «Апостол 
Павло: Диво на шляху в 
Дамаск», 2 с. (12+).
13.35 Концерт. Iво Бобул.
14.40 UA:Фольк. Спо-
гади.
15.40 Х/ф «Рiчард Левове 
Серце: Повстання». (16+).
17.40 Т/с «Римська iм-
перiя». (16+).
19.15 Х/ф «Бiлий птах з 
чорною ознакою».
21.25 Пишемо iсторiю. 
Храми на Руїнах.
21.50 Пишемо iсторiю. 
Українська греко-като-
лицька церква.
22.05 Пишемо iсторiю. 
Андрей Шептицький.
22.20 Пишемо iсторiю. 
Вiдродження православ`я.
22.30 Д/с «Таємницi 
iсторiї. Портрети».
1.20,5.05 Д/с «Дикi тва-
рини».
2.20 Д/ф «З України до 
Голiвуду».
4.55 Невiдомi Карпати.
5.30 Погода.

7.00,4.35,6.00 «Життя 
вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».

10.00,18.30 «Свiт нави-
ворiт».
4.00,15.05,16.10,17.10
Т/с «Свати».
19.30,5.20 «ТСН».
20.10 «Чистоnews».
20.15 «Вечiрнiй квартал».
22.10 «Жiночий квартал».
23.20,0.20 «Свiтське 
життя».
1.20 Мелодрама «Гене-
ральська невiстка».

4.10,5.25 «Орел i решка. 
Морський сезон».
4.55 «Телемагазин».
6.20 М/ф.
7.15 «Слово Предстоя-
теля».
7.25 Х/ф «Жарти Тото».
9.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.00 Х/ф «Пригоди Шер-
лока Холмса i доктора 
Ватсона».
14.55 Х/ф «Пригоди Шер-
лока Холмса i доктора 
Ватсона. Собака Бас-
кервiлiв».
17.55,20.30 Х/ф «При-
годи Шерлока Холмса i 
доктора Ватсона. Двад-
цяте столiття почина-
ється».
20.00 «Подробицi».
21.30 «Мiсце зустрiчi. 
Бенефiс».
23.05 Т/с «Хресна».
2.30 Х/ф «Iгри дорослих 
дiвчаток».

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 рулить.
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 Рандеву.
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!

4.15 Скарб нацiї.
4.25 Еврика!
4.30 Факти.
4.55 Не дай себе ошу-
кати.
5.40 Громадянська обо-
рона.
5.35 Анти-зомбi.
7.35 Х/ф «Куленепро-
бивний». (16+).
9.40 Х/ф «Захоплення 
пiдземки 123». (16+).
11.45,13.00 Т/с «Нюхач». 
(12+).
12.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Останнiй 
рубiж». (16+).
21.10 Х/ф «Викрадена 2». 
(16+).
23.00 Х/ф «Рембо 5: Ос-
тання кров». (16+).
0.55 Т/с «Таємнi дверi». 
(16+).
2.45 Я зняв!

5.15,5.35 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.25,10.55 Т/с «Па-

паньки». (12+).
7.55 Неймовiрна правда 
про зiрок.
17.00 СуперМама. (12+).
21.00 МастерШеф. 
Celebrity. (12+).
23.15 Звана вечеря. 
(12+).

6.00 Вар`яти. (12+).
7.55,9.55 Kids` Time.
8.00 М/ф «Смурфики».
10.00 Орел i решка. Зем-
ляни.
11.00 Орел i решка. Чу-
деса свiту.
12.00 Орел i решка.
14.00 М/ф «Iсторiя 
iграшок 4».
16.00 Х/ф «Мерi Поппiнс 
повертається».
18.50 Х/ф «Попелюшка».
21.00 Х/ф «Красуня i 
чудовисько».
23.40 Х/ф «Страшнi 
iсторiї для розповiдi у 
темрявi». (16+).
1.50 Improv Live Show. 
(12+).
2.40 Зона ночi.

7.00,15.00,19.00 Сьо-
годнi.
7.25,4.50 Реальна мiс-
тика.
11.00,15.20,21.00 Т/с 
«Балерина». (12+).
20.00 Головна тема.
21.35 Європейський 
дайджест.
21.50 Футбол. ЧЄ. Iспанiя 
- Польща.
0.00 Гучна справа.
1.00,2.15 Т/с «Готель 
Купiдон». (12+).
1.45 Телемагазин.

9.00 «Щасливе iнтерв`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». Мiжна-
родний огляд з Т. Бере-
зовцем та П. Залмаєвим.
23.00 «Вата шоу» з А. 
Полтавою.

6.00 Х/ф «Про Красную 
Шапочку», 1 с. (12+).
7.50 Х/ф «Жандарм в 
Нью-Йорке». (Франция 
- Италия). (16+).
10.00 Х/ф «Крысиные 
бега». (США - Канада). 
(16+).
12.25 Х/ф «Большой 
босс». (Гонконг). (16+).
14.25 Х/ф «Медовый 
месяц Камиллы». (США 
- Великобритания). (16+).
16.10 Х/ф «Виват, гарде-
марины!» (16+).
18.55 Х/ф «Медве-
жатник». (Германия - 
США). (16+).
21.20 Х/ф «Игра смерти». 
(Гонконг - США). (16+).
23.20 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли». (Китай). (16+).
1.05 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли 2». (Китай). 
(16+).
3.15 Х/ф «Есения». (Мек-
сика). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.40 «Ух ти show».
8.50 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.50 Х/ф «Танцюй звiдси!» 
(16+).

11.40 Х/ф «Бандити».
14.00 «Орел i решка. 
Дива свiту».
0.00 Х/ф «Будинок про-
клятих». (16+).
2.00 Т/с «Три сестри».
3.40 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 Квартирне питання.
9.30,0.10 Iдеї ремонту.
10.20,3.40 Кориснi по-
ради.
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.

5.55 Х/ф «Зворотного 
шляху немає».
9.55 Х/ф «Особливо важ-
ливе завдання».
12.40 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
13.50 Т/с «Смерть у раю». 
(16+).
18.05 «Переломнi 80-тi».
19.00,2.25 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Королева бен-
зоколонки».
21.05 Х/ф «Його собаче 
дiло». (16+).
22.55 Х/ф «Авраам: Хра-
нитель вiри».
2.55 «Випадковий 
свiдок».
3.55 «Святi й праведники 
ХХ столiття».
5.00 «Top Shop».

6.00 «Утро России. Суб-
бота».
9.00 Вести. Местное 
время.
9.15 Местное время. Суб-
бота.
9.35 «Диалоги о жи-
вотных. Сафари Парк в 
Геленджике».
10.15,5.50 «По секрету 
всему свету».

10.35 «Формула еды».
11.00 Вести.
11.30 «Пятеро на од-
ного».
12.10 «Сто к одному».
12.55 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!»
14.40 Х/ф «Зорко лишь 
сердце».
18.05 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Свет в твоем 
окне».
0.10 «Романтика ро-
манса».
1.05 Х/ф «Жизнь рас-
судит».
4.10 Х/ф «Это моя со-
бака».

6.00,8.15,2.00 Мiстична 
Україна.
7.10 Випадковий свiдок.
9.05,12.15 У пошуках 
iстини.
10.10 Речовий доказ.
11.20,0.00 Секретнi те-
риторiї.
14.05 Друга свiтова вiйна: 
свiдчення вiйни.
15.00 Пiдземна Одiссея: 
стародавнi мiста Iталiї.
18.00,1.00 Сiяя: з нами у 
дику природу.
19.00 Нiл.
20.00 Прихованi королiв-
ства.
21.00 Пекiн: серце Китай-
ської iмперiї.
2.50 Таємницi дефiциту.
5.15 Полювання на НЛО.
5.55 Академiк Корольов.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
10.55 Х/ф «Холодне 
серце».
12.30 Х/ф «Попелюшка».
13.40 М/ф «Замбезiя».
15.15 М/ф «У пошуках 
Дорi».
17.00 Х/ф «Алоха».
.00,20.00,21.00,22.00
Одного разу пiд Пол-
тавою.
19.30,20.30,21.30
Танька i Володька.
22.30 Х/ф «Дiвчина моїх 

жахiв». (18+).
0.30 Панянка-селянка.
2.35 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.25,17.10 Х/ф «Управ-
ление гневом». (США). 
(12+).
9.05 Х/ф «Примадонна». 
(Великобритания - 
Франция). (16+).
10.55 Х/ф «Забытое». 
(США). (16+).
12.20 Х/ф «Люди в 
черном». (США). (12+).
13.55 Х/ф «Джуманджи». 
(США). (6+).
15.40 Х/ф «Парк Юрского 
периода 3». (США). (16+).
18.50 Х/ф «История ры-
царя». (США). (12+).
21.00,5.30 Х/ф «Мир 
Юрского периода». 
(США). (16+).
23.00 Х/ф «Мистер и 
миссис Смит». (США). 
(16+).
0.55 Х/ф «Секреты Лос-А-
нджелеса». (США). (18+).
3.10 Х/ф «Фрида». (США 
- Мексика - Канада). 
(16+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.00,8.00 «ДжеДАI».
9.30 «Загублений свiт».
12.30 Т/с «Бiблiотекарi 
3». (16+).
14.20 Х/ф «Фантастична 
четвiрка». (16+).
16.20 Х/ф «Фантастична 
четвiрка 2: Вторгнення 
Срiбного Серфера». (16+).
18.10 Х/ф «Випадковий 
шпигун». (16+).
20.00 Х/ф «Шанхайський 
полудень».
22.05 Х/ф «Мiф».
0.40 Х/ф «Брама воїнiв». 
(16+).
2.30 «Вiдеобiмба 2».
3.15 «Цiлком та-
ємно-2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

п'ятниця, 18 червня

субота, 19 червня
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6.00 Гiмн України.
6.03,4.00 Енеїда.
7.00,8.00,8.55,21.00,
1.25,3.35,5.35 Но-
вини.
7.10 М/ф «Козлик та 
його горе».
7.20 М/ф «Повертайся, 
Капiтошко».
7.30 М/ф «Як козаки 
кулiш варили».
7.40 М/ф «Як козаки 
наречених виручали».
8.10,5.30 Погода.
8.15 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.
13.30,15.10 Концерт. 
Пiснi про кохання.
14.35 Телепродаж.
16.25 Д/ф «Бовсунiв-
ськi бабусi». (12+).
17.40 Т/с «Римська 
iмперiя». (16+).
19.10 Д/с «Свiт дикої 
природи».
19.35 Пишемо iсторiю. 
Автори української 
iсторiї.
19.50 Пишемо iсторiю. 
Вiдродження право-
слав`я.
20.05 Пишемо iсторiю. 
Українська греко-като-
лицька церква.
20.20 Пишемо iсторiю. 
Андрей Шептицький.
20.45 Пишемо iсторiю. 
Храми на Руїнах.
21.30 Дорога до Токiо.
22.00 Тi, що змiнили 
свiт. Микола Гоголь.
22.30 Тi, що змiнили 
свiт. Серж Лифарь.
23.05 #@)?$0 з Май-
клом Щуром. (16+).
23.35 Х/ф «Рiчард Ле-
вове Серце: Пов-
стання». (16+).
1.50 Земля, наближена 
до неба.

2.00 #ВУкраїнi.
2.30 Д/ф «Вибiр».
4.55 Невiдомi Карпати.
5.05 Роздивись.

7.00 «Життя вiдомих 
людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.45 «Мандруй Укра-
їною з Дмитром Кома-
ровим».
10.55,2.20 «Свiт нави-
ворiт».
18.15 «Українськi сен-
сацiї».
19.30,5.00 «ТСН-Тиж-
день».
21.00 Бойовик «Кiнг-
смен: Таємна служба».
23.40 Комедiя «Ножi 
наголо».

4.30 Х/ф «Зайчик».
5.55 М/ф.
6.25 Х/ф «Ейб». (12+).
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
10.00,11.00,11.50
«Iнше життя».
12.50 «Речдок. Випе-
реджаючи час».
17.10 Х/ф «007: 
Спектр». (16+).
20.00 «Подробицi 
тижня».
22.00 Х/ф «Пригоди 
Шерлока Холмса i док-
тора Ватсона. Собака 
Баскервiлiв».
1.00 «Речдок».

6.00,7.00,8.00,8.50,1
5.00,17.00,20.00,
0,2.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.10,7.10 Д/с «Крила 
вiйни».
7.50,21.25 Актуально: 
Економiка. Полiтика. 
Соцiум.
8.05 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 преЗЕ-
дент.
21.30 Вечiр з Янiною 
Соколовою.
22.00 Д/с «Загадки 
нацистських злочинiв».
23.10 Д/с «Друга 
свiтова вiйна: свiдчення 
вiйни».
0.10 Д/с «Найбiльшi 
танковi битви».
1.55 Огляд преси.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.00 Скарб нацiї.
4.10 Еврика!
4.15 Факти.
4.40 Не дай себе ошу-
кати.
6.15 Бiльше нiж правда.
7.05 Анти-зомбi.
8.05 Секретний фронт.
9.05 Громадянська 
оборона.
10.00 Х/ф «Янгол-охо-
ронець». (16+).
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Рембо 5: 
Остання кров». (16+).
14.55 Х/ф «Викрадена 
2». (16+).
16.45 Х/ф «Останнiй 
рубiж». (16+).
18.45 Факти тижня.
20.35 Х/ф «Нiчний 
втiкач». (16+).
23.05 Х/ф «Законо-
слухняний грома-
дянин». (18+).
1.20 Т/с «Таємнi дверi». 
(16+).
2.55 Я зняв!

5.15 Т/с «Папаньки». 

(12+).
12.50 МастерШеф. 
Celebrity. (12+).
15.00 СуперМама. 
(12+).
19.00 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
20.00 Один за всiх. 
(16+).
0.05 Я соромлюсь 
свого тiла. (16+).

6.00 Таємний агент. 
6.50 М/ф «Том i Джерi: 
Чарiвний перстень».
7.55,9.55 Kids` Time.
8.00 М/ф «Iсторiя 
iграшок 4».
10.00 Х/ф «Алiса в 
Країнi чудес».
12.10 Х/ф «Алiса в За-
дзеркаллi».
14.40 Х/ф «Попе-
люшка».
16.50 Х/ф «Джек - 
вбивця велетнiв». (12+).
19.00 Х/ф «Бiлоснiжка: 
Помста гномiв».
21.00 Х/ф «Червона 
Шапочка». (16+).
23.10,0.05 Improv Live 
Show. (12+).
1.10 Вар`яти. (12+).

5.50 Сьогоднi.
6.50 Реальна мiстика.
9.20,2.10 Т/с «Дiвчатка 
мої».
13.10 Т/с «Стань моєю 
тiнню». (12+).
17.00 Т/с «Сiмейний 
портрет», 1 i 2 с. (12+).
19.00 Сьогоднi. Пiд-
сумки з Олегом Пан-
ютою.
21.00 Т/с «Сiмейний 
портрет». (12+).
23.00 Українська пiсня 
року.
1.40 Телемагазин.
5.10 Агенти справедли-
востi. (16+).

9.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,17.00 «Ре-
портер». 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. 
Близнюком.
20.00 «Прямий доказ».
20.25 «Вiйна за неза-
лежнiсть».
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 «Про Красную 
Шапочку», 2 с. (12+).
7.50 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли 2». (Китай). 
10.00 Х/ф «Медве-
жатник». (Германия - 
США). (16+).
12.25 Х/ф «Игра 
смерти». (Гонконг - 
США). (16+).
14.25 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли». (Китай). 
16.10 Х/ф «Есения». 
(Мексика). (16+).
18.55 Х/ф «Помни». 
21.20 Х/ф «Набе-
режная Орфевр, 36». 
(16+).
23.20 Х/ф «Проект «А». 
(Гонконг). (16+).
1.05 Х/ф «Проект «А» 
2». (Гонконг - США). 
(16+).
3.15 Х/ф «Собор Па-
рижской Богоматери». 
(Франция - Италия). 
(16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.45 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.40 М/ф «Астробой».

12.15 Х/ф «Танцюй 
звiдси!» (16+).
14.00 «Орел i решка. 
Дива свiту».
0.00 Х/ф «Воно». (18+).
1.50 Т/с «Три сестри».
2.40 «Нiчне життя».

6.30,1.00 Телема-
газин.
7.30 Квадратний метр.
9.30,0.10 Iдеї ремонту.
10.20 Один за 100 
годин.
12.00,3.40 Кориснi 
поради.
13.00 Правила життя.
14.40 Шiсть соток.
18.00 Досьє Голiвуда.
20.30 Дачна вiдповiдь.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

6.00 Х/ф «Дама з па-
пугою».
7.55 «Слово Предстоя-
теля».
8.05 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
10.00 Т/с «Смерть у 
раю». (16+).
14.05 Х/ф «Його со-
баче дiло». (16+).
15.55 Х/ф «Королева 
бензоколонки».
17.25 Х/ф «Дiловi 
люди».
19.00 Х/ф «Золоте 
теля».
22.20 Х/ф «За двома 
зайцями».
23.50 Х/ф «Все мож-
ливо».
1.45 «Речовий доказ».

6.15 Х/ф «Время соби-
рать».
7.50,3.05 Х/ф «Дам-
ское танго».
9.20 Местное время. 
Воскресенье.
9.55 «Пешком...» Са-
довое кольцо.
10.15 «Устами мла-
денца».
10.55,4.35 «Когда все 
дома с Тимуром Ки-

зяковым».
11.40 «Сто к одному».
12.25 «Большая пере-
делка».
13.25 «Доктор Мяс-
ников».
14.25 «Парад юмора».
15.55 Х/ф «На качелях 
судьбы».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым».
1.25 Х/ф «Жена по со-
вместительству».

6.50 Випадковий 
свiдок.
8.30,1.30 Мiстична 
Україна.
9.20,12.25 У пошуках 
iстини.
10.15 Речовий доказ.
11.25,23.30 Секретнi 
територiї.
14.05 Друга свiтова 
вiйна: свiдчення вiйни.
15.00 Пекiн: серце Ки-
тайської iмперiї.
18.00,0.30 Сiяя: з нами 
у дику природу.
19.00 Прихованi коро-
лiвства.
21.00 Розгадка таєм-
ниць Бiблiї.
2.20 Телеформат.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
10.40 М/ф «Легенди 
країни Оз: Повернення 
Доротi».
12.20 М/ф «Замбезiя».
14.00 Х/ф «Мiст у Тера-
бiтiю».
15.45 Х/ф «Фокстер i 
Макс».
17.30 М/ф «Iсторiя 
iграшок».
00,20.00,21.00,22.00
Одного разу пiд Пол-
тавою.
19.30,20.30,21.30
Танька i Володька.
22.30 Х/ф «Люблю на-
завжди». (16+).
0.30 Панянка-селянка.
2.40 Щоденники Тем-

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

7.30,15.05 Х/ф 
«История рыцаря». 
(США). (12+).
9.40 Х/ф «Спеши лю-
бить». (США). (12+).
11.20 Х/ф «Люди в 
черном 3». (США). 
(12+).
13.05 Х/ф «Мир Юрс-
кого периода». (США). 
(16+).
17.10,5.45 Х/ф «Бе-
лоснежка и охотник». 
(США). (16+).
19.15 Х/ф «Давайте 
потанцуем». (США). 
(12+).
21.00 Х/ф «Невидимый 
гость». (Испания). 
(16+).
22.45 Х/ф «Гонка». (Ве-
ликобритания - Гер-
мания - США). (16+).
0.40 Х/ф «Обитель про-
клятых». (США). (16+).
2.30 Х/ф «Последняя 
любовь на Земле». (Ве-
ликобритания - Швеция 
- Дания). (16+).
4.00 Х/ф «Один день». 
(США - Великобри-
тания). (16+).

6.00 «Шаленi пере-
гони».
7.00,8.00 «ДжеДАI».
8.55,1.05 «Загублений 
свiт».
13.55 Х/ф «У пошуках 
скарбiв нiбелунгiв». 
(16+).
16.15 Х/ф «Сонце, що 
сходить». (16+).
19.00 Х/ф «Код доступу 
«Кейптаун». (16+).
21.15 Х/ф «Падiння 
Лондона». (16+).
23.10 Х/ф «Ворота 
пiтьми». (16+).
2.05 «Вiдеобiмба 2».
3.10 «Найкраще».
3.15 «Цiлком та-
ємно-2017».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

неділя, 20 червня

Відповіді на кросворд з №21

По горизонталi:
1. Арабський титул.
4. Лiтературний жанр.
7. Човен ескiмосiв.
9. Косметика актора.
10. Дорожня аварiя.
11. Рiчка в Казахстанi.
13. Галявина.
15. Тверда вода.
16. Дикий бик.
18. Нота.
19. Супердумка.
20. Нещастя.
21. Техогляд.
23. Притока Гаронни.
26. Свiйська тварина.
29. "Вогонь!"
31. ... Марiя.
32. Вулкан на Фiлiппiнах.
34. Морський рак.
36. Основа життя.
38. Рибонуклеїнова кисл.
39. Спортивний матрац.

По вертикалi:
1. Частина п`єси.
2. Кiнцiвка тварини.
3. Саввiна.
4. Мiсто в Шотландiї.
5. Мiць.
6. Австралiйський страус.
8. Загострений стовп.
9. Екскурсовод.
10. Частина вистави.
12. Верхня частина сукнi.
14. Розвага.
17. Радянський iлюзiонiст.
18. Попередження в баскетболi.
21. Верхнiй кiнець щогли.
22. Яр.
24. Орган зору.
25. Урочиста пiсня.
26. Окрiп.
27. Цар звiрiв.
28. "Жигулi" на експорт.
30. Вухо-Горло-Нiс.
33. Положення гри в шахах.
35. Автомат Калашникова.
37. Опiр.

По горизонталi:
1. Бридж. 6. Мадам. 10. Гопак. 14. 
Орел. 15. Рана. 16. Мiнiстр. 18. 
Географ. 22. Амон. 24. Дiод. 26. 
Кагор. 28. Банда. 29. Лайка.

По вертикалi:
2. Рум. 3. Дог. 4. Омон. 5. Скат. 7. 
Ар. 8. Демагог. 9. Алi. 11. Орт. 12. 
Парафiн. 13. Ан. 17. Жако. 19. Ено. 
20. Ада. 21. Адам. 23. Ма. 25. Од. 27. 
Рiа. 28. Бик

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

25 Тел.: Тел.: 09913203450991320345

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

25

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 кім-
нати, + коридор. Газ, вода, 
без зручностей. М/п вікна, 
жилий стан. Новий великий 
гараж з ямою та світлом. 
Сарай, л/кухня, огород, сад. 
Тел. 0500629905.

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

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

� 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 недобудо-
ваний, по вул. Степова. Ціна 
договірна. Тел. 0999810835

� 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. 
Господарські 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, гос-
подарські споруди. З/д 6 
соток. Ціна при огляді. Тел. 
0966791430

� БУДИНОК, с. Сари. Тел. 
0669288635

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

� 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, р-н Леси-
ного гаю, з/п 90,6 м кв., з/д 

6 соток, приватизована. Газ, 
вода, всі зручності. Термі-
ново. 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, каналізація. 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 приватизо-
ваної землі. 5 кімнат. Гарний 
паркан. Тел. 0954938729, 
0992544432

� БУДИНОК, пров. Чапаєва, 
22, с/г споруди, погріб, з/д 7 
соток. Тел. 0954238850

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

� 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. Малі Будища. 
Гараж, л/кухня, господар-
ські споруди, газ, вода. Тел. 
0509493765. 

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

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

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

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

� БУДИНОК, с. Сергіївка. 
Гараж, сарай, л/кухня, погріб. 
З/д приватизована. Ціна 
договірна. Терміново. Тел. 
0953093033

� БУДИНОК, с. Сари. Тел. 
0509700858 (Наталія)

� БУДИНОК, 93 м.кв., гази-
фікований, є водопровід. При-
садибна ділянка 7,5 м.кв. 
Р-н залізничного вокзалу, 
пров. Русанівький, 8. Тел. 
0997730467

� САДИБА с. Красна Лука, 
вул. Гагаріна, 32. Ціна дого-
вірна. Тел. 0950084700, 
0970570165

� БУДИНОК, р-н М. Круг. Всі 
зручності. З/д 10 соток. Тел. 
0995445269 

� БУДИНОК з меблями та 
усіма зручностями. Вхідний 
погріб, сарай, гараж. З/д 10 
соток. Район центр Заяра. 
Тел. 0933552386

� ХАТИНКА 8х5м. у сосно-
вому лісі. Мрія для пенсіо-
нера. Облаштована під дачу. 
Є с/г споруди. З/д 50 соток. 
Тел. 0663907815

КВАРТИРИ
Продаж

� 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 
опалення. Ціна 20 тис. у.о. 
Торг. Тел. 0997949050

� 2-КІМН. кв., з/п 50,5 м.кв., 
вул. Гагаріна, р-н цегельного 
заводу, 4/5 поверх, централі-
зоване опалення, лічильники 
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., іде-
альний стан. Зручне плану-
вання, 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

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

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

� 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, лоджі-
я-балкон пластик. З/п 60,8 
м.кв. Гарний стан. Част-
ково вмебльована. Тел. 
0668345441

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

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

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

� 3-КІМН. кв. 5/5 поверх, 64 
м.кв. Ціна 14 тис. у.о. Ремонт. 
Тел. 0535432696

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

� 1-КІМН. кв., центр міста, 
3/5 поверх, м/п вікна, євро-
ремонт. Ціна договірна. Тел. 
0664370007

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

� З/Д	ПІД	ГАРАЖ,	6х4м., 
вул. Тельмана, 18Б. 
Документи готові. Тел. 
0999800135

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

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

� МАГАЗИН, центр міста. 
Торгова площа 30 м.кв., 
індивідуальне опалення. Тел. 
0506355879

� МАГАЗИН в центрі с. 
Вельбівка. Ціна договірна. 
Тел. 0955507117

ЗДАМ

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

� КВАРТИРА, подобово, на 
тривалий термін або бри-
гаді у відрядж енні, Інтернет, 
кондиціонер. Можливість 
надання відповідних доку-
ментів. Тел. 0508783429

� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790

� 1-КІМН. кв. у м. Мир-
город. Центр міста. На три-
валий термін. Бажано 
сімейній парі. Тел. 
0990324304

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

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

� ГАРАЖ великий, біля 
«болгарського» будинку. 
Можна під склад. Тел. 
0951103666

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

� 2-КІМН. кв., на тривалий 
термін сімейним людям. Р-н 
бібліотеки ім. Лесі Українки. 
Тел. 0957570738

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

� ПРИМІЩЕННЯ, р-н Чере-
мушки, вул. Швидкого, 9. 
Тел. 0507347800

ГАРАЖІ
Продаж

� ГАРАЖ,	р-н цегельного 
заводу. Тел. 0957758358.

� ГАРАЖ	недобудований, 
центр, 2,5х7,5м. З/д прива-
тизована. Тел. 0951175990. 

� ГАРАЖ	з погребом, центр 
міста. Тел. 0951626631

АВТО
Продаж

� 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. 
Телевізор, магнітола , віде-
ореєстратор, кондиціонер, 
бортовий комп’ютер, ел. 
склопідйомники, круїз кон-
троль, центральний замок, 
АБС, гаражне зберігання. 
Кузов не битий, не фар-
бований, має декілька 
не значних пошкоджень. 
К/т зимової гуми у пода-
рунок. 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. Недо-
рого. Гарний стан. Тел. 
0502757276

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

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

� VW	Transporter	T5	
Shuttle,	2007	р.в.,	2,5	
дизель.	Пробіг	570	тис.	
км.	Нормальний	стан.	
Один	власник,	своєчасне	
обслуговування.	Тел.	
0505976790

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

� ГАЗ-69.	Потребує 
ремонту. Дешево. Тел. 
0955896153. 

� ВАЗ-2121	«Нива», 1989 
р.в., в нормальному робо-
чому стані, червоного 
кольору. Ціна 55 тис. грн. 
Тел. 0991881324. 

� ЛУАЗ	«Волинь», 1980 р. в. 
Під відновлення або на з/ч. 
Недорого. Тел. 0500223103.  

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

� ЛУАЗ	«Волинь»-969М, 
1980 р.в., не варена, все 
працює. Тел. 0503439106. 

� ГАЗ-53	САЗ. Ціна 26 тис. 
грн. Тел. 0991362700. 

� ВАЗ-2121	«Нива». Нор-
мальний робочий стан. Вкла-
день не потребує. Недорого. 
Тел. 0661777832

� ГАЗ-3307. Не комп-
лект. Бочка на колесах хар-
чова «Молоко», 800л. Тел. 
0982262503

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

� СІВАЛКА зернова 6,3 
м. Повний комплект. Тел. 
0953258688. (13) 

� СІВАЛКА	кукурудзяна, 
4-рядкова. ГБЦ МТЗ-80. Тел. 
0993271946

� ЮМЗ-6, 1988 р.в. Причіп 
2-ПТС-4. Кран гідравлічний 
1т. Тел. 0982262503. 

� КОМБАЙН СК-5. При-
ставка для соняха. Решета, 
грохот. Паливна система. 
Головка. Тел. 0982262503. 

МОТО
Продаж

� КОЛЯСКА до мотоцикла 
ІЖ. Тел. 0956508786

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

� SUZUKI	Desperado	400,	
2000 р.в. Тел. 0996845613

� ІЖ	Планета-3. Ціна 5,5 
тис. грн. Тел. 0500876720. 

� ІЖ	Планета-5. Ціна 6,5 
тис. грн. Тел. 0500876720. 

� МІНСЬК. Недорого. 
Багато з/ч. Тел. 0955172246. 

� МІНСЬК	в гарному 
стані. З документами. Тел. 
0509268270

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

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

� ВАЗ-2101: новий 
колінвал, стандартний, 
радянського в-ва + вкла-
диші 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

� ГУМА Matador 215/60 
R-17. Тел. 0996845613

� КОЛІНВАЛ новий ГАЗ, 
УАЗ. Дінама нова. Ціна дого-
вірна, нижче ринкової на 
30%. Тел. 0502049434
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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 

КУПЛЮ СВИНЕЙ

25Тел.: 0669676637

Цілодобово

29

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

КУПЛЮ
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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.	(12)

	� ДОШКА, брус, штахет, 
шалівка. Дрова: сосна, 
береза. Доставка. Тел. 
0509080626. (30)

	� ПІСОК,	КАМІНЬ	
бут,	цегла,	гран-
відсів,	чорнозем,	
перегній.	Доставка.	Тел.	
0662127037.	(17)

	� 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, гранвідсів 
та інше. Доставка. Тел. 
0501881470

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

	� СВОЛОКА. Тел. 
0991693271. 

	� ТРУБИ б/в, гарний стан. 
Діаметр 57, 76, 89, 110мм. 
Товщина стінки 5-7 мм. 
Для парканів або воріт. Тел. 
0502743434, 0674373593

МЕБЛІ
Продаж

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

ОДЯГ, ВЗУТТЯ
Продаж

	� БОДІ жіночі, формуючі, 
бежевого кольору, р.52. Ціна 
200 грн. Ремені-портупеї 
срібні. Тел. 0663821081, 
0663821065

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, електрична соко-
вижималка, стінка, казани, 
трельяж, пилосос, блендер, 
каністри.  Тел. 0989542346. 

	� ЦЕГЛА (нестандарт) – 
1500 шт. Бетонозмішувач 
«Дніпро-М». Човен дюра-
левий з веслами, 1-місний. 
Тел. 0952515100

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

	� ТРАВОРІЗКА універ-
сальна, яка подрібнює: зер-
нові, кукурудзу з качанами, 
чистить качани кукурудзи, 
подрібнює траву, бур’яни, 
стебла кукурудзи, сіно та 
солому, а також корене-
плоди, гарбузи, кабачки, 
картоплю на крохмаль, 
яблука і виноград на сік. Тел. 
0506184275

	� ТРУБИ (можливо для пар-

кану), діаметр 90/78, тов-
щина 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

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

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

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

	� КУКУРУДЗА. Тел. 
0992256242

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

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

	� ХОЛОДИЛЬНИК	
маленький, 4-камфорна 
газова плита. Велосипед 
жіночий. Таганок, уми-
вальник, пральна машина 
«Донбас», телевізор. Тел. 
0662000908. 

	� КОЛЯСКА дитяча Adamex 
Aspena 2 в 1.Хороший 
стан. Ціна 7 тис. грн. Тел. 
0668271616. 

	� ЛИСТИ заліза 140х70см. 
Ціна договірна. Тел. 
0990356610. 

	� КУКУРУДЗА. Тел. 
0500182699

	� КАБЕЛЬ мідний 
4-жильний, броньований. 
Перетин чотири квадрати 
кожна жила. Довжина 150м. 
Тел. 0952297970. 

	� ГОДИННИК з боєм. Амор-
тизатори ІЖ. Вимикачі 380Вт. 
Кабель 380Вт. Дзеркала 
до вантажного автомобіля. 
Візок. Ключі для розкручу-
вання батарей опалення. 
Тел. 0509286591. 

	� БАЯН, плита чавунна, 
дверцята, колосники, елек-
тронасос «Малиш», мото-
пилка «Дружба». Каністри 
20л. Вікна засклені. Молот, 
молот ковальський. Елек-
тролічильник 380Вт. Тел. 
0509286591

	� ЕЛЕКТРОДВИГУН 0,5 
кВт., 1500 об./хв., 0,8 кВт., 
1500 об./хв. Балони пропа-
нові, б/в. Тел. 0500223103

	� КОТЕЛ	КСТ-16, демон-
тований з газової сис-
теми водяного опалення. 
Придатний під дрова. Тел. 
0975925425

	� БУРЯК кормовий. 
Картопля дрібна. Тел. 
0999662235

	� КАРТОПЛЯ дрібна, 70 
кг., велика – 80 кг. Вело-
сипед дитячий на вік 7-10 
років, в гарному стані. Тел. 
0509779570

	� ТАЗ, банки 0,5л., 3л. Бутлі 
5л. Тел. 0950678649. 

	� ВУЛИКИ лежаки, б/в. 
Пилко-уловлювачі великі, 
б/в. Фляги алюмінієві 40л. 
Тел. 0669398054

	� ВЕРСТАТ деревоо-
бробний. Батарея чавунна, 
7 секцій, нова. Обігрівач 
портативний «Роус». Тел. 
0668791450. 

	� ХОЛОДИЛЬНИК 
2-камерний, велосипед 
спортивний. Чайний гриб. 
Морські свинки. Тел. 
0662000908 

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

	� ОБІГРІВАЧ для птиці, еко-
номний. Тел. 0663312975. 

	� ВУЛИКИ лежаки. Парова 
воскотопка. Каструля з нер-
жавіючої сталі для меду на 
80л. Бідони алюмінієві. Кор-
мушки для бджіл (потолочні 
і висячі). Рамки, ящики для 
рамок. Тел. 0506972756

	� БАК для літнього душа на 
250л. Тел. 0996858865 

	� МОЛОКО з доставкою у м. 
Гадяч. Тел. 0669385992

	� СІНО тюковане. Ціна дого-
вірна. Тел. 0664284481

	� ЗЕРНО пшениці, куку-
рудзи. Сухе, чисте. В 
мішках по 50 кг. Ціна 7 грн./
кг. Можлива доставка. Тел. 
0663867758

	� МАНЕЖ Carrello Grande, 
дуже зручний, складний. 
Машинка толокар, нова, 
з музикальним кермом, 
для дитини до 30 кг. Тел. 
0665650811, 0972971951

	� ГІРОСКУТЕР б/в. Ціна 
3000 грн. Тел. 0668865647

	� ВЕЛОСИПЕДИ,	чоловічий 
і підлітковий. Ємність для 
зерна 0,5 і 1т. Ел. двигун 3 
кВт. Тел. 0951926631. 

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

	� КАРТОПЛЯ посад-
кова, для відгодівлі. Тел. 
0950133505.

ТВАРИНИ
продаж

	� ФГ	«ДОБРО-КРАФТ»	
продасть	молодняк	цапів	
зааненської	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

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

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

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

	� ПІВНИК породи 
«Корольки». Або обміняю. 
Тел. 0951526539.

	� КАЧЕНЯТА – шипуни. Тел. 
0507131088, 0681657267. 

	� КОЗЕНЯТА, вік 3 місяці. 
Тел. 0951619082. 

	� БДЖОЛОСІМ’Ї з вули-
ками. 6 сімей. Тел. 
0963771489

	� ПОРОСЯТА, вік 2 міс. 
Порода «велика біла». Тел. 
0509766802, 0993794062

	� КІЗОЧКА ряба, первітка. 
Кізочка біла. Смачне молоко. 
Тел. 0992279628. 

	� ВІДДАМ	у	добрі	руки	
симпатичних грайливих 
кошенят. Вік 1,5 місяців. 
Окрас «персиковий». 
До лотка привчені. Тел. 
0667549418, 0507256236

КУПЛЮ
 

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

	� КАРТОПЛЮ велику. Тел. 
0956406152

	� МАКУЛАТУРУ, поліе-
тилен, ПЕТ-пляшку, банку 
алюмінієву, беги, скло-
тару. Тел. 0501838458, 
0980922374 

	� ГАЗОВІ	КОТЛИ	
(настінні).	Музичні	
колонки	та	підсилю-
вачі.	Газові	котли,	пральні	
машини	та	комп’ютери	
радянського	виробництва.	
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

	� БИЧКА молочного 
віку. Тел. 0983920528, 
0957733318

	� ГАЗОВУ	ПЛИТУ 2-кам-
форну в хорошому стані. Тел. 
0952482974. 

	� ЦВІТ	БУЗИНИ та 
акації. Тел. 0674157134, 
0956795927

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 

	� ВТРАЧЕНЕ	водій-
ське	посвідчення	тракто-
риста-машиніста 0№814697 
видане 10.04.1985 року на 
ім’я Олександра	Івановича	
Рубана.	Вважати не дійсним

	� ВТРАЧЕНЕ	водій-
ське	посвідчення	тракто-
риста-машиніста №0402451 
видане 04.04.1983 року на 
ім’я Олександра Івановича 
Рубана. Вважати не дійсним

ПОСЛУГИ

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

	� САНТЕХНІКА.	УСІ	ВИДИ	
РОБІТ: монтаж – демонтаж, 
металопласт – екоп-
ласт, каналізація. Встанов-
лення лічильників, бой-
лерів, насосних станцій. 
Вода, опалення. Ремонт. Тел. 
0662743611. (Олексій). (11)

	� 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

	� БУРІННЯ	ВОДЯНИХ	
СВЕРДЛОВИН. Підклю-
чення насосного облад-
нання. Якість. Гарантія. Тел. 
0985050506, 0668136376. 
(17)

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

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

	� ВАНТАЖНІ	ПЕРЕВЕ-
ЗЕННЯ ЗІЛ-САМОСКИД. 
Привезу: пісок, щебінь, гран-
відсів, дрова. Вивезу сміття 
тощо. Доставка по місту та 
району. Тел. 0667030045, 
0987650405

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

	� ВАНТАЖНІ	ПЕРЕВЕ-
ЗЕННЯ	по місту та району. 
Вивезу сміття. При-

везу пісок, щебінь, гран-
відсів, дрова та інше. Тел. 
0508383313

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

	� БРИГАДА	КАМЕН-
ЩИКІВ: кладка будь-якої 
цегли, каменю, блоків. 
Якісно. Швидко. Доступна 
ціна. Можливий 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 
самоскид (цегла б/в, щебінь, 
пісок, глина, чорнозем, 
плити ПКЖ, гранвідсів та інші 
будматеріали). Послуги екс-
каватора. Тел. 0501881470

	� 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), метало-
конструкції та інше. Виго-
товлення котлів в плиту під 
дрова. Виїзд по району. Тел. 
0953147862

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	холодильників,	
мультиварок,	мікрохви-
льовок,	пилососів,	хлі-
бопічок	та	іншої	побутової	
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: гіпсо-
картон, тепла підлога та 
інше. Санвузол під ключ. 
Монтаж/демонтаж дахів. 
Зварювальні роботи. Уте-
плення 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. Мож-
ливий виїзд по району. Тел. 
0667724345

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

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

	� РЕМОНТ	ТА	ПЕРЕТЯЖКА	
М’ЯКИХ	МЕБЛІВ, зміна 
дизайну, великий вибір 
тканин. Тел. 0956795984, 
0963814148, 0666471376. 
(12)

	� ВИГОТОВЛЕННЯ	
ДВЕРЕЙ із натурального 
дерева. Будь-які розміри. 
Монтаж/демонтаж. Якісно. 
Тел. 0507070558

	� КЛАДКА	ЦЕГЛИ. Мож-
ливий виїзд по району. Тел. 
0993642826

	� ВІДЕО	ТА	ФОТО	ЗЙОМКА 
ваших свят урочистих подій 

та інше. Зйомка і монтаж Full 
HD. Тел. 0952483028

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 

 � 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

 � ТОВ «АВАТОР-ГРУП» 
потрібен ОПЕРАТОР	CALL-
ЦЕНТРУ. 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 

 � Дорожньо-будівельна 
компанія «GRANDSTROY» 
запрошує на роботу – ВОДІЯ 
НА RENO MAGNUM, МАЗ 
ТА НАВАНТАЖУВАЧ JSB! 
Вимоги: досвід роботи; 
посвідчення відповідної 
категорії; відповідаль-
ність та комунікабельність. 
Обов’язки: керування відпо-
відним транспортом; вико-
нання робіт на об’єктах;  тех-
нічне обслуговування техніки. 
Офіційне працевлаштування 
та висока заробітна плата. 
Тел. 0667899390

 � Інтернет-провайдер 
«Аватор» запрошує у свою 
команду МОНТАЖНИКА	
ОПТИЧНИХ	МЕРЕЖ з 
власним авто! Ми пропо-
нуємо: високу заробітну 
плату; оплату амортизації та 
компенсацію палива; дружній 
колектив; своєчасну виплату 
заробітної плати. Ти нам під-
ходиш, якщо маєш бажання 
працювати та заробляти 
гроші! Тел. 0667899390

	� ШУКАЮ	РОБОТУ	ПО	
ДОГЛЯДУ за людиною похи-
лого віку. Тел. 0664530248. 

	� ШУКАЮ	РОБОТУ	ДОГЛЯ-
ДАЛЬНИЦІ,	ПРИБИРАЛЬ-
НИЦІ. Прибиру на кладовищі. 
Тел. 0952512043. 

 � На автомийку у м. Київ 
потрібні АВТОМИЙНИКИ. 
Житло надається. Тел. 
0992227400

КОПАЄМО	ТА	
ПОГЛИБЛЮЄМО	

КОЛОДЯЗІ.	
Встановлюємо	бетонні	

кільця.	Копаємо	
каналізації.	Тел.	

0507345680.	(№25)

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

Тел.	0965119459	(23)
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Жодне немовля 
не народилося

Бажаєте привітати дорогу 
для Вас людину в нашій газеті?

Блок поздоровлення 80x40 мм - 100 грн. 
Слід подавати замовлення 

не пізніше 12:00 вівторка.
Адреса редакції: 

м. Гадяч, вул. Гетьманська, 62-б.
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Напередодні професійного свята працівників ЗМІ, 
у Полтавському краєзнавчому музеї імені В. Кричев-
ського, оголосили імена лауреатів обласного щоріч-
ного творчого конкурсу «Журналіст року», який уже 
вшосте відбувається на Полтавщині. 

Переможців визначили на засіданні журі, яке від-
булося напередодні. На ньому обрали кращі теле-, 
радіо-, друковані матеріали, інтернет-публікації, фо-
торепортажі та визначили кращий дизайн видання. 
Загалом, на конкурс надійшло 35 робіт.

Серед членів журі - заслужений журналіст України 
Наталія Іванченко: 

«Я другий рік у складі журі й мені завжди хо-
четься якогось відкриття, особливо серед моло-
дих журналістів. Але, як показали підсумки кон-
курсу, найсильніші роботи – це роботи досвідчених 
журналістів-професіоналів. 

Найбільше були представлені роботи в номінації 
друковані ЗМІ, найменше - радіо і телевізійних.

Оцінюючи роботи в друкованих ЗМІ, увагу приді-
ляла актуальності тем та їхній суспільній значущості. 
Не менш важливими були і журналістські стандар-
ти. Взагалі в сучасних статтях мені хотілося б біль-
ше аналітики.»

Отже, переможцями 
у номінаціях стали:

«Кращий телевізійний матеріал»
Анна Ружін – редактор випусковий телеканалу 

«ЦЕНТРАЛЬНИЙ» (ТОВ Студія «Місто»);
Олександр Діхтяр та Марія Бойко – режисер і веду-

ча студії «KVAZIMODO».

«Кращий радіоматеріал»
Олександр Бобошко – редактор (радіо) філії АТ 

НСТУ «Полтавська регіональна дирекція «ЛТАВА»;

«Краща публікація в друкованому ЗМІ»
Оксана Кириченко – кореспондент обласного ін-

формаційно-рекламного тижневика «Базар Медіа в 
Україні»;

Надія Литвин – редактор ТОВ «Редакція газети 
«Козельщинські вісті».

«Краща публікація  
в Інтернет-виданні»
Альбіна Козлова – журналіст сайту новин Кремен-

чука «05366.com.ua»;
Ганна Волкова – журналіст Українського національ-

ного інформаційного агентства «Укрінформ».

«Кращий фоторепортаж»
Володимир Паршевлюк– кореспондент інтер-

нет-сайту «0532.ua. Сайт міста Полтави»;
Юлія Пахалюк– позаштатний автор сторінки «При-

шибська територіальна громада».

«Кращий дизайн видання»:
ПП «Редакція «Лохвицька районна газета «Зоря» – 

в особі директора Олександра Москаленка.
Усі переможці одержали дипломи й грошові вина-

городи від Департаменту інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю ОДА, Національної спіл-
ки журналістів України та оперативного командуван-
ня «Північ» Сухопутних військ ЗСУ.

У рамках заходу відбулася зустріч із журналіст-
кою, письменницею та медіатренеркою Євгенією 
Подобною. Вона головна редакторка редакції доку-
ментальних програм телеканалу «UA: ПЕРШИЙ», 
викладачка кафедри мультимедійних технологій та 

медіадизайну Інституту журналістики Київського на-
ціонального університету ім. Тараса Шевченка.

«Напевно, із місією журналістики уже народжу-
ються. Кажуть, журналісти мають одну групу крові. 
Це дійсно так. Я бажаю кожному з вас стресостійко-
сті, міцного здоров’я і вірної музи,»– зауважила Єв-
генія Подобна.

До речі, воєнна кореспондентка, уродженка Пол-
тави Євгенія Подобна, як авторка книги «Дівча-
та зрізають коси», минулого року стала лауреаткою 
Шевченківської премії в номінації «Публіцистика, 
журналістика».

Видання Українського інституту національної 
пам’яті (УІНП) «Дівчата зрізають коси» — це спога-

ди 25 жінок, які брали участь у російсько-українській 
війні. Книга опинилася серед переможців Всеукраїн-
ського рейтингу «Книжка року».

Євгенія знає про війну не з чуток. У розпал росій-
ської агресії, у 2014 році — під час найактивнішої фази 
бойових дій, вона хотіла допомогти своїй країні. І ви-
рішила робити те, що вміє найкраще — писати. Тому, 
поїхала працювати на передову. Там і написала книгу 
«Дівчата зрізають коси». Прагнула зафіксувати події 
для історії, передати емоції, описати побутові та жит-
тєві моменти. Героїні книги — снайперки, медики, 
кулеметниці — ті, які були і лишаються на передовій 
відсічі російській агресії. 

«Знайти їх було дуже легко, тому що під час роботи, 
коли я їздила знімати репортажі на війну, ми з ними 
швидко знайомилися і ти розумієш, що ставлення до 
жінок-військових абсолютно дике: якщо ти чоловік 
– то герой, якщо жінка – м’яко кажучи, ні. Я виріши-
ла це виправити і дати їм голос – розповісти про себе, 
свою війну, свій побут. Це жінки, які захищали нас на 
Сході України, це жінки абсолютно різних професій: 
артилеристки, снайперки, є дівчата, які працювали з 
мінометів, є одна дівчина кухар. Це історії про їхню 
війну. Про те, що їх мотивувало туди піти, як склада-
лися їх взаємини з чоловіками», – каже автор.

У книзі йдеться про бойові операції різних років на 
Луганщині та Донеччині, про звільнення українських 
міст та сіл від окупантів, оповіді про побратимів, міс-
цевих мешканців, воєнний побут, а також роздуми про 
становище жінки в українському війську в різні пері-
оди російсько-української війни. Розповіді доповне-
ні фотографіями із зони бойових дій. 

Нажаль, дві героїні книги загинули на війні — це 
Яна Червона та уродженка Полтавщини Ольга Нікі-
шина. Їхню пам’ять учасники заходу вшанували хви-
линою мовчання.

«БМ»

КОРЕСПОНДЕНТ «БМ» ОТРИМАЛА 
НАГОРОДУ «ЖУРНАЛІСТ РОКУ 2021»

Нагадаємо, відзнаку кореспонденту 
«БМ» вручили за публікацію «Мільйон 
за вуличне освітлення». У ній йшлося про 
ситуацію, яка виникла на початку 2021-
го року між  громадами Полтавщини 
і «АТ «Полтаваобленерго». Останнє 
вимагало укладання договорів із доступу до 
інфраструктури об’єкта електроенергетики 
для розміщення електричних мереж та іншого 
інженерного обладнання, які передбачали 
щомісячну плату за використання опор 
підприємства для розміщення мереж вуличного 
освітлення в сумі не менше ніж 22 тис. 604 
грн. 34 коп., (лише для Гадяцької громади 
це 271 тис.252 грн.08 коп. на рік).  У той же 
час, за споживання електроенергії вуличного 
освітлення у 2020 році міська рада сплатила 
1 млн. 50 тис. 451 грн. Відповідно, додаткова 
плата за електроопори призвела до збільшення 
витрат на зовнішнє вуличне освітлення.

Вітання
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Оформлення 
будинку та 

землі з нуля
Тел. 0506470874

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

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

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

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

ПРАЦЮЄ СИСТЕМА ЗНИЖОК!

Тел. 0958276908Форма оплати� 
будь�яка.

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

ЦІКАВО
ОПЕРАТИВНО
ОБ'ЄКТИВНО

КОМПЕТЕНТНО
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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

М’ЯСО КРОЛЯ

Тел. 0660683668

ПРОДАМ

 0660683668
Дієтичне
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ПОГОДА

Марка 
пального

Вартість, 
грн 

А-92 27.89

А-95 28.52

ДП 26.86
ГАЗ 15.68

Марка Вартість, 

Ціни на пальне (Полтава), 
станом на 8.06.2021 р.

Курс валют (Полтава) 
станом на 8.06.2021 р.

Купівля Продаж НБУ

USD 27.06 27.29 27.1923

EUR 32,86 33.24 33.0781

10 RUB 3.36 3.81 3.7320

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, 10 червня 
Мінлива хмарність, дощ
мін. +14°, макс. +23°

П’ятниця, 11 червня 
Мінлива хмарність, дощ, 
можливі грози
мін. +15°, макс. +22°

Субота, 12 червня
Мінлива хмарність, дощ, 
можливі грози
мін. +15°, макс. +23°

Неділя, 13 червня
Мінлива хмарність, 
невеликий дощ
мін. +15°, макс. +23°

Понеділок, 14 червня
Мінлива хмарність, 
невеликий дощ
мін. +15°, макс. +24°

Вівторок, 15 червня
Мінлива хмарність, 
невеликий дощ
мін. +16°, макс. +25°

Середа, 16 червня
Мінлива хмарність, 
невеликий дощ
мін. +17°, макс. +24°

25

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

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

Куплю макулатуру, 
поліетилен, ПЕТ-пляшку, 
банку алюмінієву, беги, 

склотару. 
Тел. 0501838458, 0980922374

Телефони номерів та адреси, за якими громадяни 
можуть повідомити про вчинення корупційних 
правопорушень працівниками  підрозділів 
Головного управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Полтавській області

01030, м. Київ, вул. О. Гончара, 55а, звернутися з 
електронним листом на адресу (terminova_upk@
mns.gov.ua), за номером «телефону довіри» ((044) 
289-12-41) ДСНС України;
36007, м. Полтава, вул. М. Бірюзова, 26/1, 
звернутися з електронним листом на адресу 
(cpztavk@ukr.net), або за телефоном (0532) 50-35-82 
Головне управління ДСНС України у Полтавській 
області.

5 червня 2021 р. (субота):
ГРУПА «А» 
«Інваспорт» (Полтава) – «Псел» (Гадяч) — 7:0
КЛФ (Полтава) – ФК «Динамо» 
(Решетилівка) — 4:1                                      
«Шишаки» (Шишаки) – 
«Зіньків-1604» (Зіньків) — 1:0                   
«Чутове» (Чутове) - «Маяк» (Котельва) — 3:0

ГРУПА «Б»  
«Кремінь-2» (Кременчук) – 
«Семенівка» (Семенівка) — 1:2
ФК «Дружба» (Очеретувате)   – 
«Стандарт» (Нові Санжари) — 0:0
СК «Геологія-2» (Нова Галещина) 
– «Альтаір» (Бутенки) — 2:1              
ФК «Гірник Спорт-2» (Горішні Плавні) 
- «Ягуар» (Кременчук) — 4:1   

ГРУПА «В»
«Комишня» (Комишнянска ТГ) - 
«Харчовик» (Заводське) — 4:1
«Лубни» (Лубни) - «Сенча» (Сенча) — 1:1
«Пирятин» (Пирятин) – «Велика 
Багачка» (Велика Багачка) — 0:3
«Локомотив» (Гребінка) - «Красна 
Лука» (Краснолуцька ТГ) — 2:1

ГС «Асоціація футболу Полтавщини»

САЛОГУБ 
Володимир Анатолійович
Начальник Головного управління 

2-92-33

ГОРБЕНКО Олег Миколайович
Перший заступник начальника 
Головного управління 

503-575

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

503-560

ЛЮБЕЦЬКИЙ 
Ярослав Васильович
Заступник начальника Головного 
управління 

503-570

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

503-590

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

503-582

РЕЗУЛЬТАТИ ЧЕМПІОНАТУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
4 ТУР ГРУПИ «А» «Б» «В» 

6 державна пожежно - рятувальна частина м. Гадяч
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НЕ ЗГОДЕН З НАРАХОВАНОЮ 
СУМОЮ ПОДАТКУ НА МАЙНО 
– ПРОВЕДИ ЗВІРКУ ДАНИХ З 
ПОДАТКОВОЮ

Гадяцька ДПІ Головного управління 
ДПС у Полтавській області  нагадує, 
що положеннями статей 266, 267, 286 
Податкового кодексу України перед-
бачено право фізичних осіб - платни-
ків податку на майно (податку на не-
рухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, транспортного податку, пла-
ти за землю) звернутись з письмовою 
заявою до контролюючого органу для 
проведення звірки даних, які стали під-
ставою для визначення ним розміру по-
даткових зобов’язань в податковому 
повідомленні-рішенні. 

Фізичні особи, які не погоджуються 
із сумою нарахованого податку, мають 
право звернутися для проведення звір-
ки даних щодо: об’єктів оподаткування, 
що перебувають у власності платника 
податку; права на користування піль-
гою із сплати податку; розміру ставки 
податку; нарахованої суми податку. 

У разі виявлення розбіжностей між 
даними контролюючих органів та да-
ними, підтвердженими платником 
податку на підставі оригіналів від-
повідних документів, зокрема до-
кументів на право власності, прово-
диться перерахунок суми податку і 
надсилається (вручається) нове подат-
кове повідомлення-рішення. 

Попереднє податкове повідомлен-
ня-рішення вважається скасованим 
(відкликаним). 

Фізичні особи заяву з відповідними 
документами подають до контролюю-
чого органу за своєю податковою адре-

сою (крім земельного податку, заява 
щодо звірки з якого подається за міс-
цезнаходженням земельної ділянки). 

ЩОДО ПЛАТНИКІВ 
ЕКОЛОГІЧНОГО ПОДАТКУ
Гадяцька ДПІ Головного управління 

ДПС у Полтавській області  інформує, 
що платниками екологічного податку 
є суб’єкти господарювання, юридичні 
особи, що не провадять господарську 
(підприємницьку) діяльність, бюджет-
ні установи, громадські та інші підпри-
ємства, установи та організації, постійні 
представництва нерезидентів, вклю-
чаючи тих, які виконують агентські 
(представницькі) функції стосовно та-
ких нерезидентів або їх засновників, під 
час провадження діяльності яких на те-
риторії України і в межах її континен-
тального шельфу та виключної (мор-
ської) економічної зони здійснюються: 

- викиди забруднюючих речовин в ат-
мосферне повітря стаціонарними дже-
релами забруднення;             

- скиди забруднюючих речовин без-
посередньо у водні об’єкти; 

- розміщення відходів (крім розмі-
щення окремих видів (класів) відходів 
як вторинної сировини, що розміщу-
ються на власних територіях (об’єктах) 
суб’єктів господарювання);  

- утворення радіоактивних відходів 
(включаючи вже накопичені); 

- тимчасове зберігання радіоактивних 
відходів їх виробниками понад уста-
новлений особливими умовами ліцен-
зії строк. 

Гадяцька ДПІ Головного управління ДПС у 
Полтавській області.

У РАЗІ ЗМІНИ 
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 
ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР 
СПЛАЧУЄТЬСЯ ЗА ПОПЕРЕДНІМ 
МІСЦЕМ ОБЛІКУ

Гадяцький сектор організації роботи 
організаційно-розпорядчого управлін-
ня ГУ ДПС у Полтавській області  ін-
формує платників про наступне. 

У разі зміни суб’єктом господарюван-
ня місцезнаходження, пов’язаного зі 
зміною адміністративного району, вій-
ськовий збір сплачується до закінчення 
поточного бюджетного року за попере-
днім місцезнаходженням. 

При цьому Податковий розрахунок 
сум доходу, нарахованого (сплаченого) 
на користь платників податків – фізич-
них осіб, і сум утриманого з них подат-
ку, а також сум нарахованого єдиного 
внеску, подається за основним місцем 
обліку, тобто до контролюючого орга-
ну за новим місцезнаходженням суб’єк-
та господарювання. 

Відповідно до п.п. 1 прим. 2 п. 2 ст. 
29 Бюджетного кодексу України від 08 
липня 2010 року № 2456-VI із змінами 
та доповненнями (далі – БКУ) військо-
вий збір, що сплачується (перерахову-
ється) згідно з п. 16 прим. 1 підрозд. 10 
розд. XX Податкового кодексу Украї-
ни від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із 
змінами і доповненнями (далі – ПКУ), 
належить до доходів загального фонду 
Державного бюджету України. 

У разі зміни місцезнаходження 
суб’єктів господарювання – платників 
податків сплата визначених законодав-
ством податків і зборів після реєстра-
ції здійснюється за місцем попередньої 
реєстрації до закінчення поточного бю-

джетного періоду (п. 8 ст. 45 БКУ). 
Згідно з п.п. «б» п. 176.2 ст. 176 ПКУ 

особи, які відповідно до ПКУ мають 
статус податкових агентів, та платни-
ки єдиного внеску на загальнообов’яз-
кове державне соціальне страхування 
зобов’язані подавати у строки, вста-
новлені ПКУ для податкового кварта-
лу, податковий розрахунок сум доходу, 
нарахованого (сплаченого) на користь 
платників податків – фізичних осіб, і 
сум утриманого з них податку, а також 
сум нарахованого єдиного внеску (далі 
– Розрахунок) (з розбивкою по міся-
цях звітного кварталу), до контролюю-
чого органу за основним місцем обліку. 

Наказом Міністерства фінансів Укра-
їни від 09.12.2011 № 1588 затвердже-
но Порядок обліку платників податків 
і зборів, відповідно до п. 10.13 розд. X 
якого, у разі зміни місцезнаходження 
суб’єкта господарювання – платника 
податків сплата визначених законодав-
ством податків і зборів після такої реє-
страції здійснюється таким платником 
податків за місцем попередньої реєстра-
ції до закінчення поточного бюджетно-
го періоду. 

До закінчення року платник податків 
обліковується в контролюючому органі 
за попереднім місцезнаходженням (не-
основне місце обліку) з ознакою того, 
що він є платником податків до закін-
чення року, а в контролюючому органі 
за новим місцезнаходженням (основне 
місце обліку) – з ознакою того, що він є 
платником податків з наступного року. 

Гадяцький сектор організації роботи 
організацій-розпорядчого управління.

Спрощено порядок 
перепризначення субсидій з 
травня 2021 року 

19 травня 2021 року Кабінетом Мі-
ністрів України прийнято постано-
ву №505 «Деякі питання призначення 
житлових субсидій», якою внесено змі-
ни до порядку призначення житлових 
субсидій з травня 2021 року.

Сім’ям, які отримували житлову суб-
сидію в опалювальному сезоні 2020-
2021 років, житлова субсидія з травня 
2021 року на наступний термін буде пе-
репризначена автоматично без особи-
стого звернення громадян, крім трьох 
категорій сімей, яких необхідно подати 
нові заяву та декларацію.

Рішення про призначення житлових 
субсидій таким домогосподарствам в 
автоматичному режимі прийматиметь-
ся органами соціального захисту насе-
лення на підставі інформації Міністер-
ства фінансів України за результатами 
проведеної верифікації даних щодо 
одержувачів житлових субсидій та чле-
нів їх сімей (наявність у власності жит-
лових приміщень, транспортних засо-
бів, депозитних рахунків та інше).

Тобто, житлова субсидія за тра-
вень-червень 2021 року буде нарахо-
вана автоматично у червні поточного 
року після отримання даних за резуль-
татами верифікації від Міністерства фі-
нансів України.

Нові заяву та декларацію для призна-
чення субсидії на наступний термін з 
травня поточного року необхідно пода-
вати лише:

сім’ям, яким субсидія надавалася у 
грошовій безготівковій формі (тобто, 
субсидія не виплачувалась безпосеред-
ньо одержувачу готівкою, а перерахову-
валась на рахунки організацій-надава-
чів житлово-комунальних послуг через 
АТ «Ощадбанк»);

сім’ям, яким субсидія призначалась 
за фактичним місцем проживання осіб 
(орендарі житлових приміщень; вну-
трішньо переміщені особи);

сім’ям, яким субсидія призначалась 
без урахування окремих осіб з числа за-
реєстрованих у житловому приміщенні, 
які не проживають за місцем реєстрації 
(на фактично проживаючих осіб).

Постановою уточнено за яких умов 
житлова субсидія не призначається:

якщо будь-хто із складу домогоспо-
дарства або членів їх сімей має на де-
позитному рахунку кошти у сумі, що 
перевищує 100 тис. гривень. До внесе-
них змін сума депозиту була визначена 
у розмірі 25-кратному розміру прожит-
кового мінімум для працездатних осіб 
(56 750 грн.)

якщо будь-хто із складу домогоспо-
дарства або членів їх сімей має у влас-
ності більш ніж одне житлове при-
міщення (квартиру, будинок). Не 
береться до уваги житло, яке належить 
на правах спільної сумісної або частко-
вої власності, розташоване у сільській 
місцевості, на тимчасово окупованій те-
риторії, на лінії зіткнення або непри-
датне для проживання.

При розрахунку розміру субсидії не 
враховуються доходи від розміщення 
депозитів.

Одночасно зазначаємо, що сім’ям, 
яким субсидія з травня 2021 року буде 
перепризначена автоматично, обов’яз-
ково необхідно протягом травня-серп-
ня 2021 року повідомити територіальні 
управління соціального захисту насе-
лення про обставини, які впливають 
на право отримання субсидії, зокрема, 
якщо будь-хто із складу домогосподар-
ства або членів їх сімей:

має у власності транспортний засіб, з 
року випуску якого минуло менше п’я-
ти років або більше ніж однин тран-
спортний засіб, з року випуску якого 
минуло менше ніж 15 років ( крім мо-
педа і причепа);

протягом 12 місяців перед призначен-
ням субсидії без звернення здійснив на 
суму, яка перевищує 50 тис. гривень 
купівлю або оплатив будь-які послу-
ги (крім медичних, освітніх та жит-
лово-комунальних послуг), здійснив 
внески до статутного капіталу, надав 
фінансову допомогу (позику);

має у власності більш ніж одне жит-
лове приміщення (квартиру, будинок);

має на депозитному рахунку кошти 
у сумі, що перевищує 100 тис. гривень.

Також необхідно інформувати про 
зміну складу зареєстрованих у житло-
вому приміщенні (будинку) членів до-
могосподарств; зміну у складі сім’ї чле-
на домогосподарства, зміну соціального 
статусу членів домогосподарства.

Прийом документів для призначен-
ня житлових субсидій проводиться на 
рівні:

відділів соціального захисту відповід-
ної територіальної громади або визна-

чених посадових осіб виконавчого ор-
гану сільської, селищної, міської ради; 

уповноважених осіб старостинських 
округів; 

посадових осіб центру надання ад-
міністративних послуг (у разі їх 
створення);

При зверненні з питань призначення 
житлової субсидії при собі обов’язково 
необхідно мати: паспорт, реєстраційний 
номер облікової картки платника по-
датків (ідентифікаційний код), інфор-
мацію про паспортні дані та реєстрацій-
ний номер облікової картки платника 
податків (ідентифікаційний код) чле-
нів домогосподарства та членів їх сімей 
(в тому числі, які зареєстровані за ін-
шою адресою), інформацію про особові 
рахунки організацій-надавачів житло-
во-комунальних послуг (зазначається 
у платіжних квитанціях або розрахун-
кових книжках), інформацію про ви-
платні реквізити банківської установи 
для виплати субсидії.

Документи на призначення субси-
дії також можливо подати: https://
subsidii.mlsp.gov.ua/. 

Зразки бланків: http://plsz.gov.
ua/pub_doc/zayava%202021.
doc, http://plsz.gov.ua/pub_
doc/declaraciya%202021.doc.
Зразки за посиланням: http://plsz.
gov.ua/pub_doc/instrukciya-2.doc

Віталій Тарасенко, заступник начальника 
управління – начальник відділу №2 УСЗН 

Миргородської РДА.

ДО УВАГИ ОДЕРЖУВАЧІВ 
ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ
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Сумуємо, пам'ятаємо

6 червня 2018 року із життя пішла 
талановита українська режисерка. 
Вона залишила після себе великий 
творчий спадок, який налічує 
понад два десятки фільмів. 
Найперші фільми – «Короткі 
зустрічі» (1967) і «Довгі проводи» 
(1971) – зробили її справжньою 
знаменитістю. Останніми 
роботами режисерки стали драми 

«Мелодія для шарманки» і «Вічне 
повернення. Кастинг». У 2017 році 
Муратову запросили до складу 
Американської кіноакадемії, 
яка визначає володарів премії 
«Оскар». Кіра Муратова мала 
чітку проукраїнську позицію, 
підтримувала Майдан та 
закликала до звільнення 
окупованих територій.

згадаємо…

Кіра Муратова
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ОВЕН	(21.03	-	20.04).
Влiтку хочеться зiгра-
ти i гуляти по лiсi, а не 
працювати. Але вам, 
схоже, потрiбно зiбра-

ти волю в кулак i завершити важ-
ливий проект. Зате ви зможете 
добре заробити. Настає спри-
ятливий момент для конкретних 
дiй, вiдповiдальних крокiв i iн-
ших доленосних пiдприємств. У 
середу може зiрватися важлива 
дiлова зустрiч, якщо можливо, 
вiдразу призначте її на iнший 
день.

ТЕЛЕЦЬ	
(21.04	-	21.05).
Щоб вашi проблеми з 
дiловими партнерами 

не повторилися, необхiдно ви-
нести уроки з минулих помилок. 
Почуття власної переваги загро-
жує перешкоджати повноцiн-
ному спiлкуванню з колегами. У 
четвер не пропустiть момент для 
просування по кар`єрних сходах. 
Неяснi думки про майбутнє змо-
жуть нарештi знайти форму, i все 
стане на свої мiсця. У недiлю за-
ймiться особистим життям, тим 
бiльше, що домовлятися з ото-
чуючими стане значно легше.

БЛИЗНЮКИ	
(22.05	-	21.06).
Цей тиждень дуже 
вдала в планi кар`єри i 
любовi. Можуть надiй-

ти привабливi дiловi пропозицiї. 
Якщо ви зосередженi i уважнi, 
то вам забезпечений успiх, при-
чому такий, на який ви навiть не 
розраховували. Зараз час вико-
нання бажання, рiшення давно 
турбує вас проблеми. До кiнця 
тижня прийде вiдчуття радостi, 
спокою i гармонiї.

РАК (22.06 - 23.07).
На цьому тижнi може 
завершитися важ-
ливий етап у вашiй 
кар`єрi, i ви отримає-

те дуже вигiдну пропозицiю про 
пiдвищення по службi. Допомо-
ги та пiдтримки вiд iнших зараз 
чекати не варто, розраховуйте 
тiльки на себе. Тим бiльше, що 
ви повнi сил i енергiї i самi вирi-
шите будь-яку проблему. У чет-
вер можливi рiзкi змiни настрою, 
постарайтеся бути м`якше i 
стриманiше.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
Не виключено розча-
рування в комусь iз 
близьких людей, але 
це не привiд для роз-

ладу. Краще вчасно зняти рожевi 
окуляри. Четвер i п`ятниця - май-
же iдеальнi днi для того, щоб за-
йнятися пiдготовкою i реалiзацi-
єю серйозних планiв. Особливо 
цiкавi iдеї вас можуть вiдвiдати 
в п`ятницю. За цей тиждень ви 
здатнi “перевернути гори”, при-
чому вiд вас не буде потрiбно 
великих зусиль.

ДIВА	(24.08	-	23.09).
Можливi певнi труд-
нощi, перед якими не 
варто вiдступати. I тодi 
можна розраховувати 

на успiх. Але краще спиратися 
на перевiренi методи, а нестан-
дартнi пiдходи використовувати 
тiльки як доповнення. Гарний час 
для пiдбиття певних пiдсумкiв i 
для початку вiдпочинку. У четвер 
уникайте романтичних зустрiчей, 
партнер буде з вами сперечати-
ся i ревнувати. У вихiднi не сидiть 
вдома, їдьте за мiсто.

ТЕРЕЗИ	
(24.09	-	23.10).
Вам необхiдно озброї-
тися фантазiєю i твор-
чо реалiзувати свої 

задуми з приводу лiтнього вiдпо-
чинку. На цьому тижнi ви лiдер, i 

це вiдчутно допоможе вам доби-
тися свого. Заплануйте поїздку в 
гори, на водоспади, влаштуйте 
пiкнiк на березi озера. Тиждень 
багата подiями, дозволяє за-
пастися цiкавими враженнями. 
Не забувайте про своїх родичiв, 
загляньте до них в гостi хоча б на 
пiвгодини.

СКОРПIОН	
(24.10	-	22.11).
Настає час серйоз-
них змiн, причому на 
краще. Чи не потягну-
ти за застарiле, воно 

вам бiльше не знадобиться. 
Пам`ятайте, що, змiнюючи своє 
сприйняття, ви можете змiнити i 
навколишнiй свiт. Успiх супрово-
джуватиме вас i в кар`єрi, i в лю-
бовi. Необхiдно проявляти тер-
пiння i завзятiсть, тодi перепони 
перетворяться в пил, яку просто 
вiднесе вiтром. Ваш авторитет 
зростає. Не тiльки спiвробiтники, 
але навiть i керiвництво постара-
ється пiти вам назустрiч, створи-
ти сприятливi умови для роботи.

СТРIЛЕЦЬ	
(23.11	-	21.12).
Будь-яку ситуацiю на 
цьому тижнi потрiбно 
оцiнювати максималь-

но реалiстично. Навiть якщо вона 
зовсiм не вписується в рамки 
ваших уявлень про можливе. 
Намагайтеся адекватно роз-
рахувати свої сили, не давайте 
нездiйсненних обiцянок. В кiнцi 
тижня можливi стреси i конфлiк-
ти. Вам потрiбно вiдпочити, при-
чому активно. Сходiть в похiд, 
поплавайте на човнi, займiться 
серфiнгом або хоча б катайтеся 
на велосипедi. У родинi все до-
бре. Дiти порадують своїми до-
сягненнями.

КОЗЕРIГ	
(22.12	-	20.01).
На початку тижня у вас 
з`являться винятковi 
здiбностi до доведен-

ня своєї роботи до досконало-
стi. Так що чекайте похвали вiд 
начальства. У другiй половинi 
тижня будьте обережнi з ниткою 
вiдносин з близькими людьми, 
вона може легко порватися че-
рез дрiбного непорозумiння. Не 
здумайте брехати i приховувати 
щось важливе, таємне стане яв-
ним. .

ВОДОЛIЙ	
(21.01	-	19.02).
Постарайтеся вирi-
шувати посильнi для 
вас завдання, не пе-
ренапружуйтеся. Є 

ймовiрнiсть, що вимоги до вашої 
роботи можуть бути завищенi, 
постарайтеся знайти компро-
мiс з колегами i начальством. У 
п`ятницю небажано приймати 
поспiшних рiшень про змiну ро-
боти чи iнших кар`єрних змiни. 
Тиждень сприятливий для вста-
новлення дружнiх контактiв i за-
в`язування корисних знайомств. 
У вихiднi чекайте гостей.

РИБИ	
(20.02	-	20.03).
На цьому тижнi мож-
ливий професiйний 
злет i успiх. Багато на-
болiлi проблеми вирi-

шаться спокiйно, навiть з якоюсь 
легкiстю. Консервативне став-
лення до життя i планомiрнiсть 
дiй допоможуть домогтися допо-
моги, в тому числi фiнансової, у 
тих, хто старше або головнiший. 
Спирайтеся на свiй досвiд, здат-
нiсть прорахувати подiї i прийня-
ти стратегiчно вiрне рiшення, 
iмпровiзацiї ризикують бути при-
реченi на провал. У четвер уни-
кайте стресових ситуацiй i нових 
знайомств. Вихiднi найкраще 
провести на дачi, на пляжi, в лiсi.
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У вільну хвилинку

історії з життя

Кава гірчила, мов життя. Ксеня, зазвичай, 
кладе в горнятко трішки цукру. Але не цього 
разу. Може, гіркий напій «перегірчить» її на-
стрій... А за вікном витанцьовував шалений ві-
тер. Хмари зачіплювалися за дерева й сусідні 
будинки. Дощ вистукував по шибі хаотичну ме-
лодію. Їй шалено хотілося сонця! Як у ниніш-
ньому сні...

Білий птах з ключем у дзьобі. Це був голуб, а, 
може, голубка. І сонце - яскраве, гаряче. Ксеня 
підставила долоні й зловила ключик... Дзвінок 
будильника обірвав сон.

На календарі - «улюблене» число - має плати-
ти за найману квартиру. Відрахувала гроші. По-
клала в кухні. Господиня прийде й забере. І, за-
одно, перевірить, чи все на місці. Бо попередні 
квартиранти, начебто, щось поцупили. А, може, 
й ні. Просто пані Галина любить всюди позагля-
дати. Навіть у шафу, де лише Ксенині речі.

Вона могла би жити з батьками. Але батько 
не любить Ксеню. Та й не батько він їй. Вітчим. 
Ксеня - материн гріх. Так він її називає. Або 
знайдою. І молодші брати-близнюки до Ксені 
ставляться так само, як і батько. Його «школа». 
А матір завжди мовчить, коли доньку обража-
ють. Бо прийшла в невістки з «приданим» - ма-
ленькою Ксенею... 

...Заміж Ксеня вийшла одразу після закінчен-
ня вишу. Вадим був майже на десяток років за 
неї старший. Жив у малосімейці. Працював на 
місцевому підприємстві. Щойно переселилася 
до чоловіка, гарного залицяння та романтики 
наче й не було. Вадим на очах у Ксені фліртував 
з чужими жінками. Згодом у Вадима «знайшов-
ся» «неформальний» син. Раніше зустрічався з 
дівчиною. Вона народила дитину. Але заміж не 
покликав. Спочатку колишня любов вимагала 
компенсації «за змарноване життя». Навідува-
лась з малим до Вадима. То грошей просила, то 
вмовляла повернутися заради сина, бо хлопце-
ві батько потрібний. На Ксеню не звертала ува-
ги, наче її не було. Вадим «здався» пізніше, коли 
батьки-заробітчани колишньої коханої купили 
їй житло, ще й надсилали «субсидії». Дітей у 
Вадима з Ксенею не було. Тому, зваживши всі 
«за» і «проти», вирішив дати Ксені «відставку».

...Допила каву. Зателефонувала в службу так-
сі. Відучора Ксеня у відпустці. Сидіти в найма-
ній квартирі не хотілося. Вирішила поїхати в 
Карпати. Подруга Ліля через своїх знайомих 
домовилася про недороге житло. 

...Річка про щось розмовляла з горами. 
«Мова» води заспокоювала, розслабляла. 

Ксеня - психолог. Її вважають гарним спе-
ціалістом. Чужим людям допомагає, а собі не 
може.

- Може, мені професію змінити, якщо не можу 
дати ради сама собі? - якось запитала Лілю.

- Хірург також не може сам себе оперувати.
- Порівняла...
- Невже страждаєш за колишнім благовірним?
- Та ні. Інколи здається, що й не кохала його 

по-справжньому. З дому хотіла чим швидше 
забратися. От і вискочила заміж. Річ в іншому. 
Просто... я, наче, винна, що з’явилася на світ. 
Від матері ніколи ласкавого слова не чула. Про 
вітчима взагалі мовчу. Навіть бабуся до близню-
ків прихильніше ставиться, ніж до мене. Запи-
тала, чи можна в неї пожити деякий час. Сказа-
ла, що ремонт збирається робити. Але це була 
відмовка. Ремонтом і не пахне.

...Пригріло сонце. Річка повеселіла. Ксеня 
прогулювалася вздовж берега. Розминулася з 
молодим чоловіком та його донькою. Дівча не 
вгавало, як і річка.

У Ксені було улюблене місце для посиденьок 
біля річки - великий камінь. Пригадала, як од-
нокласник Ромко розповідав цікаві історії про 
каміння. Його дядько геологом був. Ромко ка-
зав, що каміння - живе. Воно «росте», але дуже 
повільно. Тож у Ксені з’явився новий «друг» - 
камінь, який, мабуть, уже «дорослий».

- А чому тьотя щодня сама тут сидить? - запи-
тало дівча в батька.   

- Не знаю.
- Можна я запитаю?
- Любопитній Варварі...

Дівчинка знала, що сталося з Варварою. Тому 
батька не дослухала, побігла до Ксені. Зупини-
лася. З цікавістю її розглядала.

- Хочеш знати, чому я сиджу на цьому камені?
Мала кивнула головою.
- Він - теплий і чарівний.
- Але ж твердий.
- Я плед маю.
- А чому він чарівний?
- Бо він «дорослий». Багато всього чув і ба-

чив. Розуміє мову води і вітру. І дарує приєм-
ні думки.

- Це така казка?
- Ні, це правда.
Батько дівчинки засміявся, слухаючи їхній 

діалог.
- Мар’янко, не мороч голову.
Але дівчинці було цікаво.
- А як вас звати? - запитала.
- Ксеня.
- Гоцулка Ксеня, - пожартував незнайомець.
- Та ні, я не місцева. Приїхала на відпочинок.
- Я - Мар’яна. А тата звати Михайло. Можна 

мені також посидіти на камені?
Тепер у Ксені з’явилася подружка. Щойно 

побачивши Ксеню, Мар’яна поспішала до неї. 
Просила щось розповісти. А, бувало, просто 
тихо сиділа. Тоді дівчинка видавалась сумною.

- Ви її не прив’язуйте до себе, - попросив Ми-
хайло. - Ми роз’їдемось, а Мар’янка... Мами в 
нас нема. Тому докучає вам. Хоча, дивно. Зазви-
чай, вона сторониться жінок.

Ксеня не насмілилася запитати, де ж мама.
- У мами - маленький хлопчик. І вона з нами 

не живе, - наче, підслухавши Ксенині думки, по-
яснила дівчинка.

...Михайло з Веронікою були закоханими і 
щасливими. Одружилися. Народилася доня. 
Після декретної відпустки Вероніка влаштува-
лася менеджером на фірму, де Михайлів двою-
рідний брат був другою людиною після шефа. 
Вероніка завжди подобалась Денисові. І тепер 
вона була поруч. Красива й жадана. Він не всто-
яв. Вона - також. Про їхній роман Михайло діз-
нався, коли Вероніка завагітніла від коханця. 
Вирішила з чоловіком розлучитися. Михай-
ло не заперечував. Лише попросив залишити 
з ним доньку. Вікторія погодилася. Тим паче, 
що Денис не був у захопленні від чужої дити-
ни. Мар’яна сімейні перипетії перенесла тяжко. 
За мамою сумує і не бажає з нею бачитися вод-
ночас. Братика ігнорує. У школі діти підтруню-
ють над Мар’яною, що її залишила мама. А вона 
ж лише другий клас закінчила. Що вони в цьо-
му віці розуміють?

- А ви звідки? - поцікавилась Ксеня.     
Виявилось, з одного міста.
Час минув швидко. Михайло з донькою зби-

ралися додому. А в Ксені ще залишалося два дні 
відпочинку. 

- Ми з татом запрошуємо вас на вечерю, - мо-
вила Мар’яна. - Прийдете? 

Вони жартували, сміялися. Вечеря була до 
смаку. Але десь у глибині душі кожен жалкував, 
що завтра вже не побачаться. Михайло з Мар’я-
ною провели Ксеню до її помешкання. На про-
щання дівчинка зробила незвичний подарунок. 
Ксеня бачила, що вона носить на шиї звичайний 
ключ. На тоненькій кісочці, сплетеній з кольо-
рових ниток. Дівчатко зняло свою нехитру при-
красу й поклало в Ксенину долоню.

- Це - мамин ключ. Колись вона ним відкрива-
ла наші двері. А тепер я дарую його вам.

Ксеня розгубилася.
- Мар’янка вирішила щось залишити вам на 

спогад, - пояснив Михайло. - А ви, якщо бажа-
єте, залишіть нам номер свого телефону. Мож-
ливо, якось знову повечеряємо...

...Тепер вони учотирьох приїжджають на від-
починок у Карпати. І обов’язково навідуть 
«свій» камінь. Михайло, Ксеня, Мар’яна і ма-
ленька Софійка - дружна родина.

А ключ... Ксеня пам’ятає свій сон, наче це 
було сьогодні. І береже Мар’янин подарунок. 
Бо він - ключ до її щастя... до їхнього щастя...

Ольга Чорна.
Фото з інтернету. 

КЛЮЧ ВІД ЩАСТЯ
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Українська зброя

Яку зброю експортує Україна, 
чому частка країни на світовому 
ринку озброєнь упала вдвічі, і як 
галузь можуть змінити іноземні 
інвестори.

З 1992 року по 1996 рік, у період ста-
новлення України як держави, товара-
ми подвійного призначення, до яких 
належить і зброя, займалися 113 під-
приємств. В умовах формування пра-
вового поля кожен заробляв чим міг і 
як міг, у тому числі за так званими сі-
рими схемами. Держава взяла під кон-
троль цю критичну сферу бізнесу в 
жовтні 1996 року, створивши концерн 
«Укрспецекспорт».

У серпні 2018 року уряд спростив по-
рядок надання суб›єктам господарю-
вання права на здійснення експорту-ім-
порту товарів військового призначення 
і товарів, які містять дані, що станов-
лять державну таємницю.

Це відкрило ринок для приватних 
оборонних компаній, які до цього мог-
ли працювати з іноземними клієнтами 
лише через державну компанію.

Усе на експорт
З 1992 року і понині український вій-

ськовий експорт складається з трьох 
нерівнозначних складових: поставки 
нової або складської техніки, спільні 
розробки за конкретними замовлення-
ми, обслуговування техніки та облад-
нання радянського виробництва.

До 2011 року на першому місці для 
України за прибутковістю був продаж 
авіаційної техніки і надання послуг з 
її модернізації та ремонту. На другому 
місці була бронетехніка.

Однак після 2011 року завдяки «тан-
ковому прориву» (укладення низки 
контрактів, у тому числі на поставку 
танків «Оплот» до Таїланду. – ЕП) тор-
гівля бронетехнікою вийшла на перше 
місце. Третє місце традиційно посіда-
ла торгівля засобами протиповітряної 
оборони.

Ситуація з експортом зброї карди-
нально змінилася після анексії Росі-
єю Криму та початку військових дій на 
Донбасі навесні 2014 року. Україна сама 
потребувала зброї, тому всі ресурси вій-

ськової промисловості були задіяні для 
вирішення внутрішніх проблем.

У результаті виконання частини екс-
портних контрактів було тимчасово 
припинено. Саме з цієї причини На-
ціональну гвардію доукомплектовува-
ли танками Т-64 і БТР-3, які призна-
чалися для Анголи і Таїланду. Після 
2015 року становище дещо стабілізу-
вався, проте на колишні обсяги експор-
ту Україні вийти не вдалося. Змінилася 
і структура поставок: основну частину 
становили високотехнологічні продук-
ти на кшталт керованих протитанкових 
ракет. Зійшов нанівець бізнес торгівлі 
радянськими запасами – склади ґрун-
товно спустошила війна.

У 2016 році ексгенпрокурор Юрій 
Луценко озвучив суми продажів вій-
ськового майна за 2005-2014 роки. За 
дев›ять років було розпродано військо-
вого майна, техніки та зброї майже на 2 
млрд дол.

Зараз основним джерелом доходу для 
української оборонної промисловості 
є продаж протитанкових комплексів 
«Корсар» і «Стугна-П» (експортна наз-
ва «Скіф»), а також інших високоточ-
них боєприпасів від Державного київ-
ського конструкторського бюро «Луч».

Основні імпортери української зброї 
за результатами 2019 року – Індія, Са-
удівська Аравія і Туреччина.

Гроші на крові
За весь час незалежності України екс-

порт зброї був одним з найбільш дохід-
них занять державних структур. Од-
нак в останні роки доходи від продажу 
зброї різко впали. Якщо у 2012 році 
Україна заробила на збройовому ринку 
1,5 млрд дол, то у 2015 році – лише 342 
млн дол. Це не остаточні цифри укра-
їнського військового експорту. Сюди не 
входять, наприклад, доходи від послуг з 
ремонту і модернізації військової техні-
ки, а також постачання комплектуючих, 
а вони у 2013-2017 роках, за даними ін-
формаційно-консалтингової компанії 
Defense Express, становили 5/6 загаль-
ного обсягу експорту.

Скільки заробили українські компа-
нії-спецекспортери у 2019 році, млн дол

За даними авторитетного на збройо-
вому ринку видання Стокгольмського 
інституту дослідження проблем світу 
(SIPRI), за останні роки частка Укра-
їни на світовому ринку озброєнь упа-
ла вдвічі. У 2009-2014 роках вона ста-
новила 2,7%, у 2014-2018 роках – 1,3%.

Внутрішній ринок
До 2014 року українські виробни-

ки не отримували суттєвих доходів від 
Збройних сил України. Зразки озброєн-
ня вітчизняного виробництва прийма-
лися українською армією тільки фор-
мально, заради здійснення експорту. 
Так було, наприклад, з танком «Оплот», 
яких армія України купила лише два. 
Однак війна на Донбасі і протистоян-
ня з Росією кардинально змінили ситу-
ацію – армії знадобилося багато зброї.

З липня 2014 року по липень 2017 
року ЗСУ отримали від підприємств 
«Укроборонпрому» 5 281 одиницю но-
вої та модернізованої техніки, 7 164 
одиниці відновленої техніки, 3 458 
одиниць запасних частин, вузлів та 
агрегатів.

6 764 одиниці нового і модернізовано-
го озброєння, техніки та виробів спеці-
ального призначення було отримано у 
2018 році і 7 436 одиниць – у 2019 році.

Імпорт
З 2014 року, уперше в історії незалеж-

ної України, військові почали масово 
купувати зброю, боєприпаси та облад-
нання за кордоном. Причому з кожним 
роком відсоток такого імпорту зро-
стає. Згідно з основними показниками 
державного оборонного замовлення у 
2020-2022 роках, частка українських 
постачальників становитиме майже 
90%. Імпортні закупівлі становитимуть 
близько 10%.  Основними постачальни-
ками стали Туреччина, США, Велико-
британія, Польща та Болгарія. Йдеть-
ся про боєприпаси, електроніку, у тому 
числі станції радіоелектронної бороть-
би з Франції, засоби зв›язку (до 2018 
року тільки на закупівлю радіостанцій 
у турецької компанії Aselsan направле-
но близько 100 млн дол), снайперські 
гвинтівки, гранатомети, боєприпаси.

У Туреччині на 69 млн дол була ку-
плена партія середніх розвідувально-у-
дарних безпілотників Bayraktar TB2, у 
Східній Європі – 200 БМП-1АК і са-
мохідних артилерійських установок 
(САУ) 2С1 «Гвоздика».

Також у відкритих джерелах фігурує 
чимало контрактів на поставку боєпри-
пасів з Болгарії, Польщі, Литви, Чорно-
горії. Це «задоволення» не з дешевих 
– танковий снаряд коштує 500 дол, а 
одна граната для РПГ в Болгарії – 200-
300 дол.

Що далі
Майбутнє української збройової про-

мисловості перебуває в руках інозем-
них інвесторів. Попри війну, вони да-
ють фінансові ресурси на розробку і 
модернізацію озброєнь. Наприклад, за 
гроші Саудівської Аравії був проведе-
ний великий обсяг робіт щодо ракет-
ного оперативно-тактичного комплексу 
«Грім-2». Модернізація зенітно-ракет-
ного комплексу С-125 відбувалася з 
використанням коштів замовника з 
Ефіопії. Від співпраці з іноземними 
інвесторами Україна виграє, адже всі 
напрацювання залишаються інтелек-
туальною власністю українських ком-
паній. Це дозволяє розробляти зразки 
для озброєння армії. Шансом для укра-
їнських зброярів є американські санк-
ції, які Вашингтон регулярно вводить 
щодо російського військово-промис-
лового комплексу. Українські компанії 
можуть закріпитися на світовому рин-
ку озброєнь і знайти нові ніші для екс-
порту в країнах, для яких придбання 
російської зброї неможливе з політич-
них причин, а західного – з фінансових.

Нинішня ситуація з військовим екс-
портом не безнадійна. Є окремі галузі, 
де Україна може конкурувати з Росією 
або Східною Європою. Усе буде зале-
жати від ефективності топменеджерів 
«Укроборонпрому» і приватної ініціа-
тиви, адже невеликі компанії отримали 
можливість виходу на зовнішні ринки 
без тотального контролю з боку дер-
жавного монополіста.

«ЕП» Михайло Жирохов

ЩО ПРОДАЄМО І ЩО КУПУЄМО
НА РИНКУ ОЗБРОЄНЬ



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


