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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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Всесвітня організація охорони здо-
ров’я обрала 14 червня днем вияву 
вдячності мільйонам людей, які ряту-
ють життя та зберігають здоров’я інших 
людей, здаючи свою кров. Саме у цей 
день, у 1868 році, австрійський лікар 
Карл Ландштейнер відкрив групи кро-
ві людини.

Щомиті в усьому світі, люди будь 
якого віку чи статі потребують перели-
вання крові. Дуже часто завдяки саме 
крові донора постраждалі в аварії чи від 
хвороби отримують можливість обійня-
ти своїх рідних, здійснити мрії та про-
сто жити. 

Тож метою цього дня є максимальне 
залучення здорових людей до донор-
ства крові.

Система «кровообігу» країни
Ще за радянських часів, служба крові 

України була найпотужнішою і першою 
за обсягами заготівлі донорської крові. 
Та за останні 20 років, кількість донорів 
крові зменьшилася майже вдвічі, а від-
повідно й обсяги заготівлі. 

Нині в службі крові України функ-
ціонує 53 центри крові та 440 відді-
лень трансфузіології лікувальних за-
кладів регіонального підпорядкування, 
а також 14 відомчих закладів перели-
вання крові. Втім, така мережа не є 
оптимальною. 

Досвід інших країн
В Україні не допомагає залученню до 

донорства навіть оплата за здачу кро-
ві і два додаткових вихідних. Цікаво, 
що в багатьох країнах світу стати доно-
ром – це звичайна справа. І, до речі, не 
за гроші.

У США в кожному штаті свої прави-
ла. В деяких регіонах можна здавати 
кров лише в центрах Червоного Хре-
ста. Але для більшості населення, від-
стань до них завелика і саме тому бага-
то хто з жителів чекає на приїзд «blood 
drive» (спеціальні машини, які з апара-
турою забору крові виїжджають у мі-
ста).  Приїзд завжди анонсується. 

У Японії ж існують смайлики, які 
попереджають про терміновість здачі 
крові.

Це найнезвичніша пропаганда донор-
ства крові. Крім реклами на телебачен-
ні, постійного залучання до різних ак-
цій відомих зірок, існують ще й  ПОД, 
на яких зображено, скільки крові зараз 
в центрах переливання. Рівень кілько-
сті малюють смайликами. Засмучене 
«обличчя» показує, що кров уже закін-
чується, а червоний «у шоці» смайлик 
позначає - терміново потрібна саме ця 
група крові.

Центр переливання крові більше на-
гадує офіс великого холдингу: затишні 
та світлі кімнати очікування з ноутбу-
ками та телевізорами, інтернет на всій 
території, велике кафе з безкоштовни-
ми напоями та десертами. Крім того, за 
конкретну кількість донацій в Японії 
нагороджують кубками. Групи донорів 
за 5 та 10 років активності отримують 
дипломи-подяки, а за 15 та 20 років ак-
тивності – пам'ятні сертифікати. При 
цьому гроші за донорство в Японії не 
дають, але кількість охочих допомогти 
це не зменшує.

А от в Австралії живе легендарний 
донор, 81-річний Джеймс Гаррісон,
який за своє життя пожертвував кров 
понад 1170 разів, і це врятувало жит-
тя майже 2,5 мільйонів дітей. І це все 
завдяки унікальним антитілам, які міс-
тяться в крові Гаррісона. На їхній осно-

ві виготовляють препарат, що дозволяє 
запобігти резус-конфлікту матері й ще 
не народженої дитини. Тепер його на-
зивають «людиною із золотою рукою».

У Південно-Африканській Республі-
ці черги не зникають, адже там дуже по-
пулярно здавати кров. А умови стан-
дартні, як і в Україні, – вік, відсутність 
хронічних чи гострих хвороб. Крім 
того, здати кров є можливість не лише 
в лікарнях, але й у мобільних групах, на 
кшталт американських. Вони так само 
працюють у різних місцях: торгових 
центрах, аеропортах, університетах.

У Швеції ж знайшли вдалу моти-
вацію для донорів – подяку. Щоразу, 
коли ваша кров була використана для 
переливання, вам автоматично надси-
лається смс-повідомлення. Після цьо-
го громадянин розуміє, що його кров 
врятувала комусь життя, адже перели-
вання використовуються в екстрених 
випадках.

Проблематика сфери
Одна з найбільших проблем служби 

крові в Україні - недостатнє фінансу-
вання. Заходи минулої Державної про-
грами розвитку донорства, яка діяла з 
2002 по 2007 рік, було профінансова-
но лише на 27%. Тому не дивно, що у 
службі крові виникають проблеми на-
віть із витратними матеріалами. Облад-
нання ж експлуатується фактично по 
2–3 фізичних терміни і зношене майже 
на 90%. Однак вдалося досягти і пев-
ного прогресу - за рахунок Державно-
го бюджету в останні роки служба пе-
реоснащується новітніми системами 
заготівлі компонентів крові та автома-
тизованими лабораторними комплек-
сами скринінгу донорської крові та її 
компонентів. 

Гострою залишається кадрова пробле-
ма. Із 10 тис. посад, передбачених для 
служби, фахівців, які безпосередньо за-

ймаються виробництвом препаратів з 
донорської плазми, налічується лише 
близько 1 тис., а із 775 посад трансфу-
зіологів в Україні, лише 172 мають від-
повідну підготовку. Решта - лікарі ін-
ших спеціальностей. Хірурги, які єдині 
мають право працювати транфузіолога-
ми, у службі крові не бажають цим за-
йматися, адже мотиваційний потенціал 
для цього занадто низький.

Не вищий він і в донорів – наразі їх 
в Україні налічується близько 640 тис. 
Якщо за рекомендаціями ВООЗ на 1 
жителя країни слід заготовити 12–15 
мл крові, то наразі по факту в Украї-
ні цей показник - 8,5 мл. Якщо для за-
безпечення держави кров’ю та її ком-
понентами необхідно 30–40 кроводач 
на 1 тис. населення, то в Україні є лише 
близько 18. 

Не завжди безпечно
Крапля крові з давнини асоціювала-

ся із порятунком, нині ж вона викли-
кає не завжди позитивні асоціації. І для 
цього є підстави. Статистика свідчить, 
що кількість ВІЛ-інфікованих осіб се-
ред кандидатів у донори щорічно зро-
стає. Але в Україні донорська кров та 
її компоненти проходять обов’язковий 
скринінг на маркери ВІЛ/СНІДу, ге-
патиту В і С, сифілісу, і служба крові 
забезпечена тест-системами та лабо-
раторним обладнанням для тестуван-
ня донорів. Саме через збільшення но-
сіїв ВІЛ-інфекції, гепатиту типів В і С, 
сифілісу, служба крові відмовляє 10% 
потенційних донорів, а крім того, до 5% 
зібраної крові забраковано за підсумка-
ми її тестування. Служба крові щоріч-
но бракує до 15% заготовленої крові та 
її компонентів.

Донори на Гадяччині
Людмила Кругла, завідуюча відділен-

ням переливання крові у КПН «Гадяць-

ка МЦЛ», розповіла:
«Наразі у нас зареєстровано 38 по-

стійних донорів крові, а з нового року 
долучилися ще 5-6 осіб. Останній рік ми 
робимо 1-2 забори крові на місяць. До 
пандемії робили це частіше, але у зв’яз-
ку з карантинними заходами, кількість 
бажаючих здавати кров скоротилася. 
Але, якщо кров необхідна терміново, то 
завжди допомагають родичі пацієнта, 
або ж ми просимо долучитися постій-
них донорів. Та за останні пів року, ба-
гато наших донорів щепилися від вірусу 
COVID-19, а нам відомо, що після цього 
щеплення, забір крові заборонений що-
найменше 2-4 місяці, в залежності від 
виду вакцини. Адже подібна процеду-
ра – це завжди ослаблення організму і 
ми не знаємо, як відреагує організм на 
щеплення.

Наразі у відділенні майже 3 літри за-
пасу крові. Усі групи у нас в наявності, 
але найменьше по кількості 4 «-». Це 
рідкісна група. А одна з груп, яку най-
частіше потребують наші пацієнти, – 
це 2 «+» і її ми маємо достатньо. 

У нашій лікарні пацієнти щотижня 
потребують переливання крові. Ця про-
цедура потрібна не тільки при травмах, 
що сталися під час аварій чи нещасних 
випадків, а й при кровотечах кишко-
во-шлункового тракту, гінекологічними 
захворюваннями, або ж анемії. 

Оскільки брати кров повторно можна 
не раніше ніж через 60 днів – деякі по-
стійні донори здають її 4-5 разів на рік. 

Після забору ми сплачуємо донору 
150 грн на харчування. Це невеличке 
заохочення.

Адже раніше бажаючих було набага-
то більше, нам допомагали різні держав-
ні служби, надсилаючи своїх працівників 
на планову здачу крові. З них залиши-
лось всього лише декілька працівників по-
шти, поліції та пожарної частин, які 
є постійними донорами. І ми дуже їм 
вдячні за те, що не полишають цієї бла-
городної справи. Також є близько 10 по-
стійних донорів, що декілька разів на рік, 
здають кров для нашої армії, учасників 
АТО та ООС. 

А ще хочеться додати – у 2021 році, 
три особи, у нас отримають звання 
«Почесного донора».  Таке звання може 
отримати людина, яка за життя здала 
понад 20 літрів крові. Всього у Гадяцько-
му районі налічується 68 почесних доно-
рів. Майже усі вони люди похилого віку. 
Взагалі забір крові дозволяється жінкам 
до 55 років, а чоловікам до 60. І з виходом 
на пенсію, вони потім отримуватимуть 
невелику грошову надбавку.

Наступний забір крові планується на 
кінець червня, тож будемо раді кож-
ному бажаючому».

За підрахунками фахівців, на про-
ведення реформування знадобиться 
близько 7,5 млрд. грн. Відтак основним 
завданням служби крові України на 
найближчий період стало створення 
національного керівного органу служ-
би. Також не менш важливим є подаль-
ший розвиток донорського руху із роз-
ширенням соціальної бази донорства і, 
як підсумок - створення Національно-
го реєстру донорів крові і банку крові. 

Та ми маємо усвідомлювати, що не 
менш важливим є наше власне бажання 
долучитися до цієї благородної та важ-
ливої справи. 

Підготувала Анжела Замотаєва, за 
матеріалами сайтів «Український медичний 

часопис» та «Радіо Свобода»

СТАНЬ ДОНОРОМ КРОВІ – 
ПОДАРУЙ ЖИТТЯ

Місто живе

Людмила Кругла, завідуюча відділенням 
переливання крові у КПН «Гадяцька МЦЛ»
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На сайті Полтавської обласної державної адмініс-
тації оприлюднили список переможців конкурсу еко-
логічних громадських ініціатив Полтавської облас-
ті 2021 року. 

Обрали по 7 проєктів-переможців з сільських та се-
лищних рад та 27 проєктів-переможців з міських рад. 

Серед поданих проектів, перемогу отримали тіль-
ки 2 проекти Лютеньської сільської ради: «Чиста гро-
мада - теплі будівлі», «Вчимося сортувати разом».

«БМ»

На сторінці «Ініціативна група Вельбівського ста-
ростату» у Фейсбук повідомили, що 5 червня на те-
риторії приватного домоволодіння родини Середів 
було зафіксовано спалювання рослинних решток. 
Після попередження про адміністративну відпові-
дальність згідно ст. 152 КУпАП про «Правила утри-
мання житлових будинків та прибудинкових терито-
рій господар припинив спалювання».  

До речі, кілька місяців тому, за аналогічне правопо-
рушення наклали штраф у сумі 340 гривень на іншу 
жительку Вельбівки. 

Будьте свідомими, не порушуйте законодавство! 

«БМ»

На засіданні Робочої групи із розробки Регіональ-
ного плану управління відходами для Полтавської 
області до 2030 року повідомили, що у Полтавській 
області в системі планування управління побутови-
ми відходами наразі сформували кластери навколо 
планових об’єктів переробки: Лубенсько-Пирятин-
ський, Миргородський, Кременчуцький, Полтав-
ський та Гадяч-Зіньківський. Територіально вони 
прив’язані до нових адміністративних районів.

Згідно оприлюдненої інформації, «Гадяч-Зіньків-
ський кластер» включає у себе 8 територіальних гро-
мад із населенням 95 тисяч 498 осіб та обсягом побу-
тових відходів 29795 тонн/рік. 

Вказані кластери у майбутньому мають розгляда-
тися, як варіант розміщення переробного комплексу.

«НП»

Агентство місцевих доріг Полтавської області ого-
лосило тендер на капітальний ремонт автомобіль-
ної дороги загального користування місцевого зна-
чення Білопілля – Терни – Липова Долина – Гадяч. 
Про це стало відомо з порталу публічних закупівель 
«ProZorro».

Очікувана вартість робіт становить 152 млн 364 
тис. 742 грн. 

Серед робіт, передбачених технічним завданням: 
демонтаж тросового огородження, холодне фрезеру-
вання асфальтобетонного покриття, влаштування ви-
рівнюючого шару покриття, влаштування верхнього 
шару покриття, встановлення дорожніх знаків, влаш-
тування бетонного бордюру, влаштування нових туа-
летів, розмічення проїзної частини. 

Строк надання послуг - 31 грудня 2022 року. Аук-
ціон призначили на 29 червня.

«БМ»

Із 7 по 13 червня 2021 року досліджено 3 проби 
води із відкритих водойм в пунктах культурно-побу-
тового використання в р. Псьол, р. Грунь. Відхилень 
від нормативних показників згідно ДСП №173-96 по 
мікробіологічних (ЛКП) та санітарно - хімічних по-
казниках не виявлено.

Річка Псьол (пляж) м. Гадяч (2 проби) - індекс 
ЛКП фактично 1600, при нормі 5000.  

Річка Грунь (м. Гадяч) - індекс ЛКП фактично 
1900, при нормі 5000.                                                            

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

На Полтавщині у межах реформи децентралізації 
утворили 60 громад. Згідно з законодавством, вони 
мають взяти на баланс землі та майно, розташовані 
на їхній території. На початок червня жодна із них 
остаточно не взяла на баланс розташовані на своїй те-
риторії полезахисні лісосмуги. За інформацією Пол-
тавської обласної ради, розпочали процедури підго-
товки до оформлення права власності на насадження 
Лютенська громада (надала дозвіл на проведення 
інвентаризації лісових смуг) та Сергіївська грома-
да (створила комунальне підприємство «Добробут», 
якому розпочала передавати на баланс лісосмуги, ви-
готовила технічну документацію на лісові ресурси 
та землю, що знаходиться під лісовими масивами).

Питанням передачі полезахисних лісосмуг на ба-
ланс громад займається постійна комісія Полтавської 
облради з питань аграрної політики та земельних від-
носин. На останньому засіданні депутати запропону-
вали організувати навчальну нараду, щоб допомог-
ти з передачею лісових масивів на баланс громад. На 
нараду планують запросити представників органів 
місцевого самоврядування, землевпорядників, пра-
воохоронців та голів громад.

«БМ»

Держава виділяє 40,5 мільйона гривень для 36 те-
риторіальних громад області в межах проєкту «Ін-
тернет-субвенція», ініційованого Мінцифрою. Про 
це повідомив голова облдержадміністрації Олег 
Синєгубов:

Швидкісний інтернет отримає 831 заклад соціаль-
ної інфраструктури області в 282 селах. Це 98 шкіл, 
86 дитсадків, 4 заклади позашкільної освіти, 211 бу-
динків культури, 180 бібліотек, 221 ФАП, 8 лікарень, 
2 поліцейські ділянки, 1 пожежна частина, 7 закладів 
Мінсоцполітики, 13 ЦНАПів та віддалених робочих 
місць для працівників центрів адмінпослуг».

Заклади, підключені за кошти субвенції, отрима-
ють безкоштовний швидкісний інтернет до кінця 
2022 року. Серед громад, які отримають субвенцію і 
Петрівсько-Роменська.

Далі громади, що пройшли відбір, проведуть тенде-
ри на визначення провайдерів, які й розбудовувати-
муть мережу. Також для соцоб’єктів за рахунок суб-
венції буде забезпечене покриття Wi-Fi-мережею.

«БМ»

Процес «оптимізації судів» почався у Львівській, 
Полтавській, Рівненській та Сумській областях. На 
зустрічі представників Ради суддів України, Держав-
ної судової адміністрації та Комітету Верховної Ради 
з питань правової політики попередньо узгодили кар-
ту судів. У результаті, прийняли попереднє рішення, 
що із 31 нині існуючих судів на території Полтав-
ської області залишаться лише 10. Зокрема, у кар-
ті вказано, що Лохвицький окружний суд об’єднає 
Лохвицький районний суд і Гадяцький районний суд. 

За матеріалами Судово‑юридичної газети

ПЛАН УПРАВЛІННЯ 
ВІДХОДАМИ: 
СФОРМУЮТЬ 
«ГАДЯЧ‑
ЗІНЬКІВСЬКИЙ 
КЛАСТЕР»

У ВЕЛЬБІВЦІ 
СЛІДКУЮТЬ ЗА 
ПОРУШНИКАМИ 

ДОРОГУ ДО 
ЛИПОВОЇ ДОЛИНИ 
ПЛАНУЮТЬ 
РЕМОНТУВАТИ

ЖОДНА ГРОМАДА 
ОБЛАСТІ НЕ 
ВЗЯЛА НА БАЛАНС 
ЛІСОСМУГИ

«ІНТЕРНЕТ‑
СУБВЕНЦІЮ» 
РОЗПОДIЛЯТЬ 
НА 36 ГРОМАД 

ПЕРЕМОЖЦІ 
КОНКУРСУ 
ЕКОЛОГІЧНИХ 
ІНІЦІАТИВ

ЕКОЛОГІЧНИЙ 
БЮЛЕТЕНЬ

ГАДЯЦЬКИЙ СУД 
ПРИЄДНАЮТЬ ДО 
ЛОХВИЦЬКОГО

Понад 70% зареєстрованих на Полтавщині авто-
мобілів – кросовери. Частка авто, що обладнані ди-
зельними моторами, склала 29% ринку. Середня ціна 
кожного автомобіля, який реєстрували у травні, пе-
ревищила 28 500 доларів, а загальна сума витрат – 7 
млн доларів.

Лідером серед брендів минулого місяця було 
Renault. Понад 40 таких нових автомобілів отрима-
ли реєстрацію у регіоні. Крім цих авто часто оби-
рали Toyota, Skoda, Nissan та Chery, – повідомляє 
прес-служба сайту з продажу автомобілів RST.ua.

Кросовер Renault Duster отримав найбільшу кіль-
кість продажів серед моделей і покрив 7% ринку. Та-
кож у регіоні часто реєстрували Renault Sandero і 
Skoda Kodiaq.

Загалом у травні в Україні зареєстрували 8 400 
нових автомобілів, на покупку яких витратили 270 
млн доларів. Найпопулярнішою маркою була Toyota. 
Українці купили понад 1 100 таких автомобілів на 
суму понад 40 млн доларів. Кросовер Toyota RAV4 
став бестселером серед моделей. Найдорожчими ав-
томобільними покупками в Україні були три Rolls-
Royce Cullinan, один Rolls-Royce Ghost, два Bentley 
Continental GT і один Bentley Flying Spur.

Нагадаємо, у Полтаві у квітні лідером серед марок 
була Toyota, бестселер серед моделей – Toyota RAV4. 
Тоді в регіоні придбали 345 нових автомобілів. Це на 
176% більше, ніж у квітні минулого року. 

«БМ»

У ТРАВНІ НА НОВІ 
АВТО ВИТРАТИЛИ 
7 МЛН ДОЛАРІВ



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

5 осіб
пішли
з життя

2 пари 
одружилися

4 пари 
розлучилися

події

9 червня, об 11:55,  у Сергіївській ОТГ, с. 
Крамарщина, на відкритій території виявлено 
одну мінометну міну калібром 82 мм, часів 
минулих війн. Співробітниками відділу 
Національної поліції організовано охорону місця 
виявлення. Знешкодження боєприпасу відбулося 
10 червня групою піротехнічних робіт АРЗ СП 
ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Трагедія сталася на дільниці з підготов-
ки газу та конденсату Солохівського цеху ГПУ 
«Полтавагазвидобування». 

Про інцидент повідомили на офіційному 
сайті УГВ.

«У газопромисловому управлінні «Полтавагазви-
добування» 8 червня, о 13.20, стався нещасний ви-
падок, у результаті якого загинув електрогазозвар-
ник ручного зварювання Анатолій Цап, мешканець 
Котельви. Подія відбулася на дільниці з підготовки 
газу та конденсату (УПГ-Котельва) Солохівського 
цеху з видобутку нафти, газу та конденсату у Пол-
тавській області під час огляду трубопроводу пода-
чі води від артезіанської свердловини №2» – йдеть-
ся в повідомленні.

У компанії повідомили, що зараз триває внутріш-
нє розслідування, а також розслідування нещасного 
випадку у відповідності до вимог Порядку розслі-
дування та обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань та аварій на виробництві. Результати 
розслідування повідомлять згодом. Ім’я загиблого 
оприлюднили в Котелевській селищній раді.

Подробиці інциденту повідомили на сайті управ-
ління Держпраці в Полтавській області:

«Під час проведення земляних робіт, а саме огляду 
трубопроводу подачі води від артезіанської свердло-
вини №2 до комунікацій господарського-побутових 
потреб УПГ Котельва, з метою виявлення місця його 
негерметичності, раптово відбувся зсув ґрунту. Внас-
лідок чого було присипано землею двох працівників. 
Після звільнення з-під завалу один працівник (слю-
сар-сантехнік) перебував у свідомості без наявних 
травм та пошкоджень, тоді як інший (електрогазоз-
варник 2001 р.н.) перебував без свідомості та ознак 
життя. Лікарі екстреної медичної допомоги, які при-
їхали на виклик, констатували смерть потерпілого».

У результаті проведених оперативних заходів пра-
цівникам управління боротьби з наркозлочинністю 
поліції Полтавщини спільно зі слідчими Лубен-
ського районного відділу поліції, за процесуально-
го керівництва Лубенської окружної прокуратури, 
припинена протиправна діяльність двох жінок, які 
торгували наркотиками у Лубнах .

За попередньою версією слідства, 73-річна пенсіо-
нерка налагодила тіньовий бізнес серед потенційних 
покупців із числа наркозалежних осіб. Крім цього, 
поліція встановила, що жінка мала спільницю, 1949 
року народження, котра активно допомагала збува-
ти наркотики.

Слідчими поліції, під процесуальним керівниц-
твом прокуратури, за місцями проживання фігуран-
ток проведено санкціоновані обшуки, в ході яких 
вилучені підготовлені на продаж пакетики із нарко-
тичними речовинами та пігулками, грошові кошти, 
мобільні телефони, банківські карти та інші речові 
докази їх протиправної діяльності. Вилучене направ-
лено на експертне дослідження. Також встановле-
но, що за період своєї злочинної діяльності 73-річ-
на жінка відкрила рахунок в одному із банків, сума 
на якому сягала майже 660 тисяч гривень. Ці кош-
ти були отримані в результаті збуту наркотичних та 
психотропних речовин.

Фігурантку затримали в порядку статті 208 Кри-
мінального процесуального кодексу України. Їй по-
відомлено про підозру у вчиненні ряду криміналь-
них правопорушень, передбачених частинами 1 та 2 
статті  307 (Незаконне виробництво, виготовлення, 
придбання, перевезення, пересилання зберігання, з 
метою збуту, а також незаконний збут наркотичних 
засобів, психотропних речовин або їх аналогів та 
вчинення таких дій повторно), частиною 3 статті 321 
(Незаконне придбання та зберігання з метою збуту 
сильнодіючих лікарських засобів, вчинене повтор-
но), частиною 2 статті 311 (Незаконне придбання та 
зберігання прекурсору з метою збуту) та частиною 2 
статті 306 (Використання коштів, здобутих від неза-
конного обігу наркотичних засобів, сильнодіючих лі-
карських засобів, з метою продовження незаконного 
обігу наркотичних засобів, сильнодіючих лікарських 
засобів, вчинене у великих розмірах) Кримінально-
го кодексу України. На час досудового розслідуван-
ня жінці обрано запобіжний захід - тримання під 
вартою. Її спільниці також повідомлено про підозру 
у вчиненні кримінальних правопорушень, передба-
чених частиною 3 статті 321 (Незаконне придбання, 
зберігання з метою збуту, а також збут сильнодію-
чих лікарських засобів, вчинене за попередньою змо-
вою групою осіб), частиною 2 статті 311 (Незаконне 
придбання та зберігання прекурсору з метою збуту).

Зібрані матеріали досудового розслідування на-
правлені до суду з обвинувальним актом відносно 
обох фігуранток. Санкції статей передбачають мак-
симальне покарання у вигляді позбавлення волі на 
строк до 12 років.

За матеріалами Лубенського районного відділу поліції.

Слідчі поліції Полтавщини, 8 червня, повідомили 
49-річному жителю Миргорода про підозру в умис-
ному вбивстві пенсіонерки, з якою він перебував у 
родинних стосунках.

До Миргородського районного відділу поліції 7 
червня, близько 13-ї години, надійшло повідомлен-
ня від місцевого мешканця, що протягом двох днів 
мати знайомого не відповідає на дзвінки. А її родич, 
який мешкає разом з нею, поводить себе агресивно, 
на контакт не йде, в будинок нікого не пускає. 

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

«Отримавши від чоловіка інформацію, на місце по-
дії негайно були направлені екіпажі поліції У ході 
огляду домоволодіння поліцейські виявили тіло 
68-річної жінки зі слідами насильства. А в одній із 
кімнат, у шафі, сховався 49-річний родич потерпілої, 
який підозрюється у скоєнні цього злочину.

Фігурант затриманий, в порядку статті 208 Кри-
мінального процесуального кодексу України. Йому 
повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбив-
ства, вирішується питання щодо обрання запобіж-
ного заходу.»

У рамках відкритого кримінального провадження 
за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримі-
нального кодексу України триває досудове розсліду-
вання. У разі доведення судом вини підозрюваному 
загрожує до 15  років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

ПЕНСІОНЕРКИ 
ТОРГУВАЛИ 
НАРКОТИКАМИ

ЗАГИНУВ 20‑РІЧНИЙ 
ПРАЦІВНИК «ПОЛТАВАГАЗ‑
ВИДОБУВАННЯ»

ВБИВ РОДИЧКУ І 
ЗАХОВАВСЯ У ШАФІ

Оперативники управління стратегічних розсліду-
вань в Полтавській області, слідчі обласної поліції 
за силової підтримки «КОРД», 15 червня, затрима-
ли трьох осіб під час отримання чергової частини ко-
штів від потерпілого – 10 тис. грн. 

Серед затриманих – троє чоловіків віком від 27-
ми до 29-ти років, один з яких вже має криміналь-
ний досвід. Встановлено, що фігуранти організува-
ли так званий бізнес з вимагання коштів з місцевих 
мешканців, зокрема й підприємців. При цьому у разі 
відмови погрожували їм  фізичною розправою. 

Так, з одного з місцевих мешканців учасники угру-
повання вимагали тисячу доларів США за його спо-
кійне життя.

Вирішується питання про затримання зловмисни-
ків у порядку статті 208 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України та повідомлення їм про підоз-
ру. Їхні дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 189 (вимагання) 
Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді 
позбавлення волі на строк до 7-ми років.

Процесуальне керівництво у кримінальному про-
вадженні здійснює Полтавська обласна прокуратура. 

 Нацполіція Полтавщини

Насадження забороне-
них рослин виявив діль-
ничний офіцер на тери-
торії домогосподарства 
51-річного жителя Кобе-
ляцької територіальної 
громади.

Слідчі провели обшук, вилучили рослини  конопе-
ль та направили речові докази на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне прова-
дження за частиною 1 статті 310 (Посів або вирощу-
вання снотворного маку чи конопель) Криміналь-
ного кодексу України. Санкція статті передбачає 
покарання у вигляді штрафу від ста до п’ятисот не-
оподатковуваних мінімумів доходів громадян або 
арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі 
на строк до трьох років. 

Прес‑служба ГУ НП в Полтавській області

Хорольський відділ 
Лубенської окружної 
прокуратури підтримав 
обвинувачення стосовно 
жителя Хоролу та довів 
його вину у підроблен-
ні офіційних документів 
та привласненні чужого 

майна (ч.1, ч.3 ст.358, ч.1, ч.3 ст.191 КК України). 
Про це повідомив Едуард Лобач, прокурор Хороль-
ського відділу, Лубенської окружної прокуратури.

Встановлено, що обвинувачений працював на по-
саді листоноші Хорольського відділення поштово-
го зв’язку з квітня 2020 року. У червні 2020 року він 
підробив низку службових документів та привлас-
нив понад 16000 гривень, які були призначені для 
виплати пенсій. Отримані гроші листоноша викори-
став на власні потреби.

За скоєне Хорольський районний суд Полтавської 
області засудив до 4 років позбавлення волі з відбу-
ванням призначеного покарання з випробуванням, 
строком на 2 роки. Крім того, за вироком суду об-
винуваченому заборонено обіймати посади, пов’я-
зані із матеріальною відповідальністю строком на 3 
роки. З винної особи, стягнуто на користь держави 
вартість проведених по справі судових експертиз в 
сумі 23209 гривень.

Вирок суду першої інстанції 
поки що не набрав законної сили

ВИСАДИВ 
ПЛАНТАЦІЮ 
КОНОПЕЛЬ

ОРГАНІЗУВАЛИ 
«БІЗНЕС» НА 
ВИМАГАННІ КОШТІВ 

ЛИСТОНОШУ 
ЗАСУДИЛИ ЗА 
ПРИВЛАСНЕННЯ 
ПЕНСІЙ ТА 
ПІДРОБЛЕННЯ 
ДОКУМЕНТІВ
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Октябрський районний суд 
Полтави, 3 червня, виніс вирок 
21‑річному Халіду Павленку та 
19‑річному Артьому Блінову, які 
рік тому пограбували обмінник 
на вул. Європейській, 225 у 
Полтаві. 

Про стало відомо з реєстру судових 
рішень та офіційного сайту суду.

Нагадаємо, що розбійний напад на 
пункт обміну валют стався 21 берез-
ня 2020 року. Грабіжники погрожува-
ли зброєю співробітниці обмінника, за-
брали 37010 гривень і 9016 доларів та 
втекли.

Із матеріалів справи стало відомо, що 
того дня з 6 ранку Артьом Блінов та Ха-
лід Павленко, на автомобілі Geely CK зі 
зміненими номерами, приїхали до об-
мінника та протягом дня спостерігали 
за його роботою. Чоловіки чекали спри-
ятливої нагоди для вчинення спланова-
ного нападу.

О 17:30, коли касир відчинила двері 
обмінного пункту, грабіжники пробра-
лися до службового приміщення та по-
грожуючи їй пневматичним пістолетом 
Stalker, який вона сприйняла як вог-
непальну зброю, наказали відчинити 

сейф. На той момент у сейфі зберігали-
ся 3980 євро, 3850 польських злотих, 
365 фунтів стерлінгів, 50600 російських 
рублів, 100 чеських крон.

Але через страх та хвилювання жінка 
не змогла відкрити сейф, тож зловмис-

ники забрали кошти, які лежали на сто-
лі — 37010 гривень та 9016 доларів.

26 березня нападникам оголосили 
про підозру у розбійному нападі (ч. 4 
ст. 187 КК України) та взяли їх під вар-
ту. На суді обидва зловмисники свою 

провину визнали повністю та поясни-
ли: вирішили вчинити злочин через те, 
що після повернення з-за кордону мали 
борги перед кредитними організаціями. 
Їм постійно телефонували колектори та 
вимагали повернути кошти.

Суд врахував обставини, що пом’як-
шують покарання — щире каяття, ви-
знання провини та сприяння розкриттю 
злочину, а також часткове відшкодуван-
ня завданих збитків. Обтяжливих об-
ставин суд не встановив.

Також він врахував особи обвину-
вачених — обидва є студентами Пол-
тавського університету економіки і 
торгівлі, раніше до кримінальної від-
повідальності не притягалися.

Тож, враховуючи всі вище згадані 
обставини, суддівська колегія визна-
ла винними Артьома Блінова та Халіда 
Павленка у розбої, скоєному у великих 
розмірах та призначила грабіжникам по 
8 років ув’язнення. 

Також суд зобов’язав засуджених від-
шкодувати завдані збитки: 6000 доларів 
та 167000 гривень та витрати на залу-
чення експерта — 4544 гривень.

«Полтавщина».

ПРИВЛАСНИВ ЧУЖИЙ 
ТЕЛЕФОН ТА КОШТИ

3 червня 2021 року Гадяцький 
районний суд розглянув 
кримінальне провадження, 
відносно уродженця м. Суми, 
громадянин України, освіта 
середня, ніде не зареєстрований, 
офіційно не працює у вчиненні 
кримінальних правопорушень, 
передбачених ч.1 та ч.2 ст. 185 
КК України.

Встановлений епізод
28 липня 2020 року близько 21:00 

у вечірній час, обвинувачений знахо-
дився у салоні автобуса з працівника-
ми ТОВ «Агро-Край», які перебували 
з робочим візитом у  Києві.

Перебуваючи у салоні автобуса, об-
винувачений побачив мобільний теле-
фон марки, що лежав на підлозі біля 
сидіння пасажира, який в цей час спав. 
Усвідомлюючи, що мобільний телефон 
належить конкретному власнику, у об-
винуваченого виник злочинний уми-
сел - вчинити таємне викрадення чу-
жого майна.

Так, обвинувачений реалізовуючи 
свій злочинний умисел, з корисливих 
спонукань, таємно, підняв з підлоги 
мобільний телефон і поклав до кише-
ні своєї сумки, після чого по прибут-
тю автобуса до м. Гадяч, вийшов з його 
салону та поїхав додому в с. Тимофіїв-
ка, спричинивши потерпілому матері-
альних збитків на суму 1038 гривень 
72 копійки.

Продовжуючи свої злочинні дії, 28 
липня 2020 року, обвинувачений при-
бувши з  Гадяча додому в  Тимофіїв-

ку, змінив пароль входу до акаунту ак-
каунту у мобільному додатку «ПУМБ 
Online», отримавши вільний доступ до 
банківських рахунків потерпілого, яки-
ми міг вільно розпоряджатися, оскільки 
знав пароль до вказаного додатку.

Після цього у обвинуваченого виник 
умисел на скоєння крадіжки грошових 
коштів, які належать полерпілому та 
які знаходились на його банківському 
рахунку АТ «ПУМБ». Реалізуючи свій 
корисливий умисел, через мобільний 
додаток здійснив 10 транзакцій по пе-
рерахунку грошових коштів на загаль-
ну суму 5600 гривень на номер опера-
тора мобільного зв`язку «Київстар» 
що належить потерпілому. Після цьо-
го обвинувачений з метою отримання 
можливості розпоряджатися викраде-
ними коштами, за допомогою послуги 
«Смарт-гроші» з вказаного вище но-
мера мобільного телефону належного 
потерпілому, 29.07.2020 перерахував 
грошові кошти на картковий рахунок 
банку АТ «Ощадбанк», який належить 
іншій особі, при цьому отримав можли-
вість розпорядитися викраденими у по-
терпілого грошовими коштами на влас-
ний розсуд.

Після цього, 29.07.2020 обвинуваче-
ний продовжуючи свій злочинний уми-
сел, повторно увійшов до мобільного 
додатку «ПУМБ Online» та здійснив 8 
транзакцій по перерахунку грошових 
коштів на загальну суму 4296 гривень 
на номер оператора мобільного зв`яз-
ку ПрАТ «Київстар», що належить по-
терпілому , після чого, 30.07.2020 пере-
рахував грошові кошти на картковий 

рахунок банку АТ «Ощадбанк», що на-
лежить іншій особі та при цьому от-
римав можливість розпорядитися ви-
краденими у потерпілого коштами на 
власний розсуд.

Викрадені вказаним чином грошові 
кошти на загальну суму 9896 грн обви-
нувачений використав наступним чи-
ном: 29.07.2020 грошові кошти в сумі 
5200 грн. зняв у банкоматі «Приват-
банк», розташованому по вул. Полтав-
ська 39-В м. Гадяч, 30.07.2020 кошти в 
сумі 4000 грн. зняв у банкоматі «АКОР-
ДБАНК», розташованому по пл. Миру, 
13-А, м. Гадяч, а решту грошей витратив 
для придбання продуктів харчування 
у магазинах розташованих в с. Пліши-
вець, здійснюючи безготівкову оплату 
банківською карткою АТ «Ощадбанк». 

Суд визнає винним обвинуваченого у 
вчиненні кримінальних правопорушень 
передбачених ч.1 ст. 185 КК України і 
кваліфікує його дії як таємне викраден-
ня чужого майна (крадіжка) та ч.2 ст. 
185 КК України і кваліфікує його дії як 
таємне викрадення чужого майна (кра-
діжка), вчинена повторно.

У судовому засіданні обвинувачений 
свою вину визнав повністю.

Обставинами, що пом`якшують по-
карання обвинуваченого, є щире каят-
тя та активне сприяння розкриттю кри-
мінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 368, 370, 374 КПК 
України, суд засудив обвинувачеого ви-
знати винним у вчиненні кримінальних 
правопорушень, передбачених ч.1 ст. 
185 КК України і  призначити йому по-
карання у вигляді 1 року обмеження 

волі та за ч.2 ст. 185 КК України при-
значити йому покарання у вигляді 1 
року 6 місяців обмеження волі.

На підставі ст. 70 ч.1 КК Украї-
ни шляхом поглинення менш суворо-
го покарання більш суворим за сукуп-
ністю злочинів призначити покарання 
у вигляді 1 року 6 місяців обмеження 
волі.

На підставі ч.4 ст. 70 КК України до 
покарання, призначеного за цим виро-
ком частково приєднати невідбуту ча-
стину покарання за вироком Гадяцько-
го районного суду від 7 вересня 2020 
року, яким обвинувачений засуджений 
до покарання у вигляді 1 року обме-
ження волі і вважати обвинуваченого 
остаточно засудженим за сукупністю 
злочинів до покарання у виді 2 років 
обмеження волі.

На підставі ст. 75 КК України звіль-
нити обвинуваченого від відбування 
покарання з випробуванням, встано-
вивши іспитовий строк - 3 роки.

Речові докази: мобільний телефон 
марки «Nokia X-2», що знаходиться 
на зберіганні у камері речових доказів, 
як знаряддя вчинення кримінального 
правопорушення, конфіскувати у до-
хід держави.

Стягти з обвинуваченого на користь 
держави витрати за проведення судо-
во - товарознавчої експертизи 653 грн. 
80 коп.

Сторінку підготувала Анжела Замотаєва 
за матеріалами відкритих даних Єдиного 

державного реєстру судових рішень

ПОГРАБУВАННЯ 
ГРОШОВОГО ОБМІННИКА 
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Це та інше читайте у матеріалі.

Засідання десятої позачергової сесії 
Гадяцької міської ради восьмого скли-
кання відбулося 10 червня. Були при-
сутні 16 депутатів із 26 обраних. Роз-
глянули 5 питань порядку денного, з 
них 3 земельні. 

Зміни до бюджету:
8185 грн. - збільшено видаткову ча-

стину на надання виплат фізичним 
особам, які надають соціальні послуги 
громадянам похилого віку, особам з ін-
валідністю та хворим, які не здатні до 
самообслуговування.

Земельні питання
Також депутати розглянули та за-

твердили три питання щодо надання 
дозволу на розробку проектів із земле-
устрою на території Харківецької сіль-
ради І. Коренівському (0,5 га), Г. Іва-
ненко (0,47 га) та А. Обертію (1 га). 
Таке рішення зумовлене наступним: 
ТОВ «Українська бурова компанія» має 
на території сільради свердловину, зе-

мельна ділянка знаходиться у власно-
сті компанії. Але під час встановлення 
бурового обладнання, частина «люд-
ських» земель потрапляє під робочу 
зону, а саме: І. Коренівський – 0, 085 
га, Г. Іваненко – 0,07 га та А. Обертій 
– 0, 179 га. Тому було прийняте рішен-
ня надати цим громадянам дозволи на 
розробку проектів, компенсація. Бурова 
компанія, в рамках соцугоди, виділила 
250 тис. грн на потреби села Харківці. 
Міський голова запропонував встано-
вити там водонапірну вежу, згодом ого-
лосять тендер на виконання робіт.

Реконструкція водоплинного 
колектора 
У районі «великого кругу» під час 

дощу, рівень води підіймається та пере-
шкоджає руху транспорту. Проблема не 
так стара, як давня. Тож міському голо-
ві, довелося давати з цього приводу пояс-
нення. Втішити гадячан поки що нічим. 
На даний час проектна документація на 
реконструкцію вже готова - вартість 47 
тис. грн. А от розпочати роботи не вда-

ється, оскільки загальна вартість проек-
ту становить 1 млн. 264 тис. 405 грн., 
при умові дофінансування з обласного 
екологічного фонду (50/50), але кошти 
досі не отримали. 

Щойно гроші надійдуть, почнуться ро-
боти з розкопки каналізації біля гараж-
ного кооперативу, що розташований по 
вулиці Гетьманська. Там мають проклас-
ти нову каналізаційну трубу діаметром 
630 мм. Після цього планується гідроди-
намічна промивка каналізаційної систе-
ми. (Деталі на стор. 7)

Недійсний тендер
Надавач послуги, що став перемож-

цем тендерної угоди на оздоровлення 
дітей у пришкільних таборах, відмовив-
ся від постачання продуктів харчуван-
ня, у зв’язку з подорожчанням продук-
тів. Тому у травні тендерна угода стала 
недійсною, відповідно таборів не має. 
Доля грошей, виділених на оздоров-
лення у пришкільних таборах поки не 
відома.

Вакцинація

Звіт директора КНП «Гадяцький 
ЦПМСД» Віри Шаповал:

На Гадяччині діє 5 пунктів щеплен-
ня: два у Гадячі та по одному у Вепри-
ку, Лютеньці та Петрівці-Роменській. 
9 червня розпочалася ревакцина-
ція тих, хто потрапив у першу хвилю 
вакцинування.

Нещодавно відбулася вакцинація 
педагогічних та медичних працівни-
ків (вікова категорія 65+). Провакци-
нованували 480 осіб вакциною Pfizer 
та 300 осіб CoronaVac. 11 червня КНП 
«Гадяцький ЦПМСД» отримав 276 доз 
вакцини Pfizer для вакцинації праців-
ників органів місцевого самоврядуван-
ня та держслужбовців. Вакцинування 
відбулося минулими вихідними. Також, 
15 червня до центру первинної допо-
моги має надійти ще 300 доз вакцини 
Pfizer для вакцинації 144 осіб із Зінь-
кова та 166 осіб із Котельви.

Із приходом літнього сезону, у містах 
починають працювати різні елементи 
благоустрою. Фонтани – один з них. Але 
у Гадячі, цього року, чомусь жоден з них 
не розпочав функціонувати. 

Коли мали запрацювати
Зазвичай сезон роботи фонтанів починається 
1 травня. Цього року відновлення роботи 
фонтанів після зими, у деяких містах 
країни та столиці, перенесли на 15 травня 
у зв'язку з карантинними обмеженнями.
Та все ж таки наразі майже в усіх населенних 
пунктах країни роботу фонтанів відновили. 
Але Гадяч, як зазвичай, «пасе задніх»…
Хоча у нас налічується всього два 
фонтани – біля ліцею №1 ім. Олени 
Пчілки та на Сарському. 

Скарги містян
Наталія Удовиченко на своїй сторінці 
у фейсбук розмістила допис:
«Доброго дня шановні жителі громади! У 
мене є декілька питань до нашої влади. Чому 
дуже гарна зона для відпочинку занепадає? 
Чому фонтан в районі Сарського, на 
перехресті - не працює? Ви молодці, плитку 
поклали і все. А от завдяки не байдужим 
жителям міста даний фонтан розпочав своє 
«життя». У свій час, підприємець Михайло 
Дерев'янко, за власний рахунок поремонтув, 
підключив та тримав фонтан у чистототі. 
Далі, завдяки засновнику компанії Fiberlink 
Володимиру Демченко там встановили 
вуличні ліхтарі, облаштували безкоштовну 
вай фай зону, а також життєдіяльність 
і роботу фонтану, яку підтримували 
працівники компанії. А де ж влада? 
Люди зробили, а ви хоча б підтримайте в 
робочому стані. Чи як, у нас є парк і все?».
Звісно, в місті є й інші, більш важливі 
проблеми, та органи місцевого 
самоврядування мають слідкувати та 
утримувати всі елементи благоустрою, 
що впливають на комфорт, а також 
відпочинок жителів та гостей міста.
А якщо у вас виникає питання, чому на фото 
нікого немає, то відповідь проста – кому ж 
цікаво сидіти біля непрацюючого фонтана …

Сторінку підготувала
Анжела Замотаєва

ВАКЦИНУВАННЯ, РЕКОНСТРУКЦІЯ 
ВОДОПЛИННОГО КОЛЕКТОРА

ІДУТЬ ДОЩІ – ФОНТАНИ НЕ ПОТРІБНІ
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Щоразу, після рясного дощу, площа 
Миру, вулиці Полтавська та Гетьман-
ська у Гадячі перетворюються у «пов-
новодну річку». Причина цьому проста 
і, мабуть, давно вже всім відома – через 
регулярне засмічення, старий колек-
тор не справляється із великою кількі-
стю води. Це створює величезні незруч-
ності як для водіїв, так і для пішоходів. 
Адже, щоб перейти дорогу потрібно че-
кати поки зійде вода, а транспорт після 
таких «купань», у кращому випадку, за-
лишається без номерних знаків, та, іно-
ді, навіть виходить із ладу.

Про капітальний ремонт водоплин-
ного колектора, протяжністю 21 кіло-
метр, у міськраді розмови ведуть дав-
но. Перші активні спроби хоча б його 
прочистити були у травні 2014 року. 
Проте, безрезультатно. Тоді, чиновни-
ки врешті погодилися, що місцеві кому-
нальні служби не справляються із цією 
проблемою, тому замовили спеціаліс-
тів київської фірми «Відновлення ін-
женерних систем». Виділених коштів 
вистачило, щоб сплатили всього за 2 
дні робіт. За цей період встигли прочи-

стити 70 метрів стоку і 2 колодязі. Але 
причину непрохідності водоплинного 
колектора так і не встановили.  

Років зо три тому, міськрада ще раз 
замовляла цих же спеціалістів для про-
чистки колекторних труб і прибудин-
кових колодязів. Роботи на Полтав-
ській, Шевченка і Гетьманській тривали 
протягом п’яти днів. Тоді ж, спеціаліс-
ти стверджували, що міський колектор 
працює нормально, просто потребує 
систематичної промивки, адже щоразу 
із нього витягують каміння, пакунки зі 
сміттям, ПЕТ-пляшки і ще багато іншо-
го непотребу.

У вересні минулого року, під час 65 
сесії Гадяцької міської ради, у рам-
ках «Програми охорони довкілля, ра-
ціонального використання природніх 
ресурсів та забезпечення екологічної 
безпеки м. Гадяч», був презентований 
проект реконструкції водоплинно-
го колектора по вул. Гетьманська. За-
гальна вартість робіт - 1 мільйон 264 
тисячі 405 гривень. Розраховували за-
лучити кошти обласного екологічного 
фонду, щоб фінансування реконструк-

ції відбувалося навпіл. Проте, напевно, 
ці роботи визнали не першочерговими. 
Адже до цього часу, реконструкція так 
і не почалася. 

Останні кілька місяців дощової по-
годи, вкотре показали, що ситуація із 
року в рік тільки погіршується. У той 
же час, гадячани, здається, вже звикли, 
а можливо просто змирились із постій-
ним потопом. У соцмережах почали 
жартувати про «гадяцьку стабільність»: 

Марія Скачкова: «Я 30 років не 
живу в Гадячі. І за ці 30 років нічого не 
змінилось.

От що значить - стабільність!»

Олександр Богатий: «Схоже, що на-
зріває необхідність у перейменуванні 
площі Миру із метою надання їй назви 
більш наближеної до реального стану 
та функціональності проїжджої части-
ни під час та після злив.»

Віктор Коробов: «Шановні! Не пе-
реймайтеся такими безпорадними ре-
чами! Ця калюжа витримала не одного 
мера і ще сотню витримає.»

Марина Парна: «Тут місток треба вже 
збудувати, як через Грунь. Так, на випа-
док сильної зливи... Ремонт каналіза-
ції навіть не плануйте - не допоможе.»

Звісно, що це іронія. І зрозуміло, що 
усім вже набридло постійно скаржи-
тись на одну і ту ж проблему, та споді-
ватись, що нарешті міська влада зрозу-
міє, що водоплинний колектор потрібно 
обслуговувати і не «якось», а як слід. 
Коштуватиме це серйозних грошей, але, 
якщо не витрачатись, то ситуація лише 
погіршуватиметься. 

На засіданні сесії міської ради, яке 
відбулося минулого тижня, вкотре об-
говорювали питання реконструкції во-
доплинного колектора. І як стало зрозу-
міло, найближчим часом, початку робіт 
нам очікувати не варто.   

Тому, лишається тільки мріяти і спо-
діватися, що колись, у далекому май-
бутньому, після злив, на вулицях міста 
не буде «венеції», буде у Гадячі цивілі-
зація і нова каналізація. 

Підготувала Оксана Кириченко. 
Фото використане як ілюстрація

ЦИВІЛІЗАЦІЯ 
І НОВА КАНАЛІЗАЦІЯ
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Кілька днів тому, у Полтаві, внаслідок 
сильної зливи із грозою і шквальним 
вітром не витримало одне із найстарі-
ших дерев у центрі міста – переломив-
шись біля кореня, воно впало прямо на 
літній майданчик кафе. Дивом не по-
страждали п’ятеро людей, які у той час 
відпочивали за столиком. Проте, одні-
єю гілкою, зачепило і пошкодило авто-
мобіль, який був припаркований поряд.     

Не усі знають, але у власника є шанси 
відшкодувати збитки, навіть якщо ма-
шина була не застрахована. Ми підготу-
вали покрокову інструкцію, що робити, 
якщо на авто впало дерево:

Викликайте поліцію. Це необхідно 
для документального засвідчення фак-

ту ДТП та для подальших ваших дій.
Поки патруль їде, у вас є час зафік-

сувати місце ДТП на відео. В об'єк-
тиві мають опинитися державний но-
мер транспортного засобу, усі видимі 
пошкодження, а також вулиця та вся 
місцевість навколо. Зверніть увагу на 
адресні покажчики на будівлях - якщо 
вони є, зніміть і їх також. Головна пора-
да – нічого не чіпайте, не пересувайте 
до приїзду патруля, якщо немає загро-
зи життю та здоров’ю оточуючих.

Коли приїдуть поліцейські, вимагай-
те від них належного оформлення ДТП 
із підписанням відповідного протоколу. 
Зверніть увагу на повноту усіх даних у 
документі, а саме: на вказування фак-

ту, що на автомобіль впало дерево, опис 
пошкоджень, вказана кількість прихо-
ваних пошкоджень (двигуна, ходової 
частини), надані фото та відео докази – 
лише після цього підписуйте акт.

Далі необхідно визначити балан-
соутримувача дерева, яке впало на 
транспортний засіб. Зазвичай, ним є 
орган місцевого самоврядування. Він і 
буде відповідачем по справі. 

Після того, як визначите відповідача, 
необхідно провести експертизу щодо 
розміру матеріального збитку, завдано-
го пошкодженнями, внаслідок падіння 
дерева на автомобіль. 

Важливо: для встановлення матері-
альних збитків необхідно збирати від-

повідні докази, а саме: абсолютно усі 
квитанції, чеки, платіжні доручення 
тощо, а також документи, що підтвер-
джують вартість ремонту авто. 

Експертизу необхідно проводити піс-
ля того, як буде визначено відповідаль-
ну особу, оскільки вона буде залуче-
на до її проведення. Це убезпечить від 
можливого оспорювання відповідачем 
рішення експертизи та зекономить час 
та гроші.

Подавайте скаргу про відшкодування 
завданих збитків, та в разі їх незадово-
лення – звертайтесь до суду з позовом 
до відповідача про відшкодування зав-
даної шкоди.

Напевно, практично у кожного 
мешканця багатоповерхівок, 
хоча б раз у житті траплялась 
така «неприємність», як потоп, 
спричинений сусідами зверху. 
Зазвичай, люди обходяться 
своїми силами – разом із 
винуватцями вимочують 
воду і обговорюють спільне 
проведення ремонту. Проте, 
іноді, трапляються конфліктні 
ситуації, коли сусіди 
відмовляються визнавати свою 
провину. У такому випадку ви 
повинні знати як захистити свої 
права.

Якщо вашу квартиру затопили сусі-
ди зверху, важливе значення має належ-
не фіксування цього факту та певні дії 
з вашого боку. Типовими Правилами 
утримання житлових будинків та при-
будинкових територій, передбачено, що 
у разі затоплення квартири складаєть-
ся спеціальний акт, форма якого перед-
бачена цими ж правилами. Зауважи-
мо, що складати акт повинна комісія 
балансоутримувача багатоквартирного 
будинку, в якому знаходиться затопле-
на квартира. Крім цього, факт затоплен-
ня і розмір збитків повинні підтверди-
ти: сусід, який «провинився», та свідки, 
які також розписуються в акті. 

В акті огляду квартири після зато-
плення повинна бути наступна інфор-
мація: дата і місце складання; прізви-
ща членів комісії, які склали акт; місце, 
де сталося затоплення (адреса); перелік 
пошкодженого майна із зазначенням 
видів та обсягів пошкоджень; причини 
затоплення. Додатковими доказами мо-
жуть бути детальна фото- та відеозйом-
ка заподіяної шкоди. 

Поспішати з ремонтом не варто, адже 
може виникнути необхідність прове-
дення експертизи, щодо встановлення 
дійсної шкоди. У випадку, якщо ремонт 
необхідно провести терміново, тоді по-
трібно зберегти документальне під-
твердження витрат на його проведен-
ня, акт виконаних робіт організацією, 
яка усунула наслідки затоплення і усі 
квитанції. 

Відповідно до ч.1 ст.1166 ЦК Украї-
ни, майнова шкода відшкодовується в 
повному обсязі особою, яка її завдала. 
Тож, якщо затоплення квартири стало-
ся із вини сусідів, то саме до них необ-
хідно пред’являти претензію. Але, якщо 
сусід зможе довести, що його провини 
в «потопі» немає, наприклад, якщо вий-
шов із ладу «стояк» або протік дах, тоб-
то квартиру затопило з вини ЖКГ. Зна-
чить саме ЖКГ і повинно відповідати 
за наслідки та відшкодовувати збитки. 
Таке ж правило працює, якщо квартиру 

затопило із вини забудовника. 
Окрім цього, якщо особа, яка спри-

чинила шкоду, не власник квартири, а 
орендар, але договору оренди немає, 
то претензії пред'являються власнику 
квартири. 

У разі відмови винуватця затоплення 

в добровільному порядку відшкодувати 
збитки, необхідно звертатися із позов-
ною заявою до суду. 

Підготувала Оксана Кириченко за 
матеріалами «Блог права»

Часто жителі громад 
скаржаться на 
правоохоронців, які, 
посилаючись на норми 
Конституції, забороняють 
проводити відеофіксацію  
їхніх дій.

Однак, Конституція забороняє 
втручання в особисте й сімейне 
життя людини та збір конфіденці-
йної інформації про неї без її згоди. 
А публічне виконання службових 
обов’язків не є особистим і сімей-
ним життям. При цьому, Законом 
«Про інформацію» передбачено, 
що конфіденційною є інформація 
про фізичну особу, а також інформація, доступ до 
якої обмежено фізичною або юридичною особою, 
крім суб’єктів владних повноважень. До інфор-
мації з обмеженим доступом не належать відомо-
сті про незаконні дії органів державної влади, їх 
посадових та службових осіб.

Отже, інформація про суб’єктів владних по-

вноважень, якими є поліцейські, не є конфіден-
ційною, а значить є відкритою. Тому, на місці 
зупинки водієві не заборонено «знімати» на те-
лефон як дії поліцейського, так і його службо-
ве посвідчення. Навпаки, фото-, відео зйомка на 
місці може стати надалі єдиним доказом неза-
конних дій інспектора.

«Мій сусід давно на пенсії, тому постійно знаходиться 
вдома. У той же час він затятий любитель тютюну. 
Спускатися із четвертого поверху на вулицю, щоб 
покурити, звісно, він не хоче. Тому практично 
щогодини виходить із цигарками на балкон, або на 
сходовий майданчик. 
Я молода мама, доглядаю півторарічного малюка, відповідно 

часто провітрюю квартиру. У нашій родині курців немає, тому 
до тютюнового диму ми не звикли. Проте, із цим нам «допо-
магає» сусід – наші балкони поряд і дим «затягує» у кварти-
ру. Чесно кажучи, це вже набридло. Ми неодноразово зверта-
лись до нього, намагались домовитись, просили, але результату 
нуль. Допоможіть розібратись у проблемі в рамках законо-
давства!» - із таким питання звернулась до редакції гадячан-
ка Марина. 

Відповідно до статті 13 Закону України «Про заходи щодо 
попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх 
шкідливого впливу на здоров’я населення», встановлено забо-
рону на куріння тютюнових виробів, а також електронних си-
гарет і кальянів у громадських та інших місцях. Відповідно, на 
сходах під’їзду чи загальному балконі палити цигарки не мож-
на, адже це громадське місце.  

Але, якщо ваш сусід палить на власній житловій площі (на 
балконі своєї квартири) він має на це законне право. У той же 
час, його можуть оштрафувати, якщо він буде смітити недо-
палками, адже це пожежонебезпечно. 

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО НА АВТО ВПАЛО ДЕРЕВО

ЗУПИНИЛА ПОЛІЦІЯ? 
«ЗНІМАЙТЕ» НА ВІДЕО!

МЕНЕ ЗАТОПИЛИ СУСІДИ. ПОРЯДОК ДІЙ

ПАЛИТИ НА БАЛКОНІ: 
МОЖНА ЧИ НІ?
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Про це повідомила КНП 
«Гадяцька МЦЛ» у Фейсбук. 

Виїзди бригади вузькопрофільних лі-
карів проводяться на базі сільських ам-
булаторій загальної практики сімейної 
медицини щочетверга, із 9:00 до 12:00 
години, такими спеціалістами: хірург, 
офтальмолог, невропатолог, гінеколог.

Перший виїзний прийом відбувся 10 

червня. У Лютенській АЗПСМ лікарі 
оглянули 20 пацієнтів. Щоб отрима-
ти безкоштовні консультації, лікуван-
ня, рекомендації від фахівців необхід-
но мати лише електронне направлення 
від сімейного лікаря.

Наступний виїзд відбудеться 17 черв-
ня до Веприцької АЗПСМ. 

«БМ»

У Міністерстві охорони здоров'я 
повідомили, що українці, за потреби, 
можуть отримати Міжнародне свідо-
цтво про вакцинацію. Цей документ 
працює у світі давно, він не ідентич-
ний COVID-паспорту або сертифіка-
ту, який тільки розробляють в Україні 
і Євросоюзі. 

Міжнародне свідоцтво про вакци-
націю – це документ про зроблені ще-
плення, який відповідає міжнародним 
медико-санітарним нормам, затвердже-
ним ВООЗ у 2005 році. У такі свідо-
цтва ще до пандемії коронавірусу вно-
сили дані про щеплення проти грипу, 
поліомієліту, кору та інших інфекцій-
них захворювань. 

Зараз в Україні отримати таке свідо-
цтво можуть громадяни, які повністю 
прищепилися проти COVID-19 вакци-

ною, схваленою Всесвітньою організа-
цією охорони здоров'я. У нас в країні 
це: Pfizer, CoronaVac і AstraZeneca. 

Термін дії свідоцтва – один рік, із 
можливістю продовження. Його мож-
на отримати тільки в паперовій фор-
мі, відразу після щеплення другою до-
зою вакцини, в будь-якому медичному 
закладі, підключеному до електронної 
системи охорони здоров'я, зокрема у сі-
мейного лікаря. 

Якщо у людини є абсолютні протипо-
казання до вакцинації від COVID-19, 
замість свідоцтва на вимогу пацієнта 
можуть видати письмове роз'яснення 
українською або англійською мовою з 
переліком підстав для такого рішення.

МОЗ

ЩО ТАКЕ СВІДОЦТВО 
ПРО ВАКЦИНАЦІЮ І 
ЯК ЙОГО ОТРИМАТИ

ВІДНОВИЛИ ВИЇЗНІ 
КОНСУЛЬТУВАННЯ 
ПАЦІЄНТІВ 

Коли імунна система людини дає 
збої, може початися запальний про-
цес в суглобах і сусідніх тканинах. 
Якщо він триває довгий час і в під-
сумку розвивається в захворюван-
ня, людина починає відчувати сильні 
болі в суглобах і скутість. Ревматоїд-
ний артрит (РА) може мати руйнів-
ні наслідки, тому до лікарів необхід-
но звертатися на ранньому етапі. Так 
більше шансів зменшити загострен-
ня. На початкових етапах вже прояв-
ляються деякі симптоми, які вказують 
на прогресування хвороби. Це: 

1. втома - важко вставати вранці піс-
ля повноцінного сну, постійно присут-
нє відчуття виснаженості; 

2. підвищена температура - з цьо-
го починаються багато хвороб, в тому 
числі і ревматоїдний артрит;

3. втрата ваги - через запальні про-
цеси багато хто починає відчувати 
слабку лихоманку і втому, які призво-
дять до зниження апетиту;

4. скутість в суглобах - підвищена 
хворобливість і скутість спочатку мо-
жуть з’явитися в одному або двох ма-
леньких суглобах. При цьому три-
вають симптоми всього кілька днів, 
потім зникають;

5. одночасна хворобливість в руках 
і ногах - неприємні відчуття виника-
ють, наприклад, біля основи пальців 
і в той же час в пальцях ніг і п›ятах;

6. набряк суглобів - типова рання 
ознака ревматоїдного артриту, але 
спочатку він може бути незначним;

7. почервоніння - шкіра навколо за-
палених суглобів стає червоною, ча-
сто це відбувається на руках і ногах;

8. тепло в суглобах, викликане 
запаленням;

9. неможливість повністю зігнути 
кінцівку;

10. суглоби на одній кінцівці різно-
го розміру.

«Країна здоров’я» 

На сайті КНП «Гадяцька МЦЛ» 
оприлюднили інформацію про ін-
струментальні дослідження у пакеті 
«Профілактика, діагностика, спосте-
реження, лікування та реабілітація па-
цієнтів в амбулаторних умовах», які 
проводять безкоштовно, але за умови 
наявності відповідного обладнання в 
лікарні та відповідно до профілю на-
дання медичної допомоги. Це такі об-
стеження як, наприклад:

рентгенологічні дослідження, в тому 
числі комп’ютерна томографія;

магнітно-резонансна томографія;

сцинтиграфія;
ультразвукові досліджен-

ня, в тому числі із прове-
денням доплерографії;

ендоскопічні досліджен-
ня - гастроскопія, ректоро-
маноскопія, колоноскопія, 
артроскопія, гістероскопія, 
кольпоскопія та ін.;

функціональні дослі-
дження: ЕКГ, електроен-
цефалографія (ЕЕГ), спі-
рографія, холтерівське 

моніторування та ін.;
офтальмологічні дослідження: 

офтальмометрія, офтальмоскопія, 
діоптриметрія.

Необхідність у відповідних обсте-
женнях визначає саме сімейний або 
лікуючий лікар, а не пацієнт. Заува-
жуємо, що безоплатно інструменталь-
ні дослідження можна зробити, тіль-
ки маючи електронне направлення 
лікаря. 

«БМ»

Продовжуємо вас інформувати 
про ситуацію із COVID‑19.

На 15 червня, у Полтавській області 
лабораторно підтвердили 38 нових ви-
падків захворювання на коронавірус. 

Згідно інформації директора КНП 
«Гадяцька МЦЛ» Олександра Шапова-
ла, у стаціонарі інфекційного госпіталю 
перебуває 6 пацієнтів із підтвердженим 
діагнозом COVID-19.  На підтримці ди-
хання кисневими генераторами 2 хво-
рих. Підтримують дихання кисневими 
балонами 1 пацієнтові.

Кількість летальних випадків за весь 
період карантину – 71.

Оксана Кириченко

Хронічний біль, який часто супро-
воджує тяжкі невиліковні захворю-
вання, завдає невимовних страждань. 
Його неможливо усунути звичайним 
знеболювальним, допомагають лише 
спеціальні препарати - опіоїдні аналь-
гетики. При правильному призначен-
ні вони здатні покращити якість та 
тривалість життя пацієнта, який от-
римує паліативну медичну допомогу. 
Розповідаємо, хто виписує на них ре-
цепт та за яких умов 

Призначити та виписати рецепт на 
опіоїдні анальгетики може не тільки 
вузький фахівець, наприклад, онко-
лог, а й сімейний лікар, в тому числі 
- лікар-ФОП.

Рецепти виписуються пацієнту за 
наявності відповідних показань з 
обов’язковим записом про призначен-
ня таких лікарських засобів в історію 
хвороби та медичну карту.

Лікар виписує рецепт на наркотичні 
(психотропні) лікарські засоби в чи-
стому вигляді або в суміші з індифе-
рентними речовинами (тобто такими, 
які є допоміжними та не несуть тера-

певтичного ефекту) на спеціальному 
рецептурному бланку форми №3. Ре-
цепт дійсний протягом 10 днів з дня 
виписування. Хворим із затяжними 
і хронічними захворюваннями лікар 
може виписати рецепт, розрахова-
ний на 10-денний курс лікування, а 
при наданні паліативної допомоги - у 
кількості, передбаченій для 15-денно-
го курсу лікування (з поміткою «Хро-
нічно хворому»).

На одне найменування лікарського 
засобу виписується один рецепт. Пра-
вила виписування рецептів на лікар-
ські засоби і вироби медичного при-
значення затверджено наказом МОЗ 
№360.

Опіоїдні анальгетики можуть від-
пускатися на пільгових умовах, бе-
зоплатно чи з доплатою. Якщо паці-
єнт отримує наркотичні препарати на 
пільгових умовах, то лікар дублює ре-
цепт ще й на рецепті форми №1. Бе-
зоплатно або на пільгових умовах от-
римати опіоїдні анальгетики можуть 
пацієнти, згадані в Постанові №1303.

НСЗУ

Це відомий афродизіак і світова 
медицина знає, як отримати від 
нього максимум користі. 

Багато чули про часник, як джере-
ло вітамінів і мінералів. Ця рослина не 
тільки бореться з застудою, але і спри-
яє довголіттю. 

І так - речовини, що містяться в ньо-
му, покращують сексуальне здоров'я, як 
чоловіків, так і жінок.

Дослідження, проведене в універси-
теті Алабами, довело, що аліцин, який 
міститься у часнику - посилює крово-
обіг, що знижує ризик серцевих напа-

дів, а заодно допомагає при проблемах 
з ерекцією.

Але скільки і як треба їсти часнику, 
щоб відчути його ефект? Згідно з довід-
ником лікарів Індії, щоденне вживання 
3-4 зубчиків сирого часнику натщесер-
це протягом трьох або чотирьох місяців 
поліпшить ерекцію.

Якщо вам не подобається смак свіжо-
го часнику,  лікарі рекомендують змі-
шувати його з чайною ложкою меду. А 
якщо вже й мед не допомагає, то, реко-
мендується запивати часник молоком.

«ЦЗ»

ХТО ВИПИСУЄ РЕЦЕПТ НА 
ОПІОЇДНІ АНАЛЬГЕТИКИ?

РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ: 
10 РАННІХ ОЗНАК 

ОБСТЕЖЕННЯ, 
БЕЗОПЛАТНІ 
В МЕЖАХ 
АМБУЛАТОРНОГО 
ПАКЕТУ

НОВИНИ 
КАРАНТИНУ

ЧАСНИК ПОЗИТИВНО 
ВПЛИВАЄ НА  
ЧОЛОВІЧЕ ЗДОРОВ'Я
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Фермер - не тільки професія, а жит-
тєве покликання. Ваша праця - не про-
сто робота на землі, у полі, на фермі, а 
спосіб життя, колосальна напруга сил і 
повна самовіддача. У фермерстві втіли-
лися кращі риси господарювання – пра-
цьовитість, стійкість, природна кмітли-
вість і завзятість, активна громадянська 
позиція, соціальна відповідальність і 
патріотизм.

Фермер — універсальна людина, яка, 
займаючись улюбленою справою, при-
носить користь цілому регіону, облас-
ті і державі. 

Розвиток фермерства 
Україна здавна славиться в усьому 

світі, як аграрна держава. Фермерсь-
ка діяльність протягом десятиліть віді-
грає визначальну роль у збереженні та 
розвитку української економіки.  У нас 
нараховується близько 47 тисяч фер-
мерських господарств. Про це свідчать 
дані Державної служби статистики. У 
2019 році кількість фермерських гос-
подарств збільшилася на 2,5%, порів-
няно із 2018 роком — 46 тисяч, а особи-
стих селянських господарств в Україні 
налічується 4 млн.

Господарства на Полтавщині 
«Фермерські господарства – опора 

нашої області. Їхній вклад у розвиток 
регіону – це не тільки вирощена про-
дукція і створені робочі місця, а й вели-
кий обсяг сплачених податків. У межах 
співпраці з фермерськими господар-
ствами була розроблена й затверджена 
Програма розвитку та підтримки аграр-
ного комплексу Полтавщини за пріори-
тетними напрямками до 2027 року.

Голова Полтавської обласної органі-
зації «Асоціації фермерів та приватних 
землевласників «Відродження Пол-
тавщини» Василь Бурлака прозвіту-
вав про діяльність організації за мину-
лий рік. «Нині в регіоні 2200 фермерів, 
які виробляють понад 15 % сільсько-
господарської продукції. Наша фер-
мерська асоціація покриває всі райо-
ни Полтавщини й має 300 фіксованих 
членів і часто є на селі реальною рушій-
ною силою».

Підсумки роботи аграріїв 
У минулому році на Полтавщині зі-

брали найбільший ужинок сільсько-
господарських культур, загальний обсяг 
якого становить 1558 тис. тонн зерна, 
середня урожайність склала 47,2 ц/га, 
що більше на 2,1 ц/га до минулого року.

В тому числі пшениці зібрано 1136 
тис. тонн, середня урожайність склала 
48,9 ц/га, що є на рівні минулого року.

Озимого ячменю намолочено 39,8 
тис. тонн з площі 7,8 тис. га, середня 
урожайність склала 51,0 ц/га, що біль-
ше до минулого року на 6,4 ц/га.

Жита озимого намолочено 14,4 тис. 
тонн з площі 4,1 тис. га, середня уро-
жайність склала 35,0 ц/га. що більше до 
минулого року на 8,2 ц/га.

Ярого ячменю намолочено 339,2 тис. 

тонн, з площі 77,1 тис. га, середня уро-
жайність склала 44,0 ц/га, що більше до 
минулого року на 8,1 ц/га.

Вівсу намолочено 8,3 тис. тонн з пло-
щі 2,6 тис. га, середня урожайність 
склала 32,1 ц/га, що більше до минуло-
го року на 7,2 ц/га.

Гороху намолочено 20,3 тис. тонн з 
площі 6,3 тис. га, середня урожайність 
склала 32,2 ц/га, що більше до минуло-
го року на 7,1 ц/га.

Крім того, озимого ріпаку намолоче-
но 7,0 тис. тонн, з площі 3,2 тис. га, се-
редня урожайність склала 22,0 ц/га.

Під урожай 2021 року в Полтавській 
області посіяно 238,1 тис. га озимих на 
зерно, з них пшениці — 225,5 тис. га.

На сьогодні аграрії області проводять 
роботи по догляду за сільськогосподар-
ськими культурами та розпочали заго-
тівлю ранніх кормів. Залишається спо-
діватися на сприятливі погодні умови.

Редакція «Базар Медіа в Україні» ві-
тає всю фермерську спільноту зі свя-
том! Є така професія – землю плекати. 
Ви працюєте з ентузіазмом, освоюєте 
нові технології, створюєте робочі місця. 

Вітаємо усіх фермерів нашого регіону 
та дякуємо за вашу наполегливу працю 
Бажаємо щедрих врожаїв та прибутко-
вого господарювання.

Вікторія Цимбал

ІСТОРІЯ ПРО НЕВТОМНУ 
ПРАЦЮ ФЕРМЕРА

Аграрії святкують 
День фермера, 19 червня

ФГ «ДОБРО-КРАФТ»
Понад 8 років тому родина Товстих, із Гадяча, створила своє фермерське господарство. Його історія 
розпочалась із захоплення Олександра та Олени сироварінням і мрії - створити екологічно чистий продукт. 
Спочатку вивчали рецептуру козячих сирів, технологію та інновації у цій сфері. Та для створення власної 
продукції необхідна сировина, у цьому випадку молоко. Тоді й закупили поголів’я. Наразі господарство 
налічує 150 голів.  Налагодивши виробництво молока, подружжя з часом опанувало сироваріння не 
гірше французів чи італійців. Так на фермі постала невелика крафт-сироварня Товстих, де виготовляють 
різноманітні види сирів. Родина тішиться, що людям подобається їхня продукція. Саме так і надалі 
успішно розвивають улюблену сімейну справу. Найважливіше для родини — бути разом. Це вкладається із 
вихованням і залишається назавжди. Тому разом, займаються реалізацією продукції, зокрема, відвідують 
фестивалі. Можливо, саме тому вони легко знаходять спільну мову і в питаннях родинного бізнесу.
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Завершуємо цикл публікацій 
про статки чиновників та 
посадовців Гадяччини. 
Наостанок, підготували для 
вас аналіз декларацій про 
доходи депутатського корпусу 
Лютенської сільської ради. 

Тетяна Золотар 
Із об’єктів нерухомості володіє з/д 

30700 м2, 20800 м2, а її чоловік будин-
ком 73 м2, з/д 30700 м2, 21700 м2, 4800 
м2, 4816 м2, 6000 м2, 21982 м2. 

Їздить депутат на DAEWOO SENS 
T13010, 2004 р.в., а її чоловік на 
ВАЗ 21033, 1975 р.в.

У доходах вказала 206981 грн. зарп-
лати, 15523 грн. від надання майна в 
оренду, 40706 грн. пенсії, 13443 грн. 
від надання майна в оренду, а її чоловік 
21120 грн. пенсії, 39822 грн. від надан-
ня майна в оренду.

Віталій Крат 
Володіє квартирою 72,2 м2 та з/д 

20000 м2. Його дружина у спільній 
власності (50 %) має будинок 102,9 м2, 
з/д 30716 м2, 2413 м2, 3600 м2. 

Т р а н с п о р т н и й  з а -
сіб є у дружини декларанта - 
CHEVROLET TACUMA, 2005 р.в. 

У «корпоративних правах» дружи-
на вказала: 100% від загального капі-
талу ФГ «Сіріус-Агро» і 59,61 % ТОВ 
«ГАДЯЧСОРТНАСІННЄОВОЧ». 

У доходах декларанта: 10112 грн. від 
надання майна в оренду, 202333 грн 
зарплати, 399286 грн від зайняття під-
приємницькою діяльністю, його дружи-
ни: 213621 грн. зарплати і 7761 грн. від 
надання майна в оренду. 

Грошових активів родина не має, про-
те має фінансові зобов’язання – у 2009 
році декларант отримав кредит 172317 
грн., а у 2014 році застрахував доньку 
77113 грн. 

Григорій Копко 
У власності має будинок 139,9 м2, з/д 

0,15 м2, 2136 м2, 28787 м2, а його дру-
жина володіє з/д 1604,5 м2, 01605 м2.  
Їздить декларант на KIA Sportage, 2008 
р.в.  У доходах вказав 574597 грн. сво-
єї зарплати і 25200 грн. пенсії дружини. 

Валентина Міщенко 
Чоловік задекларував будинок 100 

м2,  з/д 2500 м2, 2500 м2, 1858 м2, 1300 
м2, 138 м2, 22042 м2, сама декларант во-
лодіє з/д 1200 м2, 28719 м2, 28377 м2. 

У транспортних засобах вказа-
ла: с/г техніку Т - 25АМ, 1989 р.в  і 
DACIA LOGAN, 2008 р.в. у власності 
чоловіка, а також OPEL ASTRA,  2009 
р.в., яким володіє син. 

У доходах 146441 грн. зарплати, 3000 
грн за вихід з паєм в натурі, 14430 грн 
від надання майна в оренду, 30000 грн 
від відчуження рухомого майна, а її чо-
ловік 15000 грн. від надання майна в 
оренду, 22430 грн. пенсії, 

Віктор Хоменко 
У власності має квартиру 36,5 м2, з/д 

14202 м2, 32861 м2,  його дружина во-
лодіє з/д 1000 м2, а також орендує з/д 
1150 м2. Окрім цього задекларував бу-
динок площею 80 м2, на іншому праві 
користування (реєстрація) і будинок 
площею 186 м2 на іншому праві корис-
тування (безоплатне проживання за 
згодою рідної тітки). 

Дружина у власності має DAEWOO 
Т13110, 2005 р.в та SKODA OCTAVIA 
A7, 2013 р.в, а сам декларант володіє 
мотоциклом YAVA LUXS350, 1988 р.в. 

У доходах вказав: 260379 грн. зарпла-
ти, 14451 грн. від надання майна в орен-
ду, 100426 грн. пенсії, 1023 грн. процен-
тів, 247 грн. соціальних виплат, а його 
дружина 146722 грн зарплати, 528 грн 
процентів. 

У грошових активах вказано, що дру-
жина декларанта зберігає 7 тисяч дола-
рів готівкою. 

Людмила Березовська 
Чоловік декларанта володіє з/д 28880 

м2, авто ВАЗ 21011,1976 р.в.,  у спіль-
ній власності має господарські будівлі 
202,7 м2, будинок 89.1 м2.

Батько декларанта володіє будин-
ком 100 м2, з/д 2,89 м2 та 3,16 м2, авто 
ВАЗ 2121, 1982 р.в, ЗИЛ 5301ПО, 1999 
р.в. та с/г технікою МТЗ 80Л, 1985 р.в. 

У доходах декларанта 88369 зарпла-
ти, її чоловік за рік отримав 130487 грн. 
зарплати, 14331 грн. від надання май-
на в оренду, 884 грн. благодійної допо-
моги. Батько декларанта мав дохід від 
зайняття підприємницькою діяльніс-
тю та вихід з паєм в натурі, але суму  не 
вказав. 

Олександр Копко 
У власності має транспортні засо-

би: CHEVROLET NIVA, 2006 р.в., при-
чіп, мотоцикл XGJ 150-13, 2006 р.в.. 
с/г техніку БЕЛАРУС 892, 2017 р.в., 
МТЗ 80, 1994 р.в. та вантажний авто-
мобіль САЗ 3507, 1987 р.в. У доходах – 
175244 грн. зарплати і 10320 грн. соцви-
плат дружини. 

Наталія Романенко 
Її чоловік декларує будинок 115,6 

м2, з/д 1400 м2, 2592 м2, а сама декла-
рант володіє з/д 5788 м2 та авто ВАЗ 
21091, 1992 р.в. За рік декларант отри-
мувала 128273 грн. зарплати, а чоловік 
дохід від підприємницької діяльності 
(суму не вказав) і 8872 грн. страхових 
виплат. Також чоловік декларанта має 
заощадження – 7018 грн. розміщені на 
банківських рахунках. У «Фінансових 
зобов’язаннях» вказано, що декларант 
сплатила 34027 грн. в рахунок основної 
суми позики, а її чоловік 108907 грн. 

Микола Мищенко 
У власності має будинок 91.2 м2, 

з/д 28800 м2, 20000 м2 та автомобіль 
ВАЗ 21051, 1991 р.в, а його дружина 
має квартиру 63 м2.  У доходах декла-
ранта: 21836 грн. від надання майна в 
оренду, 6530 грн. гонорару, 165563 грн. 
зарплати, а у дружини 63711 грн. зарп-
лати.  Також у декларанта є зобов’язан-
ня за договором лізингу – 134575 грн. 
( у 2020 придбав авто вартістю 235000 
грн.)

Лідія Рубан
У власності має з/д 29000 м2, авто-

мобіль WV Transporter, та с/г техні-
ку МТЗ-80, 1981 р.в. За рік отримала 
3389306 грн. доходу від зайняття під-
приємницькою діяльністю.

Олександра Фисун
Володіє будинком 79,7 м2, з/д 3000 

м2, 28670 м2, 33080 м2, має кварти-
ру 64,7 м2, а її чоловік у власності має 
з/д 28619 м2, 5485 м2, 37201 м2, авто 
ЗАЗ 110307,  2005 р.в та міні-трактор 
XINGTAI XT-220, 2012 р.в.  У доходах 
вказала: 205900 грн. зарплати, 35937 
грн. пенсії, 28661 грн від надання майна 
в оренду, а чоловік 81968 грн. зарплати, 
31833 грн. від надання майна в оренду. 

Надія Гринь 
Задекларувала будинок 57,5 м2. За 

рік заробила 101391 грн зарплати, 
10320 грн соцдопомоги та 35 грн іншо-
го доходу. 

Микола Яресько 
Володіє будинком 80,3 м2, з/д 0,22 

м2, 0,37 м2, 2,92 м2, 1200 м2, магазина-
ми 57,1 м2, 124,8 м2 та будинком 107.3 
м2. Його дружина має з/д 0,07 м2, 1200 
м2, квартиру 63,2 м2. 

Окрім цього декларант має у влас-
ності авто MERCEDES Sprinter, 2008 
р.в, Ford Transit, 2003 р.в, Ford Transit 
350, 2003 р.в. У доходах: 924656 грн від 
зайняття підприємницькою діяльніс-
тю, 30408 грн пенсії, 466 грн процен-
тів, а дружина не надала інформації про 
доходи. 

У «грошових активах»: декларант го-
тівкою зберігає 20000 доларів, 120000 
грн., а також 172815 грн на банківських 
рахунках. Його дружина готівкою має 
5 тисяч доларів. 

Микола Петрик 
У власності декларанта – з/д 2000 м2, 

на іншому праві користування задекла-
рував будинок  57,9 м2, з/д 849 м2, бу-
динок 21,30 м2. У «транспортних засо-
бах» вказав: RENAULT KARGOO, 2009 
р.в., ВАЗ 21072, 1988 р.в., с/г техніку 
Т-150К, 1986 р.в., JOHN DEERE 9500 
MAXIZER, 1997 р.в, LS LS1004, 2019 
р.в.

У доходах: 1535000 грн від зайняття 
підприємницькою діяльністю, 28 грн. 
процентів, 45140 грн компенсаційних 
виплат, а його дружина отримувала 100 
грн як подарунок і 10320 грн соціаль-
них виплат. 

Олексій Сергеєв 
Задекларував млин, склад-магазин і 

контору площею 460,10 м2, склад 673,1 
м2, з/д 4148 м2, будинок 59.5 м2, також 
орендує з/д 2475 м2. А його дружина 
володіє з/д 20000 м2. 

У транспортних засобах вказав:  ВАЗ 
2101 ЗНГ, 1974 р.в., с/г техніку ЕО-

2621А, 1982 р.в., БЕЛАРУС-892,  2011 
р.в., МТЗ-80, 1992 р.в., СК-5М-1, 
НИВА, 1985 р.в., причіп, авто OPEL 
VIVARO, 2005 р.в. та MERCRDRS-
BENZ CITAN, 2016 р.в. (останній при-
дбав у 2020 році). 

У доходах: 20157 грн пенсії, 48925 грн 
від зайняття підприємницькою діяль-
ністю, 282 грн процентів, а його дружи-
на отримала 24800 грн пенсії, 268 грн 
процентів. Готівкою декларант зберігає 
350000 грн та 3500 доларів. 

Роман Буц 
Володіє з/д 19763 м2. Окрім цього, 

на «іншому праві користування» (місце 
фактичного проживання) декларує бу-
динок, літню кухню та сарай.  У власно-
сті має FORD SIERRA2.3 D, 1985 р.в., 
с/г техніку Т-40 АМ, 1990 р.в., 2 ПТС-
4,1988 р.в. 

У доходах: 45428 грн від зайняття 
підприємницькою діяльністю, 4458 грн 
соціальної допомоги, а його дружина 
також отримувала 31657 грн. соціаль-
ної допомоги. 

Володимир Андрусенко 
У власності має житловий будинок 

60.5 м2,  з/д 30000 м2, авто ЗАЗ Славу-
та, 2004 р.в та GEELY MR-7151A,  2010 
р.в. За рік заробив 247583 грн. зарпла-
ти, мав дохід від надання майна в орен-
ду 14379 грн., 4160 грн за спортив-
не сусідство, 500 виплат профспілки. 
А його дружина отримала 148607 грн 
зарплати. 

Любов Сергієнко 
Володіє з/д 2500 м2 та будинком 67,5 

м2. За рік заробила 27432 грн зарплати 
та отримала 5871 грн соцвиплат. 

Ярослав Сторож 
На іншому праві користування де-

кларує будинки 77,5 м2 та 50 м2, з/д 
2500 м2, у спільній власності має 
з/д 28838 м2. Володіє автомобілем 
KIA CERATO, 2008 р.в.

У доходах вказав 7 грн. процентів, а 
його дружина 91008 грн. зарплати, 552 
грн. як подарунок у негрошовій фор-
мі, 2028 грн за надання майна в лізинг, 
1661 грн. соцвиплат. 

Іван Гурський 
У власності дружини декларанта є 

квартира 38,3 м2. Сам декларант воло-
діє авто Нива Шевроле, 2004 р.в. За рік 
заробив 116594 грн зарплати і отримав 
1000 грн соціальної допомоги. 

Олена Кіндратенко 
Володіє будинком 74,5 м2, з/д 1906 

м2, 8410 м2, 14474 м2, її чоловік та-
кож має з/д 14500 м2, 6400 м2. У дохо-
дах 108461 грн зарплати, 6569 грн від 
надання майна в оренду, її чоловік та-
кож задекларував 52544 грн зарплати 
та  6569 грн від надання майна в оренду. 

Олександр Скрипка 
У власності будинки 97,4 м2,  84,1 

м2, з/д 0,17 м2, 0,25 м2, 0,21 м2, 0,79 
м2, 1,65 м2, на іншому праві користу-
вання з/д 1,64 м2 та  0,79 м2. У тран-
спортних засобах –  ВАЗ 2105,  1988 
р.в., RENAULT LOGAN, 2018 р.в., мото-
цикл SPUTNIK SENSOR, 2013 та при-
чіп. У доходах вказав 56641 грн зарпла-
ти, 6569 грн доходу від надання майна в 
оренду, а його дружина 59192 грн зарп-
лати,  6569 грн. доходу від надання май-
на в оренду. 

Підготувала Оксана Кириченко

МЛИН, КОНТОРА, ПОДАРУНКИ – ЧИМ 
ВОЛОДІЮТЬ ДЕПУТАТИ ЛЮТЕНЬКИ
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6.00 Гiмн України.
6.05 Невiдомi Карпати.
6.30 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
6.50 М/ф «Iвасик-те-
лесик».
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 «Гордiсть». 
(12+).
8.05 Роздивись.
8.30 Я вдома.
9.05 Телепродаж.
11.30 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.
16.30 Концерт. Нiна 
Матвiєнко та Дмитро Ан-
дрiєць.
17.30 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
18.50,0.30 Т/с «Загад-
ковий Доктор Блейк». 
(16+).
19.55 Д/с «Боротьба за 
виживання».
22.00 Д/с «Дикi тварини».
23.00 Нашi грошi.
1.30,3.05 Суспiльна 
студiя. Головне.
4.05 Погода.
4.10 Д/ф «Веронськi 
скарби».

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30 «ТСН».
9.25,10.20,5.30 «Життя 
вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45,2.20 Драма «Зе-
лена миля». (16+).
0.25 Т/с «Анка з Молда-
ванки». (16+).

5.35,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
7.00 «Марафон «Перший 
день вiйни».

9.50 Х/ф «Жiнки-агенти». 
(16+).
12.00,17.40 Новини.
12.25 Х/ф «Дванадцятий». 
(16+).
15.00 «Речдок».
16.30 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
18.00,19.00,3.15 «Стосу-
ється кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.50 Т/с «Янголи вiйни». 
(16+).
1.50 Х/ф «Алегро з 
вогнем».
5.05 «Телемагазин».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.
00,15.00,16.00,17.00,18
.00,19.00,0.00,1.00,2.00
,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.25 Особливий погляд.
7.10,8.30,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15,10.10,1.15 Д/с «Бо-
йовий вiдлiк».
8.35,12.40 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
9.30 Машина часу.
11.10,0.15 Д/с «Бойовi 
кораблi».
13.10,2.15 Д/с «Повiтрянi 
воїни».
14.10,5.10 Д/с «Найбiльш 
завантажений у свiтi».
15.30,16.10 Час «Ч».
17.10 Д/с «Мисливцi за 
нацистами».
18.10 Д/с «1941».
19.30 «Дiйовi особи».
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00 Д/с «Апокалiпсис».
23.00 Д/с «Вирiшальнi 
битви Другої свiтової 
вiйни».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.00 Скарб нацiї.
4.10 Еврика!
4.15 Факти.
4.40 Т/с «Таємнi дверi». 
(16+).

6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10,20.20,3.05 Грома-
дянська оборона.
11.00,13.15,21.30 Т/с 
«Пес». (16+).
12.45,15.45 Факти. День.
14.00 Х/ф «С.В.О.Т: В 
облозi». (16+).
16.20 Х/ф «Нiчний втiкач». 
(16+).
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
1.00 Т/с «Заклятi друзi». 
(16+).

6.40 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.
16.00,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
20.15,22.50 Т/с «Як довго 
я на тебе чекала». (12+).

6.00 Х/ф «Таємниця 
Рагнарока». (16+).
8.10 Х/ф «Вальхалла: 
Рагнарек». (12+).
10.15 Х/ф «Царство не-
бесне». (16+).
13.10 Х/ф «Червона Ша-
почка». (16+).
15.15 Т/с «Надприродне». 
(16+).
16.55 Х/ф «Гонщик».
19.10 Х/ф «Куля в лоб». 
(16+).
21.00 Х/ф «Дежа вю». 
(16+).
23.40 Х/ф «Таємний 
агент». (16+).
1.40 Improv Live Show. 
(12+).
2.25 Зона ночi.
5.00 Абзац!

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.40 Т/с «Каблучка з 
рубiном». (12+).

12.40 Агенти справедли-
востi. (16+).
14.40,15.30 Iсторiя од-
ного злочину. (16+).
20.10 «Говорить Україна».
21.35 Європейський дай-
джест.
21.50 Футбол. ЧЄ. Чехiя 
- Англiя.
0.00 Гучна справа.
1.00,2.15 Т/с «Балерина». 
(12+).
1.45 Телемагазин.
3.20 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11.
00,12.00,13.00,14.00,
.00,17.00,18.00,19.45
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк 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. Воло-
шиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. 
Калнишем та О. Курба-
новою.
22.00 «Прямий» контакт» 
з Т. Березовцем.
23.00 «Вiйна за незалеж-
нiсть».

6.00 Х/ф «Ра-
смус-бродяга», 2 с. (12+).
7.50 Х/ф «Гонки «Пу-
шечное ядро». (США). 
(16+).
10.00 Х/ф «Жмурки». 
(18+).
12.25 Х/ф «Сердце дра-
кона». (Гонконг - Япония). 
(16+).
14.25 Х/ф «Новый кулак 
ярости». (Гонконг). (16+).
16.10 Х/ф «Зависть 

богов». (16+).
18.55 Х/ф «Заложник». 
(США - Германия). (16+).
21.20 Х/ф «Кукушка». 
(16+).
23.20 Х/ф «Мама не 
горюй». (18+).
1.05 Х/ф «Мама не горюй 
2». (18+).
3.15 Х/ф «Обитель про-
клятых». (США). (18+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
9.00,12.30,22.00 «Орел i 
решка. Навколо свiту».
11.35,18.10 «Орел i 
решка. Перезаванта-
ження».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
20.10 «Орел i решка. На 
краю свiту».
0.00 Т/с «Грань». (16+).
1.35 Т/с «Хутен та Ледi: 
Пригоди на двох». (16+).
3.10 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Майстри ремонту.
8.20,19.00 Шiсть соток.
11.00,17.20,21.40 Уда-
чний проект.
13.00,0.10,3.40 Кориснi 
поради.
14.00 Сам собi кухар.
15.30 Правила вижи-
вання.
16.30 Дачна вiдповiдь.
1.10 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

6.20 «Таємницi свiту».
6.55 «Свiдок. Агенти».
7.50,14.55,17.00,3.05
«Випадковий свiдок».
8.25 Х/ф «Доля людини».
10.20 Х/ф «Охоронець для 
доньки». (16+).
12.30,16.30,19.00,2.35
«Свiдок».
13.00 Х/ф «Вигнанець». 
(16+).
17.50 «Будьте здоровi».
19.30 Т/с «CSI: Маямi». 
(16+).
23.00 «Акцент».

23.30 Х/ф «Єдина до-
рога».
1.20 Х/ф «Посилка для 
Свiтлани».
3.30 «Речовий доказ».
4.00 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».
5.00 «Top Shop».

6.00 Х/ф «Последний 
рубеж».
7.55 Х/ф «Сталинград».
10.10,1.55 Д/ф «Альфред 
Розенберг. Несостояв-
шийся колонизатор 
Востока».
11.00,20.00 Вести.
12.30 Д/ф «Война за па-
мять».
14.10 Х/ф «Перевод с 
немецкого».
18.00 Мамаев курган. 
Концерт.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Х/ф «Зоя».
23.05 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
2.35 Х/ф «Крик тишины».
4.20 Х/ф «Сошедшие с 
небес».

6.00 Мiстична Україна.
7.00 Бандитський Київ.
9.00 Правда життя.
10.10,1.40 Речовий 
доказ.
11.20 У пошуках iстини.
12.15 Вiйна всерединi 
нас.
13.10 Друга свiтова вiйна: 
свiдчення вiйни.
15.00,19.50 Секретнi 
територiї.
16.00,20.50 Крiзь простiр 
i час з Морганом 
Фрiменом.
16.55,21.45 Мегааеро-
порт зсередини.
17.50,4.55 Особливий 
загiн.
18.50 Сiяя: з нами у дику 
природу.
22.40 Прихованi королiв-
ства.
23.40 Адольф Гiтлер. 
Шлях.
2.45 Страх у твоєму домi.
3.30 Мiсця сили.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.20 Х/ф «Мiст у Тера-
бiтiю».
11.05 Х/ф «Блакитна 
свiчка».
12.15 Х/ф «Бiла змiя».
14.00 Панянка-селянка.
18.00 Х/ф «Екiпаж». (16+).
20.45 Х/ф «Гра в iмiтацiю». 
(16+).
23.00 Х/ф «Авiатор». 
(16+).
2.30 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.20,15.00 Х/ф «Морской 
бой». (США). (12+).
8.25 Х/ф «Голодные 
игры». (США). (16+).
10.45 Х/ф «Голодные 
игры: И вспыхнет пламя». 
(США). (16+).
13.10 Х/ф «Инопланетное 
вторжение: Битва за 
Лос-Анджелес». (США). 
(16+).
17.10 Х/ф «Легенда 
Зорро». (США). (16+).
19.15,4.50 Х/ф «Клик: с 
пультом по жизни». (США). 
(12+).
21.00 Х/ф «Выбор капи-
тана Корелли». (США - Ве-
ликобритания - Франция). 
(16+).
23.05 Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг». (США). (16+).
1.10 Х/ф «Прощай, детка, 
прощай». (США). (16+).
3.00 Х/ф «Обитель про-
клятых». (США). (16+).

Россия К.
6.30,7.00,10.00,15.00,1
9.30,0.15 Новости куль-
туры.
6.35 «Пешком...» Москва 
военная.
7.05 «Война Зиновия 
Гердта». Рассказывает 
Евгений Ткачук.
7.25,18.35 Д/ф «Великие 
строения древности». 
«Мачу-Пикчу».
8.20,20.55 Х/ф «Судьба 
человека».
10.15 «Наблюдатель».
11.10,1.40 ХХ век. 
«Воспоминания Людмилы 
Павличенко, снайпера, 

Героя Советского Союза».
12.00 «Война Иннокентия 
Смоктуновского». Рас-
сказывает А. Кравченко.
12.25 Т/с «Шахерезада», 
23 с.
13.35 Д/ф «Тень над Рос-
сией. Если бы победил 
Гитлер?»
14.15 Искусственный 
отбор.
15.05 «Эрмитаж».
15.35 Д/с «Музыка мира и 
войны». «Пограничная 
полоса».
16.15 Х/ф «Возвращение 
Будулая», 2 с.
17.35 Цвет времени. Ван 
Дейк.
17.45 Шедевры русской 
музыки. С. Рахманинов. 
«Колокола». Симфониче-
ская поэма для оркестра, 
хора и солистов.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/ф «Евгений Куро-
патков. Монолог о вре-
мени и о себе».
22.35 Большой мемо-
риальный концерт, посвя-
щенный 80-летию начала 
Великой Отечественной 
войны. «Тот самый 
длинный день в году». 
Прямая трансляция.
0.35 Т/с «Шахерезада», 
24 с.
2.30 Д/ф «Португалия. 
Замок слез».

6.00 Х/ф «Пекло». (16+).
8.05 Х/ф «Марсiанин». 
(16+).
11.00 Х/ф «Ворота 
пiтьми». (16+).
12.55 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «ДжеДАI».
19.25,2.50 «Грошi».
20.45 Т/с «Брати по кровi 
2». (16+).
22.25,0.15 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
2.05 Т/с «Ласко». (16+).
3.50 «Вiдеобiмба 2».
4.00 «102 Полiцiя».
4.40 «Зловмисники».
5.30 Телемагазини.

6.00 Гiмн України.
6.05,1.10,3.55 Невiдомi 
Карпати.
6.30 М/ф «Уроки 
тiтоньки Сови».
6.50 М/ф «Капiтошко».
7.00,8.00,9.00,21.00,0
.05,2.15,5.20 Новини.
7.05 Т/с «Гордiсть». 
(12+).
8.05 Д/с «Дикi дива. Дикi 
тварини в зоопарку Сан-
Дiєго».
8.30 Д/с «Боротьба за 
виживання».
9.05 Телепродаж.
9.35 Х/ф «Бiлий птах з 
чорною ознакою».
11.20 Д/с «Свiт дикої 
природи».
11.45 Х/ф «Рiчард Ле-
вове Серце: Повстання». 
(16+).
13.45 Дитинчата панди.
14.45,17.15 Мiста та 
мiстечка.
15.00 UA:Фольк. Спо-
гади.
16.05 Концерт. Арсен 
Мiрзоян.
17.30 Д/с «Дикi тва-
рини».
17.55 Т/с «Римська iм-
перiя». (12+).
19.30 Тi, що змiнили свiт. 
Микола Гоголь.
19.55 Тi, що змiнили свiт. 
Серж Лифарь.
20.25 Мiфи Другої 
свiтової.
21.25,0.30,2.40,5.45
Спорт.
21.35 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
0.35,1.25,4.05,5.55
Погода.
0.40 Д/с «Суперчуття».
1.30,2.50 Суспiльна 
студiя. Головне.
4.10 Д/ф «Бальний ко-
роль».

6.30,4.15,5.35 «Життя 
вiдомих людей».
9.00 «ТСН-Тиждень».
10.30 «Свiт навиворiт».

12.50,2.50 Комедiя 
«Пiнгвiни мiстера Поп-
пера».
14.45 Комедiя «К-9: 
собача робота».
16.50 Бойовик «Кiнг-
смен: Таємна служба». 
(16+).
19.30,4.50 «ТСН».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 Бойовик «Кiнг-
смен: Золоте кiльце». 
(16+).
23.10 Т/с «Анка з Мол-
даванки». (16+).

2.45 Х/ф «Сiм днiв до 
весiлля».
4.15 М/ф.
4.50,5.05 «Телема-
газин».
5.20,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-
вським».
6.55 «Речдок».
8.45,18.00,3.40 «Стосу-
ється кожного».
10.40 Х/ф «Любов без 
меж».
16.05 «Чекай на мене. 
Україна».
17.40 Новини.
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.50 Т/с «Янголи 
вiйни». (16+).
1.40 Х/ф «За два кроки 
вiд «Раю».
3.00 «Подробицi» - 
«Час».

6.00,7.00,9.00,10.00,1
1.00,14.00,15.00,16.00
,17.00,18.00,19.00,
,2.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.25 Вечiр з Янiною Со-
коловою.
7.10,8.30,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15,10.10,1.15 Д/с 
«Бойовий вiдлiк».
8.00,12.00 Час за Грин-
вiчем.
8.35 Д/с «Iсторiя 

навколо нас».
9.30 Машина часу.
11.10,0.15 Д/с «Бойовi 
кораблi».
12.50 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
13.00 Час. Пiдсумки 
тижня з А. Мiрошни-
ченко.
14.10,5.10 Д/с «Най-
бiльш завантажений у 
свiтi».
15.30 Час «Ч».
16.30 Таємницi вiйни.
17.10 Д/с «Мисливцi за 
нацистами».
18.10,23.00 Д/с «Апо-
калiпсис».
19.30 «5 копiйок».
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00 «Кондратюк у по-
недiлок».
2.15 Д/с «Повiтрянi 
воїни».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.20 Скарб нацiї.
4.30 Еврика!
4.35 Служба розшуку 
дiтей.
4.40 Громадянська обо-
рона.
5.35 Факти тижня.
7.40 Х/ф «Ной». (16+).
10.15,13.00 Х/ф «Код 
да Вiнчi». (16+).
12.45 Факти. День.
13.35 Х/ф «Янголи i де-
мони». (16+).
16.10 Х/ф «Iнферно». 
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Iлюзiя об-
ману». (16+).
21.30 Х/ф «Iлюзiя об-
ману 2». (12+).
23.55 Х/ф «Оверлорд». 
(18+).
2.00 Секретний фронт.

5.20 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.45 Х/ф «Вiн, я i його 
друзi». (16+).

8.00 Т/с «Папаньки». 
(12+).
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 «Як 
довго я на тебе чекала». 
(12+).

5.55,7.45 Kids` Time.
6.00 М/ф.
7.50 Орел i решка.
10.00 М/ф «Том i Джерi: 
Втрачений дракон».
11.05 Х/ф «Красуня i 
чудовисько».
13.45 М/ф «Монстри на 
канiкулах». (16+).
15.20 М/ф «Монстри на 
канiкулах 2».
17.05 М/ф «Монстри на 
канiкулах 3».
19.00 Х/ф «Принц Персiї: 
Пiски часу». (16+).
21.10 Х/ф «Царство 
небесне». (16+).
0.10 Х/ф «Мама!» (16+).
2.35 Служба розшуку 
дiтей.
2.40 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,21.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Т/с «Каблучка з 
рубiном». (12+).
12.30 Агенти справед-
ливостi. (16+).
14.30,15.30 Iсторiя 
одного злочину. (16+).
18.50 Футбол. ЧЄ. 
Україна - Австрiя.
21.35 Європейський 
дайджест.
21.50 Футбол. ЧЄ. Фiн-
ляндiя - Бельгiя.
0.00 Гучна справа.
1.00,2.15 Т/с «Бале-
рина». (12+).
1.45 Телемагазин.
3.20 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,
00,12.00,13.00,14.00,
,17.00,18.00,19.45
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» 
з Л. Вакулюк та М. Шама-
новим.
.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. 
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» контакт» 
з Т. Березовцем.
23.00 «Перша передача» 
з О. Федченко.

6.00 Х/ф «Ра-
смус-бродяга», 1 с. 
(12+).
7.50 Х/ф «Проект «А» 2». 
(Гонконг - США). (16+).
10.00 Х/ф «Помни». 
(США). (16+).
12.25 Х/ф «Набережная 
Орфевр, 36». (16+).
14.25 Х/ф «Проект «А». 
(Гонконг). (16+).
16.10 Х/ф «Собор Па-
рижской Богоматери». 
(Франция - Италия). 
(16+).
18.55 Х/ф «Жмурки». 
(18+).
21.20 Х/ф «Сердце дра-
кона». (Гонконг - 
Япония). (16+).
23.20 Х/ф «Новый кулак 
ярости». (Гонконг). (16+).
1.05 Х/ф «Гонки «Пу-
шечное ядро». (США). 

(16+).
3.15 Х/ф «Зависть 
богов». (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.30 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.25,22.00 «Орел i 
решка. Навколо свiту».
11.10,18.00 «Орел i 
решка. Перезаванта-
ження».
13.10 М/ф «Астробой».
14.50 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
20.00 «Орел i решка. На 
краю свiту».
23.45 Х/ф «Будинок про-
клятих». (16+).
1.50 Х/ф «Великi надiї». 
(16+).
3.50 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30,8.20 Майстри ре-
монту.
9.30 Iдеї ремонту.
10.20,0.10,3.40 Кориснi 
поради.
11.10,22.30 Удачний 
проект.
16.10 Дачна вiдповiдь.
19.10 Шiсть соток.
1.10 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

4.50,5.00 «Top Shop».
5.20 Х/ф «Казка про 
втрачений час».
6.45 М/ф «Як козаки...»
9.25 Х/ф «Садко».
11.05 Х/ф «Осляча 
шкура».
12.40 Х/ф «Чiнгачгук - 
Великий Змiй».
14.25 Х/ф «Тридцять 
три».
15.55,3.10 «Випадковий 
свiдок».
17.50 «Таємницi свiту».
18.20 «Свiдок. Агенти».
19.00,2.35 «Свiдок».
19.30 Х/ф «За двома 

зайцями».
21.00 Х/ф «Охоронець 
для доньки». (16+).
23.10 Х/ф «Вигнанець». 
(16+).
1.05 «Легенди бандит-
ської Одеси».
2.05,3.45 «Речовий 
доказ».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым».
12.40,18.50 «60 минут».
14.30,20.45 Вести. 
Местное время.
14.55 Х/ф «Елена Пре-
красная».
16.45,1.40 Новости 
культуры.
17.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.00 Т/с «Эксперт».
22.35 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
0.45 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
1.00 Кино о кино. «Гол-
гофа Ларисы Шепитько».
2.00 Х/ф «Шепот».
3.35 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Випадковий свiдок.
8.30,2.00 Мiстична 
Україна.
9.20,12.20 У пошуках 
iстини.
10.10 Речовий доказ.
11.20,0.00 Секретнi 
територiї.
14.20 Друга свiтова 
вiйна: свiдчення вiйни.
15.15 Розгадка таєм-
ниць Бiблiї.
18.00,1.00 Сiяя: з нами 
у дику природу.
19.00 Особливий загiн.
21.00 Пiдземна Одiссея: 
стародавнi мiста Iталiї.
2.50 Нашi.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.15 Х/ф «Зорянi та-
ляри».
15,13.15,18.15,23.45
Панянка-селянка.
11.15,16.15 4 весiлля.
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».
4.20 Х/ф «Русалонька».
5.50 Кориснi пiдказки.

7.50,15.15 Х/ф «Да-
вайте потанцуем». 
(США). (12+).
9.35 Х/ф «Спеши лю-
бить». (США). (12+).
11.15 Х/ф «Сумерки». 
(США). (16+).
13.10 Х/ф «Белоснежка 
и охотник». (США). (16+).
17.00,4.05 Х/ф «Иноп-
ланетное вторжение: 
Битва за Лос-Анджелес». 
(США). (16+).
18.50 Х/ф «Морской 
бой». (США). (12+).
21.00 Х/ф «Зеленая 
миля». (США). (16+).
0.00 Х/ф «Фрида». (США 
- Мексика - Канада). 
(16+).
2.00 Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг». (США). (16+).

6.00 «ДжеДАI».
6.10 Т/с «Карпатський 
Рейнджер». (16+).
9.50 «Загублений свiт».
14.45 Х/ф «Випадковий 
шпигун». (16+).
16.40 Х/ф «Мiф».
19.00 Т/с «Операцiя 
«Дезертир». (16+).
23.15 Х/ф «Пекло». 
1.20 Т/с «Ласко». (16+).
2.15 «Грошi».
3.15 «Помста природи».
4.00 «102 Полiцiя».
4.40 «Зловмисники».
5.30 Телемагазини.
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6.00 Гiмн України.
6.05,8.05 Роздивись.
6.30 М/ф «Уроки 
тiтоньки Сови».
6.50 М/ф «Повертайся, 
Капiтошко».
7.00,8.00,9.00,13.00,
5.00,18.00,21.00,23.4
0,2.15,5.10 Новини.
7.05,9.35 Т/с «Гор-
дiсть». (12+).
8.30 Я вдома.
9.05 Телепродаж.
11.30 Край пригод.
11.50 Заархiвоване.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
21.45,0.15,2.50,5.45
Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спо-
гади.
16.30 Концерт. Iво 
Бобул.
17.30 Нашi грошi.
18.50,0.30 Т/с «Загад-
ковий Доктор Блейк». 
(16+).
19.55 Д/с «Боротьба за 
виживання».
22.00 Д/с «Дикi тва-
рини».
23.00 #@)?$0 з Май-
клом Щуром. (16+).
1.30,3.05 Суспiльна 
студiя. Головне.
4.05 Погода.
4.10 Д/ф «Клiтка для 
двох».

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,
4.00,16.45,19.30,4.35
«ТСН».
9.25,10.20,3.15,5.35
«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 Т/с «Анка з Мол-
даванки». (16+).
1.35 Комедiя «К-9: Со-
бача робота».

5.35,22.05 «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 «Корисна про-
грама».
12.25 Х/ф «Фран-
цузький поцiлунок». 
(16+).
14.35 «Речдок».
16.30 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
18.00,19.00,3.00 «Сто-
сується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випе-
реджаючи час».
23.50 Т/с «Третього не 
дано».
1.40 Х/ф «Женя, Же-
нечка i «Катюша».
4.25 М/ф.
5.05 «Телемагазин».

6.00,7.00,8.00,9.00,1
0.00,11.00,12.00,13.0
0,14.00,15.00,16.00,1
7.00,18.00,19.00,
,2.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.25 Невигаданi iсторiї.
7.10,8.30,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15,10.10,1.15 Д/с 
«Бойовий вiдлiк».
8.35,12.40 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
9.30 Машина часу.
11.10,0.15 Д/с «Бойовi 
кораблi».
13.10,2.15 Д/с «По-
вiтрянi воїни».
14.10,5.10 Д/с «Най-
бiльш завантажений у 
свiтi».
15.30,16.10 Час «Ч».
17.10,18.10 Д/с 
«1941».
19.30 «Велика полi-
тика».
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00 Д/с «Апо-
калiпсис».
23.00 Д/с «Вирiшальнi 
битви Другої свiтової 
вiйни».
3.10 Обережно, дiти!

4.10 Фiзкульт ура!

3.55 Скарб нацiї.
4.05 Еврика!
4.10 Служба розшуку 
дiтей.
4.15 Факти.
4.35,14.05 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 Т/с «Смертельна 
зброя». (16+).
11.05,13.15,21.30 Т/с 
«Пес». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
15.05,16.15 Х/ф «Код 
да Вiнчi». (16+).
18.45,21.10 Факти. 
Вечiр.
20.20,3.15 Секретний 
фронт.
22.50 Т/с «Заклятi 
друзi». (16+).

5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.35 Т/с «Комiсар 
Рекс».
10.30 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 «Як 
довго я на тебе чекала». 
(12+).

5.55,7.55 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
8.00 Орел i решка.
10.00 Т/с «Грiмм». 
(16+).
11.00 Х/ф «Земля 
тролiв».
13.05,19.00,20.00
Аферисти в мережах. 
(16+).
15.15 Т/с «Надпри-
родне». (16+).
17.00 Хто зверху? 
(12+).
21.05 Х/ф «Погана ком-

панiя». (16+).
23.35 Х/ф «Конвоїри». 
(16+).
1.40 Improv Live Show. 
(12+).
2.25 Служба розшуку 
дiтей.
2.30 Зона ночi.
5.00 Абзац!

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.40 Т/с «Каблучка з 
рубiном». (12+).
12.40 Агенти справед-
ливостi. (16+).
14.40,15.30 Iсторiя 
одного злочину. (16+).
20.10 «Говорить 
Україна».
21.35 Європейський 
дайджест.
21.50 Футбол. ЧЄ. Пор-
тугалiя - Францiя.
0.00 Гучна справа.
1.00,2.15 Т/с «Бале-
рина». (12+).
1.45 Телемагазин.
3.20 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,
11.00,12.00,13.00,
00,16.00,17.00,18.00
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» 
з Л. Вакулюк та М. Ша-
мановим.
.10,10.10,12.10,13.10
«Новини країни» з К. 
Ашiон, П. Рольником, О. 
Близнюком, С. Вардою, 
М. Стецюк та А. Мi-
щенко.
11.10 «Новини країни» 
з К. Ашiон, П. Роль-
ником, О. Близнюком, 
Д. Щасливою, М. 
Стецюк та А. Мiщенко.
14.10 «Великий день» з 
А. Сайчуком, Ю. Шпа-
чинською 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 Година з А. Сай-
чуком.
19.00 «Велика середа» 
з М. Ганопольським та 
С. Орловською.
22.00 «Прямий» кон-
такт» з Т. Березовцем.
23.00 «Новини вiд 
Христини» з Х. Чер-
негою.

6.00 Х/ф «Волшебный 
голос Джельсомино», 1 
с. (12+).
7.50 Х/ф «Мама не 
горюй 2». (18+).
10.00 Х/ф «Заложник». 
(США - Германия). 
(16+).
12.25 Х/ф «Кукушка». 
(16+).
14.25 Х/ф «Мама не 
горюй». (18+).
16.10 Х/ф «Обитель 
проклятых». (США). 
(18+).
18.55 Х/ф «Матч 
Пойнт». (США - Велико-
британия). (18+).
21.20 Х/ф «Изящная 
эпоха». (Испания - 
Франция). (16+).
23.20 Х/ф «Жандарм 
женится». (Франция 
- Италия). (16+).
1.05 Х/ф «Сказ про Фе-
дота-стрельца». (16+).
3.15 Х/ф «ТАСС уполно-
мочен заявить...», 1 с. 
(16+).
4.30 Х/ф «ТАСС уполно-
мочен заявить...», 2 с. 
(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».
11.35,18.10 «Орел i 
решка. Перезаванта-
ження».
14.30 Т/с «Бевер-
лi-Хiлс, 90210».
20.10 «Орел i решка. На 
краю свiту».
0.00 Т/с «Грань». (16+).
1.35 Т/с «Хутен та Ледi: 

Пригоди на двох». (16+).
3.10 «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 Шеф-повар.
15.00 Спецiя.
15.30 Правила вижи-
вання.
16.30 Дачна вiдповiдь.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

6.20 «Будьте здоровi».
7.50,14.50,17.00,3.10
«Випадковий свiдок».
30,16.30,19.00,2.40
«Свiдок».
9.00 Х/ф «За вiтриною 
унiвермагу».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
17.50 «Вартiсть життя».
23.00 «Акцент».
23.30 Х/ф «Люди в 
океанi».
1.00 Х/ф «Трест, який 
лопнув», 1 с.
2.10,3.30 «Речовий 
доказ».
4.00 «Правда життя. 
Професiйнi байки».
5.00 «Top Shop».

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».
12.40,18.50 «60 
минут».
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 Т/с «Своя чужая».
16.45,1.20 Новости 
культуры.
17.30 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир».

20.50 Т/с «Эксперт».
22.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
0.40 «Больше, чем лю-
бовь». И. Чурикова и Г. 
Панфилов.
1.40 Х/ф «Соучаст-
ники».
3.10 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Мiстична Україна.
7.00 Бандитська Одеса.
8.45 Правда життя.
9.55,1.35 Речовий 
доказ.
11.05 Там, де нас нема.
12.05 Вiйна всерединi 
нас.
13.05 Друга свiтова 
вiйна: свiдчення вiйни.
15.05,19.50 Секретнi 
територiї.
16.00,20.50 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
16.55,21.45 Мегааеро-
порт зсередини.
17.50,5.05 Особливий 
загiн.
18.50 Сiяя: з нами у 
дику природу.
22.40 Вижити в дикiй 
природi.
23.40 Апокалiпсис: 
Сталiн.
0.35 Бойовi кораблi.
2.40 Страх у твоєму 
домi.
3.25 Бандитський Київ.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.15 Х/ф «Бiлоснiжка».
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
Одного разу пiд Пол-
тавою.
19.45,21.15 Танька i 
Володька.
22.15 Т/с «Кухня».
0.15 Iгри приколiв.
1.15 Рятiвники.
2.30 Щоденники Тем-
ного. (16+).

4.00 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.40,11.55 Х/ф «Ле-
генда Зорро». (США). 
(16+).
8.45 Х/ф «Спеши лю-
бить». (США). (12+).
10.25 Х/ф «Без тор-
мозов». (Франция). 
(16+).
14.00 Х/ф «Клик: с 
пультом по жизни». 
(США). (12+).
15.45,5.10 Х/ф «Вол-
шебная страна». (Вели-
кобритания - США). 
(12+).
17.25 Х/ф «Семь жи-
зней». (США). (16+).
19.25,3.30 Х/ф «Ангелы 
Чарли». (США - Гер-
мания). (12+).
21.00 Х/ф «Ангелы 
Чарли: Только вперед». 
(США). (12+).
22.45 Х/ф «Прощай, 
детка, прощай». (США). 
(16+).
0.35 Х/ф «Последняя 
любовь на Земле». (Ве-
ликобритания - Швеция 
- Дания). (16+).
2.05 Х/ф «Такси 2». 
(Франция). (12+).

6.00,18.50 «ДжеДАI».
6.45 Х/ф «Бенджамiн 
Фальк i Примарний Ки-
нджал». (16+).
8.45 Х/ф «У пошуках 
скарбiв нiбелунгiв». 
(16+).
11.10 Х/ф «Галактика 
Юрського перiоду». 
(16+).
12.50,19.25 «Загу-
блений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
20.30 Т/с «Брати по 
кровi 2». (16+).
22.15,0.05 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
1.55 «Грошi».
2.55 «Вiдеобiмба 2».
4.00 «102 Полiцiя».
4.40 «Зловмисники».
5.30 Телемагазини.

ТБ ПРОГРАМА

6.00 Гiмн України.
6.05,17.20 Роздивись.
6.30 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
6.50 М/ф «Як Петрик 
П`яточкiн слоникiв ра-
хував».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.4
0,2.15,5.10 Новини.
7.05,9.35 Т/с «Гордiсть». 
(12+).
8.05,11.30 Край пригод.
8.20,11.50 Заархiво-
ване.
8.30 Я вдома.
9.05 Телепродаж.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
0,21.45,0.15,2.50,5.45
Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спо-
гади.
16.35 Концерт. Наталiя 
Валевська.
17.30 #@)?$0 з Майклом 
Щуром. (16+).
18.50,0.30 Т/с «Загад-
ковий Доктор Блейк». 
(16+).
19.55 Д/с «Боротьба за 
виживання».
22.00 Д/с «Дикi тварини».
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
1.30,3.05 Суспiльна 
студiя. Головне.
4.05,5.05 Погода.
4.10 Д/ф «Хто створив 
Змiєвi вали?»

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14
.00,16.45,19.30,4.40
«ТСН».
9.25,10.20,3.40,5.35
«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 Т/с «Анка з Молда-

ванки». (16+).
1.45 Комедiя «Навколо 
свiту за 80 днiв».

5.35,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
0,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна про-
грама».
12.25 Х/ф «100 речей i 
нiчого зайвого». (12+).
14.40 «Речдок».
16.30 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
18.00,19.00,3.00 «Сто-
сується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.50 Т/с «Третього не 
дано».
1.40 Х/ф «Тi, що зiйшли з 
небес».
4.25 М/ф.
4.55 «Телемагазин».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,1
4.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,0.00,1.00,2
.00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.25 Вечiр з Янiною Соко-
ловою.
7.10,8.30,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15,10.10,1.15 Д/с 
«Бойовий вiдлiк».
8.35,12.40 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
9.30 Машина часу.
11.10,0.15 Д/с «Бойовi 
кораблi».
13.10,2.15 Д/с «По-
вiтрянi воїни».
14.10,5.10 Д/с «Най-
бiльш завантажений у 
свiтi».
15.30 Час «Ч».
16.10 Таємницi вiйни.
17.10,18.10 Д/с «1941».
19.30 «Прямим текстом».
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.

21.40 Час-Time.
22.00 Д/с «Апокалiпсис».
23.00 Д/с «Вирiшальнi 
битви Другої свiтової 
вiйни».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.05 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.20 Факти.
4.40,14.05 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 Т/с «Смертельна 
зброя». (16+).
11.05,13.15,21.30 Т/с 
«Пес». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
15.30,16.15 Х/ф «Янголи 
i демони». (16+).
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
20.20,3.10 Анти-зомбi.
22.50 Т/с «Заклятi друзi». 
(16+).

5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.55 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.
16.00,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
20.15,22.50 Т/с «Як 
довго я на тебе чекала». 
(12+).

5.55,7.10 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.15 Орел i решка.
9.20 Т/с «Грiмм». (16+).
11.00 Х/ф «Земля тролiв: 
У пошуках золотого 
замку».
13.00,19.00 Аферисти в 
мережах. (16+).
15.15 Т/с «Надпри-

родне». (16+).
17.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Грошi вирi-
шують все».
22.50 Х/ф «Метро». 
(16+).
1.10 Improv Live Show. 
(12+).
2.10 Служба розшуку 
дiтей.
2.15 Вар`яти. (12+).
3.00 Зона ночi.
5.00 Абзац!

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
,8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.40 Т/с «Каблучка з 
рубiном». (12+).
12.40 Агенти справедли-
востi. (16+).
14.40,15.30 Iсторiя од-
ного злочину. (16+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Тiнь мину-
лого», 1 i 2 с. (12+).
23.10 По слiдах.
23.50 Т/с «Тiнь мину-
лого». (12+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,14.00,
.00,17.00,18.00,19.45
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк 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 С. Орлов-
ською.
22.00 «Прямий» контакт» 
з Т. Березовцем.

6.00 Х/ф «Волшебный 
голос Джельсомино», 2 с. 
7.50 Х/ф «Сказ про Фе-
дота-стрельца». (16+).
10.00 Х/ф «Матч Пойнт». 
(США - Великобритания). 
12.25 Х/ф «Изящная 
эпоха». (Испания - 
Франция). (16+).
14.25 Х/ф «Жандарм 
женится». (Франция - 
Италия). (16+).
16.10 Х/ф «ТАСС уполно-
мочен заявить...», 1 с. 
(16+).
17.25 Х/ф «ТАСС уполно-
мочен заявить...», 2 с. 
(16+).
18.55 Х/ф «Меченосец». 
(16+).
21.20 Х/ф «Можно только 
представить». (США). 
(16+).
23.20 Х/ф «Жандарм и 
инопланетяне». 
(Франция). (16+).
1.05 Х/ф «Хоттабыч». 
(16+).
3.15 Х/ф «ТАСС уполно-
мочен заявить...», 3 с. 
(16+).
4.30 Х/ф «ТАСС уполно-
мочен заявить...», 4 с. 
(16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.35 «Ух ти show».
8.50 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.50,22.00 «Орел i 
решка. Навколо свiту».
11.35,18.10 «Орел i 
решка. Перезаванта-
ження».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
20.10 «Орел i решка. На 
краю свiту».
0.00 Т/с «Грань». (16+).
1.35 Т/с «Хутен та Ледi: 

Пригоди на двох». (16+).
3.10 «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 Шеф-повар.
15.00 Спецiя.
15.30 Правила вижи-
вання.
16.30 Дачна вiдповiдь.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

6.20 «Вартiсть життя».
7.50,14.50,17.00,3.15
«Випадковий свiдок».
12.30,16.30,19.00,2.45
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Дезертир».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
17.50 «Правда життя».
23.00 «Акцент».
23.30 Х/ф «Таємниця 
записної книжки».
1.00 Х/ф «Трест, який 
лопнув», 2 с.
2.20,3.30 «Речовий 
доказ».
4.00 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».
5.00 «Top Shop».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30,4.45 «Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Своя чужая».
16.45,2.50 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».

21.20 Х/ф «Нашедшего 
ждет вознаграждение».
23.05 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.55 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.10 «Искусственный 
отбор».
3.10 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Мiстична Україна.
7.00 Бандитський Київ.
9.15 Правда життя.
10.15,1.35 Речовий 
доказ.
11.25 Там, де нас нема.
12.25 Вiйна всерединi 
нас.
13.20 Друга свiтова 
вiйна: свiдчення вiйни.
14.15 Бойовий вiдлiк.
15.10,19.55 Секретнi 
територiї.
16.10,20.55 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
17.00,21.45 Мегааеро-
порт зсередини.
17.55,4.55 Особливий 
загiн.
18.55 Сiяя: з нами у дику 
природу.
22.40 Вижити в дикiй 
природi.
23.40 Апокалiпсис: 
Сталiн.
0.35 Бойовi кораблi.
2.40 Страх у твоєму домi.
3.25 Україна: забута 
iсторiя.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.15 Х/ф «Диявол з 
трьома золотими волоси-
нами».
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 Iгри приколiв.
1.15 Рятiвники.
2.30 Щоденники Тем-
ного. (16+).
4.00 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.45,15.25 Х/ф «Семь 
жизней». (США). (16+).
8.45 Х/ф «Спеши лю-
бить». (США). (12+).
10.25 Х/ф «Ангелы 
Чарли». (США - Гер-
мания). (12+).
12.00 Х/ф «Ангелы 
Чарли: Только вперед». 
(США). (12+).
13.45 Х/ф «Волшебная 
страна». (Великобри-
тания - США). (12+).
17.25 Х/ф «Призрачный 
патруль». (США). (12+).
19.00 Х/ф «Обливион». 
(США). (16+).
21.00,4.15 Х/ф «По-
мпеи». (США - Канада - 
Германия). (12+).
22.40 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба». 
(Испания). (16+).
0.40 Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг». (США). (16+).
2.45 Х/ф «Васаби». 
(Франция - Япония). 
(16+).

6.00 Х/ф «Сонце, що 
сходить». (16+).
8.45 Х/ф «Шанхайський 
полудень».
10.50 Х/ф «Медовий 
мiсяць у Вегасi». (16+).
12.45 «Загублений свiт».
17.55,19.25 «Секретнi 
матерiали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «ДжеДАI».
20.30 Т/с «Брати по кровi 
2». (16+).
22.10,0.00 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
1.50 «Грошi».
2.50 «Вiдеобiмба 2».
4.00 «102 Полiцiя».
4.40 «Зловмисники».
5.30 Телемагазини.

середа, 23 червня

четвер, 24 червня
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6.00 Гiмн України.
6.05,17.20 Роздивись.
6.30 М/ф «Уроки 
тiтоньки Сови».
6.50 М/ф «Котиго-
рошко».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.4
0,2.15,5.10 Новини.
7.05,9.35 Т/с «Гордiсть». 
(12+).
8.05,11.30 Край пригод.
8.20,11.50 Заархiво-
ване.
8.30 Я вдома.
9.05 Телепродаж.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
,21.45,0.15,2.50,5.45
Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спо-
гади.
16.30 Концерт. Анатолiй 
Гнатюк.
17.30 Перша шпальта.
18.50,0.30 Т/с «Загад-
ковий Доктор Блейк». 
(16+).
19.55 Д/с «Боротьба за 
виживання».
22.00 Д/с «Дикi тва-
рини».
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».
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30,4.30
«ТСН».
9.25,10.20,3.50,6.05
«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 «Кiнг-
смен: Золоте кiльце». 
(16+).
1.10 Комедiя «Iнша 

жiнка». (16+).
3.05 «Розсмiши комiка».
5.15 «Свiтське життя».

5.25,23.30 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-
вським».
00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна про-
грама».
12.25 Х/ф «Вiд сiм`ї не 
втечеш».
14.35,1.15 «Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
18.00 «Стосується кож-
ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «007: Золоте 
око».
2.45 «Чекай на мене. 
Україна».
3.55 «Україна вражає».
4.20,5.30 «Орел i решка. 
Морський сезон».
5.00 «Телемагазин».
6.20 М/ф.

6.00,7.00,8.00,9.00,10
.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.0
0,18.00,19.00,0.00,1.0
0,2.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.25 Особливий погляд.
7.10,8.10,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15,10.10,1.15 Д/с 
«Бойовий вiдлiк».
8.15 Форшмак.
8.45 Натхнення.
9.30 Машина часу.
11.10,0.15 Д/с «Бойовi 
кораблi».
12.40 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
13.10,2.15 Д/с «По-
вiтрянi воїни».
14.10,5.10 Д/с «Най-
бiльш завантажений у 
свiтi».
15.30,16.10 Час «Ч».
17.10,18.10 Д/с «1941».
19.20 Лiнiйка докумен-
тального кiно.

21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00 Д/с «Апокалiпсис».
23.00 Д/с «Вирiшальнi 
битви Другої свiтової 
вiйни».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

3.50 Скарб нацiї.
4.00 Еврика!
4.15 Служба розшуку 
дiтей.
4.20,1.15 Факти.
4.40,14.40 Т/с «Таємнi 
дверi». (16+).
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10,20.10 Ди-
зель-шоу. (12+).
11.40,13.15,0.15 «На 
трьох». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.30 Т/с «Пес». (16+).
16.10 Х/ф «Iнферно». 
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
23.00 «На трьох 10». 
(16+).
1.40 Х/ф «Оверлорд». 
(18+).
3.40 Я зняв!

5.25 Т/с «Один обман на 
двох». (12+).
9.30 Т/с «Життя пре-
красне». (12+).
14.20,14.50,18.05 Т/с 
«Слiпа». (12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
20.15,22.50 Т/с «Ко-
ханка у спадок». (16+).
1.10 Х/ф «Смерть їй 
личить». (16+).

5.55,7.50 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.55 Орел i решка.
10.05 Т/с «Грiмм». (16+).
11.00 Хто проти блон-
динок? (12+).
13.00 Аферисти в ме-

режах. (16+).
15.00 Х/ф «Принц 
Валiант».
16.50 Х/ф «Принц Персiї: 
Пiски часу». (16+).
19.00 Х/ф «Шанхайськi 
лицарi».
21.15 Х/ф «Шанхайський 
перевiзник». (16+).
23.10 Х/ф «Новi му-
танти». (16+).
1.00 Improv Live Show. 
(12+).
2.00 Служба розшуку 
дiтей.
2.05 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.45 Т/с «Смак щастя». 
(12+).
14.40 Т/с «Сiмейний 
портрет», 1 i 2 с. (12+).
15.25,23.10 Гра #1.
15.30 Т/с «Сiмейний 
портрет». (12+).
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00 Т/с «Вiрна по-
друга», 1 i 2 с. (12+).
23.15 Т/с «Вiрна по-
друга». (12+).
1.15,2.15 Х/ф «Ро-
машка, Кактус, Марга-
ритка».
1.45 Телемагазин.
3.30 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,14.00
,15.00,16.00,17.00
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» 
з Л. Вакулюк та М. Шама-
новим.
9.10,10.10 «Новини 
країни» з К. Ашiон, П. 
Рольником, О. Близ-
нюком, 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. 
Волошиним.

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.
22.45 «Watchdogs».

6.00 Х/ф «Д`Артаньян и 
три мушкетера», 1 с. 
(16+).
7.50 Х/ф «Хоттабыч». 
(16+).
10.00 Х/ф «Меченосец». 
(16+).
12.25 Х/ф «Можно 
только представить». 
(США). (16+).
14.25 Х/ф «Жандарм и 
инопланетяне». 
(Франция). (16+).
16.10 Х/ф «ТАСС упол-
номочен заявить...», 3 с. 
(16+).
17.25 Х/ф «ТАСС упол-
номочен заявить...», 4 с. 
(16+).
18.55 Х/ф «Лабиринт 
Фавна». (Испания - Мек-
сика - США). (16+).
21.20 Х/ф «Особенности 
национальной охоты». 
(16+).
23.20 Х/ф «Ночной про-
давец». (16+).
1.05 Х/ф «Победители и 
грешники». (Гонконг). 
(16+).
3.15 Х/ф «ТАСС уполно-
мочен заявить...», 5 с. 
(16+).
4.25 Х/ф «ТАСС уполно-
мочен заявить...», 6 с. 
(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».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
18.10 Х/ф «Щурячi пере-
гони».
20.10 «Орел i решка. На 
краю свiту».
0.00 Х/ф «Перегони сто-
лiття». (12+).
1.45 Т/с «Хутен та Ледi: 
Пригоди на двох». (16+).
2.30 «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 Шеф-повар.
15.00 Спецiя.
15.30 Правила вижи-
вання.
16.30 Дачна вiдповiдь.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

6.20 «Правда життя».
7.50,14.45,17.00,2.50
«Випадковий свiдок».
2.30,16.30,19.00,2.20
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Опiкун».
10.45,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
21.30 «Мир чи вiйна».
23.30 Х/ф «Iподром».
1.10 Х/ф «Трест, який 
лопнув», 3 с.
2.55 «Речовий доказ».
3.50 «Правда життя. 
Професiйнi байки».
4.45 «Top Shop».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
0,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30,4.25 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым».
12.40,18.40 «60 минут».

14.30,20.45 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Своя чужая».
16.45 Новости культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.00 Х/ф «Виражи 
судьбы».
0.15 «2 Верник 2». В. 
Епифанцев и А. Стре-
чина.
1.05 Х/ф «Поздние сви-
дания».
2.40 Х/ф «Петрович».

6.00 Мiстична Україна.
7.00 Бандитська Одеса.
9.05 Правда життя.
10.00,1.35 Речовий 
доказ.
11.10 Там, де нас нема.
12.10 Вiйна всерединi 
нас.
13.05,0.35 Бойовi ко-
раблi.
14.55,19.50 Секретнi 
територiї.
16.55,21.45 Мегааеро-
порт зсередини.
17.50 Особливий загiн.
18.50 Сiяя: з нами у дику 
природу.
20.50 Останнiй день 
Помпеї.
22.40,4.55 Вижити в 
дикiй природi.
23.40 Апокалiпсис: 
Сталiн.
2.40 Страх у твоєму 
домi.
3.25 Україна: забута 
iсторiя.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.15 Х/ф «Красуня».
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 Iгри приколiв.

1.15 Рятiвники.
2.30 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.00,13.25 Х/ф «При-
зрачный патруль». 
(США). (12+).
7.35,15.00 Х/ф «Обли-
вион». (США). (16+).
9.35 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Новолуние». 
(США). (12+).
11.45 Х/ф «Управление 
гневом». (США). (12+).
17.00,5.40 Х/ф 
«История одного вам-
пира». (США). (16+).
18.45 Х/ф «Близкие кон-
такты третьей степени». 
21.00 Х/ф «Бердмэн». 
(США). (18+).
22.55 Х/ф «Не говори ни 
слова». (США - Ав-
стралия - Канада - Швей-
цария). (16+).
0.45 Х/ф «Прощай, 
детка, прощай». (США). 
2.35 Х/ф «Васаби». 
(Франция - Япония). 
(16+).
4.10 Х/ф «Без тор-
мозов». (Франция). 
(16+).

6.00,18.50 «ДжеДАI».
6.40 Х/ф «Брама воїнiв». 
8.45 Х/ф «Код доступу 
«Кейптаун». (16+).
11.00 Х/ф «Падiння Лон-
дона». (16+).
12.55 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 Х/ф «Джек Гантер. 
В пошуках скарбiв 
Угарiта». (16+).
21.20 Х/ф «Джек Гантер. 
Прокляття гробницi Ех-
натона». (16+).
23.20 Х/ф «Джек Гантер. 
Небесна зiрка». (18+).
1.20 «Грошi».
2.35 «Вiдеобiмба 2».
3.35 «Цiлком та-
ємно-2017».
4.00 «102 Полiцiя».
4.40 «Зловмисники».
5.30 Телемагазини.

6.00 Гiмн України.
6.05,4.00 Енеїда.
7.00,8.00,9.00,21.00,1.
00,3.35,5.35 Новини.
7.10 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
7.20 М/ф «Як козаки 
кулiш варили».
7.30 М/ф «Як козаки у 
хокей грали».
7.40 М/ф «Як козаки при-
бульцiв зустрiчали».
8.05,14.35 Д/с «Дикi 
дива. Дикi тварини в зоо-
парку 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 «Книга Буття. 
Створення свiту». (12+).
13.35 Таємницi Папи 
Iвана Павла.
15.00 UA:Фольк. Спо-
гади.
16.05 Концерт. ВIА 
«Кобза».
17.00 Мiста та мiстечка.
17.20 Д/с «Свiт дикої 
природи».
17.50 Т/с «Римська iм-
перiя». (12+).
19.30 Х/ф «Сватання на 
Гончарiвцi».
21.25 Пишемо iсторiю. 
На шляху до Незалеж-
ностi.
21.50 Пишемо iсторiю. 
Чий насправдi Крим.
22.05 Пишемо iсторiю. 
Скiфи. Воїни степiв.
22.20 Пишемо iсторiю. 
Україна 1919 рiк.
22.30 Д/с «Таємницi 
iсторiї. Портрети». Марiя 
Стюарт - королева 
Францiї та Шотландiї.
1.25,5.05 Д/с «Дикi тва-
рини».
2.20 Д/ф «Гiдра». (16+).
4.55 Роздивись.
5.30 Погода.

7.00,3.45,6.00 «Життя 
вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».

10.00,18.30 «Свiт нави-
ворiт».
16.10,17.20 Т/с «Свати».
19.30,5.20 «ТСН».
20.10 «Чистоnews».
20.15 «Вечiрнiй квартал».
22.10 «Жiночий квартал».
23.20 «Свiтське життя».
0.20 Х/ф «Темнi уми». 
(12+).
2.10 «Одруження наослiп 
7».

6.55 «Слово Предстоя-
теля».
7.00 Х/ф «Мiй друг мiстер 
Персiваль».
9.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.00 Х/ф «А зорi тут 
тихi...»
14.30 Х/ф «Завтра була 
вiйна».
16.15 Х/ф «Офiцери».
18.10 Х/ф «В бiй йдуть 
однi «старi».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi. 
Бенефiс».
22.10 Т/с «Платня за 
порятунок», 1-4 с. (12+).
2.20 «Подробицi» - «Час».
2.50 Х/ф «Панi з па-
пугою».
4.20 Х/ф «Мiльйон у 
шлюбнiй корзинi».
5.50 М/ф.

6.00,7.00,8.00,9.00,10.
00,11.00,12.00,15.00,1
7.00,20.00,23.00,0.00,1
.00,2.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.10,7.10,1.10 Д/с «Бо-
йовий вiдлiк».
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 Машина часу.
11.10 Медекспертиза.
11.30,18.30,0.35 Неви-
гаданi iсторiї.

12.15,15.15 Концерт.
17.10,22.00 Д/с «Апо-
калiпсис».
18.00 Час за Гринвiчем.
19.00 Д/с «Вердикт 
iсторiї».
20.10,2.10,5.10 Ран-
деву.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
21.35 Вiкно до Америки.
23.30 Гончаренко рулить.
0.10 Є сенс.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.25 Факти.
4.50 М/ф «Зоряний де-
сант: Вторгнення». (16+).
6.40 Х/ф «Зоряний де-
сант 3: Мародер». (16+).
8.40 Х/ф «С.В.О.Т: В об-
лозi». (16+).
10.25,13.00 Т/с «Нюхач». 
(12+).
12.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «План втечi». 
(16+).
21.35 Х/ф «План втечi 2». 
(16+).
23.25 Х/ф «План втечi 3: 
Диявольська станцiя». 
(16+).
1.00 Х/ф «Законослух-
няний громадянин». 
(18+).
3.00 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.35,10.55 Т/с «Па-
паньки». (12+).
7.55 Неймовiрна правда 
про зiрок.
17.05 СуперМама. (12+).
21.00 МастерШеф. 
Celebrity. (12+).
23.10 Звана вечеря. 
(12+).

5.20 Вар`яти. (12+).
7.55,9.55 Kids` Time.
8.00 М/ф «Смурфики 2».
10.00 Орел i решка. Зем-

ляни.
11.10 Орел i решка. Чу-
деса свiту.
12.10 Орел i решка.
14.20 М/ф «Коко».
16.20 Х/ф «Крiстофер 
Робiн».
18.35 Х/ф «Ханна. Довер-
шена зброя». (16+).
21.00 Х/ф «Анна». (16+).
23.10 Х/ф «Червоний 
горобець». (16+).
2.10 Improv Live Show. 
(12+).
3.00 Зона ночi.

7.00,15.00,19.00 Сьо-
годнi.
7.25,5.10 Реальна мiс-
тика.
7.50 Т/с «Дружини на 
стежцi вiйни». (12+).
11.45,15.20,21.00 Т/с 
«Iнше життя Ганни». (12+).
20.00 Головна тема.
21.35 Європейський 
дайджест.
21.50 Футбол. ЧЄ. 1/8 
фiналу.
0.00 Гучна справа.
1.00,2.15 Т/с «Пробач». 
(16+).
1.45 Телемагазин.

8.45 «Щасливий снi-
данок».
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.
13.15,21.30 «Влада 
хохотала».
13.45 «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».
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 «Д`Артаньян и 
три мушкетера», 2 с. 
(16+).
7.50 Х/ф «Победители и 
грешники». (Гонконг). 
(16+).
10.00 Х/ф «Лабиринт 
Фавна». (Испания - Мек-
сика - США). (16+).
12.25 Х/ф «Особенности 
национальной охоты». 
(16+).
14.25 Х/ф «Ночной про-
давец». (16+).
16.10 Х/ф «ТАСС уполно-
мочен заявить...», 5 с. 
(16+).
17.20 Х/ф «ТАСС уполно-
мочен заявить...», 6 с. 
(16+).
18.55 Х/ф «Отель 
Мумбаи: Противосто-
яние». (США - Австралия). 
(18+).
21.20 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки». 
(16+).
23.20 Х/ф «Рэмбо. 
Первая кровь». (США). 
1.05 Х/ф «Рэмбо: Первая 
кровь 2». (16+).
3.15 Х/ф «ТАСС уполно-
мочен заявить...», 7 с. 
(16+).
4.40 Х/ф «ТАСС уполно-
мочен заявить...», 8 с. 
(16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.30 «Ух ти show».
9.15 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.10 М/ф «Кiт Грiм та 
зачарований дiм».
11.50 Х/ф «Щурячi пере-
гони».
13.50 «Орел i решка. 
Дива свiту 2».
23.00 «Орел i решка. 
Дива свiту 2. Невидане».
0.00 Х/ф «Бабадук». 
(18+).
1.45 Т/с «Три сестри».

3.25 «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.
1.30 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.15 Х/ф «Суто англiйське 
вбивство».
8.00 Х/ф «Людина в зеле-
ному кiмоно».
9.25 Х/ф «Сумка iнкаса-
тора».
11.10 Х/ф «Право на 
пострiл».
12.45 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
14.00 Т/с «Смерть у 
раю». (16+).
18.10 «Переломнi 80-тi».
19.00,1.45 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Невловимi 
месники».
21.05 Х/ф «Божевiльний 
спецназ». (16+).
22.55 Х/ф «Дiм сонця, що 
сходить». (16+).
0.45 Х/ф «Таємницi 
кримiнального свiту».
2.15 «Випадковий 
свiдок».
2.30 «Речовий доказ».
4.00 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».
5.00 «Top Shop».

6.00 «Утро России. Суб-
бота».
9.00 Вести. Местное 
время.
9.15 Местное время. 
Суббота.
9.35 «Диалоги о жи-
вотных. Сафари Парк в 
Геленджике».
10.15 «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!!!»
13.50 «Доктор Мяс-
ников».
14.45 Х/ф «О любви».
16.05 «И все-таки жизнь 
прекрасна!» Вечер-по-
священие А. Дементьеву.
18.05 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Красавица и 
чудовище».
0.15 «Романтика ро-
манса».
1.10 Х/ф «Два Ивана».
4.15 Х/ф «Любви цели-
тельная сила».

6.00,8.50 Мiстична 
Україна.
7.00 Випадковий свiдок.
9.40,12.35 У пошуках 
iстини.
10.30 Речовий доказ.
11.40,23.00 Секретнi 
територiї.
14.25,0.00 Друга свiтова 
вiйна: свiдчення вiйни.
16.15 Пiдземна Одiссея: 
стародавнi мiста Iталiї.
17.10 Тваринна зброя.
19.10 Таємницi королiв-
ських вбивств.
21.00 Iгри iмператорiв.
1.50 Бойовi кораблi.
2.50 Мiстична Україна. 
Проклятi скарби.
3.40 Мiсця сили. Софiя 
Київська.
4.25 Прокляття скiфських 
курганiв.
5.15 Потойбiччя. Сни.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.10 М/ф «Легенди 
країни Оз: Повернення 
Доротi».
10.55 Х/ф «Бiлоснiжка».
12.05 Х/ф «Алоха».
14.05 Х/ф «Екiпаж». 
(16+).
16.50 Х/ф «Гра в iмi-
тацiю». (16+).
19.00,20.00,21.00 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.30,20.30 Танька i 
Володька.

22.00 Х/ф «Авiатор». 
(16+).
1.15 Панянка-селянка.
3.15 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.30,14.45 Х/ф «Близкие 
контакты третьей сте-
пени». (США). (6+).
9.40 Х/ф «Спеши лю-
бить». (США). (12+).
11.20 Х/ф «Волшебная 
страна». (Великобри-
тания - США). (12+).
13.00 Х/ф «История од-
ного вампира». (США). 
(16+).
17.00 Х/ф «Вне правил». 
(США). (18+).
19.00 Х/ф «Эмма». (Ве-
ликобритания - США). 
(16+).
21.00 Х/ф «Быстрый и 
мертвый». (США - 
Япония). (16+).
22.45 Х/ф «Поезд на 
Юму». (США). (16+).
0.45 Х/ф «Талантливый 
мистер Рипли». (США). 
(16+).
3.00 Х/ф «Такси». 
(Франция). (12+).
4.25 Х/ф «Заколдованная 
Элла». (США - Велико-
британия - Ирландия). 
(12+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.00,8.00 «ДжеДАI».
9.40 «Загублений свiт».
12.45 Х/ф «Робiнзон 
Крузо». (16+).
14.20 Х/ф «Охоронець». 
(16+).
16.30 Х/ф «По слiду». 
(16+).
18.40 Х/ф «3 днi на вбив-
ство». (16+).
21.00 Х/ф «Кiнець свiту». 
(16+).
23.20 Х/ф «Секретнi ма-
терiали: Боротьба за май-
бутнє». (16+).
1.50 Х/ф «Винна вiйна». 
(16+).
3.10 «Вiдеобiмба 2».
3.50 «Цiлком та-
ємно-2017».
5.30 Телемагазини.

п'ятниця, 25 червня

субота, 26 червня
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6.00 Гiмн України.
6.05,4.00 Енеїда.
7.00,8.00,8.55,21.00,0
.05,3.35,5.35 Новини.
7.10 М/ф «Як козак 
щастя шукав».
7.20 М/ф «Як козаки на 
весiллi гуляли».
7.40 М/ф «Як козаки у 
футбол грали».
8.10,0.30,3.30,5.30
Погода.
8.15 Д/с «Дикi тварини».
9.00 Божественна 
Лiтургiя Православної 
Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Като-
лицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята 
Меса Римсько-Като-
лицької Церкви в Українi.
13.30 Незвiдана 
Україна. Верховина.
13.55 Незвiдана 
Україна. Iзмаїл.
14.10 Незвiдана 
Україна. Холодний Яр.
14.30 Телепродаж.
15.05 Країна пiсень.
16.20 Концерт. Хорея 
Козацька.
17.20,23.30 Д/с «Свiт 
дикої природи».
17.50 Т/с «Римська iм-
перiя». (12+).
19.30 Д/ф «Весiльний 
спадок».
21.30 Дорога до Токiо.
22.00 Тi, що змiнили 
свiт. Микола Амосов.
22.30 Тi, що змiнили 
свiт. Iван Пулюй.
23.00 #@)?$0 з Май-
клом Щуром. (16+).
0.35 Х/ф «Сватання на 
Гончарiвцi».
2.00 #ВУкраїнi.
2.30 Перша шпальта.
3.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
4.55 Роздивись.

7.00 «Життя вiдомих 
людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».

9.00 «Лото-Забава».
9.45,3.30 «Свiт нави-
ворiт».
18.30 «Свiтське життя».
19.30,5.00 «ТСН-Тиж-
день».
21.00 Бойовик «Шпи-
гунка». (16+).
23.20 Комедiя «Упiймай 
шахрайку, якщо 
зможеш». (16+).
1.45 Комедiя «Iнша 
жiнка». (16+).

6.15 Х/ф «Мiй друг 
дельфiн Луна».
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
10.00,11.00,12.00
«Iнше життя».
13.00 «Речдок. Випе-
реджаючи час».
17.30 Х/ф «007: Золоте 
око».
20.00 «Подробицi 
тижня».
22.00 Х/ф «В бiй йдуть 
однi «старi».
23.55 Х/ф «Офiцери».
1.50 «Речдок».

6.00 Вiкно до Америки.
6.10,7.10,0.15 Д/с 
«Бойовий вiдлiк».
7.00,8.00,8.50,15.00,1
7.00,20.00,0.00,2.00,3
.00,4.00,5.00 Час 
новин.
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.
17.10,22.00 Д/с «Апо-
калiпсис».
18.00,1.00,5.10 Час. 
Пiдсумки тижня з А. 
Мiрошниченко.
19.00 Д/с «Вердикт 
iсторiї».
20.10,2.15 Машина 

часу.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
21.30 Вечiр з Янiною 
Соколовою.
23.00 Суботнiй Полiт-
клуб В. Портнiкова.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.35 Скарб нацiї.
4.45 Еврика!
4.55 Факти.
5.20 Не дай себе ошу-
кати.
7.10 Бiльше нiж правда.
8.00 Анти-зомбi.
9.00 Секретний фронт.
10.00 Громадянська 
оборона.
11.00,13.00 Х/ф «Ной». 
(16+).
12.45 Факти. День.
14.00 Х/ф «Iлюзiя об-
ману». (16+).
16.10 Х/ф «Iлюзiя об-
ману 2». (12+).
18.45 Факти тижня.
20.35 Х/ф «Термiнатор 
5: Генеза». (16+).
23.10 Х/ф «Термiнатор 
3: Повстання машин». 
(16+).
1.30 Х/ф «Зоряний де-
сант 3: Мародер». (16+).
3.10 Я зняв!

5.30 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+).
23.55 Я соромлюсь 
свого тiла. (16+).

5.55,1.25 Вар`яти. 
(12+).
6.20 Таємний агент. 
(12+).
7.40,9.05 Kids` Time.

7.45 М/с «Том i Джерi».
8.05 М/ф «Том i Джерi: 
Втрачений дракон».
9.10 М/ф «Коко».
11.20 М/ф «Монстри на 
канiкулах». (16+).
13.00 М/ф «Монстри на 
канiкулах 2».
14.45 М/ф «Монстри на 
канiкулах 3».
16.40 Х/ф «Анна». (16+).
19.00 Х/ф «Агент Єва». 
(16+).
21.00 Х/ф «Падiння 
Олiмпу». (16+).
23.30,0.25 Improv Live 
Show. (12+).

5.50 Сьогоднi.
6.50,4.45 Реальна мiс-
тика.
10.30 Т/с «Бабка». 
(12+).
15.00 Т/с «Шукаю тебе», 
1 i 2 с. (12+).
19.00 Сьогоднi. Пiд-
сумки з Олегом Пан-
ютою.
21.00 Т/с «Шукаю тебе». 
(12+).
21.35 Європейський 
дайджест.
21.50 Футбол. ЧЄ. 1/8 
фiналу.
0.00 Гучна справа.
1.00,2.15 Т/с «Жива 
вода». (12+).
1.45 Телемагазин.

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.
13.10 «П`ята колонка» з 
Х. Чернегою.
13.40 «Запорєбрик 
News» з О. Курбановою.
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».
20.45 «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 «Д`Артаньян и 
три мушкетера», 3 с. 
(16+).
7.50 Х/ф «Рэмбо: 
Первая кровь 2». (16+).
10.00 Х/ф «Отель 
Мумбаи: Противосто-
яние». (США - Ав-
стралия). (18+).
12.25 Х/ф «Особен-
ности национальной 
рыбалки». (16+).
14.25 Х/ф «Рэмбо. 
Первая кровь». (США). 
(16+).
16.10 Х/ф «ТАСС упол-
номочен заявить...», 7 с. 
(16+).
17.35 Х/ф «ТАСС упол-
номочен заявить...», 8 с. 
(16+).
18.55 Х/ф «Боец». 
(США). (16+).
21.20 Х/ф «Рэмбо 3». 
(США). (16+).
23.20 Х/ф «Манолете». 
(Испания - Великобри-
тания - Франция - США 
- Германия). (16+).
1.05 Х/ф «Жандарм и 
жандарметки». 
(Франция). (16+).
3.15 Х/ф «ТАСС уполно-
мочен заявить...», 9 с. 
(16+).
4.25 Х/ф «ТАСС уполно-
мочен заявить...», 10 с. 
(16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.40 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.35 Х/ф «Голос мон-

стра». (12+).
12.25 М/ф «Кiт Грiм та 
зачарований дiм».
14.00 «Орел i решка. 
Дива свiту 2».
23.15 «Орел i решка. 
Дива свiту 2. Невидане».
0.15 Х/ф «Перегони 
столiття». (12+).
2.10 Т/с «Три сестри».
3.00 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
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.
1.30 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

6.00 Х/ф «Один шанс iз 
тисячi».
7.30 «Слово Предстоя-
теля».
7.35 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
10.00 Т/с «Смерть у 
раю». (16+).
14.15 Х/ф «Божевiльний 
спецназ». (16+).
16.05 Х/ф «Приходьте 
завтра».
18.00 Х/ф «Невловимi 
месники».
19.30 Х/ф «Знову невло-
вимi».
22.00 Мюзикл «Соро-
чинський ярмарок на 
НТН».
23.50 Х/ф «Дiм сонця, 
що сходить». (16+).
1.35 «Речовий доказ».

6.00 Х/ф «Петрович».
7.40,1.30 Х/ф «Куда 
уходит любовь».
9.20 Местное время. 
Воскресенье.
9.55 «Моя любовь - 
Россия!»

10.15 «Устами мла-
денца».
10.55,4.40 «Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым».
11.40 «Сто к одному».
12.25 «Большая пере-
делка».
13.20 «Аншлаг и Ком-
пания».
14.55,3.05 Х/ф «Неоко-
нченная повесть».
16.45 Х/ф «Месть как 
лекарство».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым».

6.00 Прокляття вiдьом.
7.00 Випадковий свiдок.
8.40,2.50 Мiстична 
Україна.
9.30,12.35 У пошуках 
iстини.
10.25,5.15 Речовий 
доказ.
11.35,23.00 Секретнi 
територiї.
14.25,0.00 Друга 
свiтова вiйна: свiдчення 
вiйни.
16.15 Бойовий вiдлiк.
17.10 Тваринна зброя.
19.10 Таємницi королiв-
ських вбивств.
21.00 Iгри iмператорiв.
1.50 Бойовi кораблi.
3.40 Таємницi 
кримiнального свiту.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
10.50 М/ф «Риф 3D: 
Приплив».
12.20 М/ф «Втеча з 
джунглiв».
14.00 Х/ф «Фокстер i 
Макс».
15.40 М/ф «Iсторiя 
iграшок».
17.15 М/ф «Iсторiя 
iграшок 2».
19.00,20.00,21.00 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.30,20.30 Танька i 
Володька.

22.00 Х/ф «Забути Сару 
Маршал». (18+).
0.00 Панянка-селянка.
2.05 Щоденники Тем-
ного. (16+).
3.35 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.00,13.20 Х/ф «Вне 
правил». (США). (18+).
8.05,15.20 Х/ф «Эмма». 
(Великобритания - 
США). (16+).
10.00 Х/ф «Давайте 
потанцуем». (США). 
(12+).
11.45 Х/ф «Заколдо-
ванная Элла». (США - 
Великобритания - Ир-
ландия). (12+).
17.20,4.05 Х/ф «Робин 
Гуд». (США). (16+).
19.35 Х/ф «Грязные 
танцы 2: Гаванские 
ночи». (США). (16+).
21.00 Х/ф «Отчаянный». 
(США). (16+).
22.40 Х/ф «Однажды в 
Мексике». (США). (16+).
0.20 Х/ф «Не говори ни 
слова». (США - Ав-
стралия - Канада - 
Швейцария). (16+).
2.10 Х/ф «Бердмэн». 
(США). (18+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.00,8.00 «ДжеДАI».
8.55,1.05 «Загублений 
свiт».
13.50 Х/ф «Спис долi». 
(16+).
16.10 Х/ф «Володар 
морiв: На краю свiту».
18.55 Х/ф «Тринадцятий 
воїн».
20.55 Х/ф «Робiн Гуд».
23.00 Х/ф «Секретнi 
матерiали: Хочу вiрити». 
(16+).
2.10 «Вiдеобiмба 2».
2.55 «Цiлком та-
ємно-2017».
4.35 «Найкраще».
4.40 «Зловмисники».
5.30 Телемагазини.

неділя, 27 червня

Відповіді на кросворд з №22

По горизонталi:
1. Йошкар-...
5. Томас ...
7. Штат в США.
9. Гiдроелектростанцiя.
10. Хрещений батько.
11. Одиничний вектор.
12. Пирiжок з м`ясом.
15. Страх.
16. Грошова одиниця Латвiї.
18. Рос. режисер.
19. Рiчка в Азiї.
20. ... Бесiнджер.
23. Косметика для нiгтiв.
25. Дверi на вулицю.
27. Префiкс до узбека.
29. Стародавня фр. монета.
32. Укр. феодал.
33. Верблюд.
34. Будiвник ковчега.
35. Придворний хлопчик.

По вертикалi:
2. "Дверi" в танку.
3. Команда собацi.
4. Винахiдник телефону.
5. Мiстоуправитель.
6. Схiд.
8. Капут, кiнець.
9. Куценко.
13. Вигук.
14. Шлюпка.
15. Комаха.
17. Мiсце для молотьби.
21. ... Грозний.
22. Займенник.
23. Брюс ...
24. Мiсто порт в Єменi.
26. Порядок (ант.)
27. Вулкан на Фiлiппiнах.
28. Друг Герди.
30. Нарiст на деревi.
31. Перiод мезозойської ери

По горизонталi:
1. Алi. 4. Есе. 7. Каяк. 9. Грим. 10. Дтп. 
11. Iлi. 13. Луг. 15. Лiд. 16. Як. 18. Фа. 
19. Iдея. 20. Лихо. 21. То. 23. Ло. 26. 
Вiл. 29. Плi. 31. Аве. 32. Апо. 34. Омар. 
36. Вода. 38. Рнк. 39. Мат

По вертикалi:
1. Акт. 2. Лапа. 3. Iя. 4. Ер. 5. Сила. 6. 
Ему. 8. Кiл. 9. Гiд. 10. Дiя. 12. Лiф. 14. 
Гра. 17. Кiо. 18. Фол. 21. Топ. 22. Рiв. 
24. Око. 25. Гiмн. 26. Вар. 27. Лев. 28. 
Лада. 30. Лор. 33. Пат. 35. Ак. 37. Ом

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

25

0991777789
 0661211858
 0997226777
0995333403Д

ОР
ОГ

О

КУПЛЮ 
СВИНЕЙ 
БИКІВ

29

Куплю корів, 
биків, телиць, 

свиней, 
баранів, кіз

0502715944 
0984356165 Те

л.

Са
ш

а

Оголошення, реклама

БУДИНКИ
Продаж

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� БУДИНОК, с. Сари. Тел. 
0669288635

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

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

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

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

� 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 

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

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

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

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

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

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

� 1/2	БУДИНКУ,	61,3 м.кв., 
з/д 14 соток. З меблями та 
побутовою технікою. Тел. 
0502814025. 

� БУДИНОК, р-н Заяр, з/д 7 
соток, газ, вода. Або обміняю 
на квартиру. Тел. 0500848815. 

� БУДИНОК, в гарному 
стані, всі зручності, поряд 
з Аграрним ліцеєм. Тел. 
0955344036.  

� БУДИНОК, по вул. Миру, 63, 
площа 100 м.кв., недобудо-
ваний. З/д 10 соток. Недорого. 
Тел. 0956324779.

� БУДИНОК, пров. Волго-
градський 2, будинок №5. З/д 
8,5 соток. Сад, господарські 
споруди. Тел. 0955535768

� БУДИНОК, охайний, 
чистий. В затишному місці, по 
вул. Комарова. Л/кухня, гараж, 
погріб, колодязь, з/д з фрук-
товими деревами, теплиця. 
Зручності в будинку, всі кому-
нікації. Ціна 25 тис. у.о. Тел. 
0507649287

� БУДИНОК м. Гадяч. Госпо-
дарські споруди, сад, з/д. Тел. 
0956886216, 0954159753. 

� САДИБА, р-н Заяр, 70,6 
м.кв., із зручностями. З/д 
8,6 соток, л/кухня, вхідний 
погріб, металевий гараж. Тел. 
0996163378

� БУДИНОК, р-н тракторний, 
78 м.кв., погріб, гараж, л/
кухня, господарські споруди, 
з/д, газ, вода, гарний під’їзд. 
Розгляну всі варіанти. Мож-
ливий обмін. Тел. 0995432220

� БУДИНОК старий, м. Гадяч. 
Або обміняю на 1-кімн. кв. у 
м. Гадяч. Тел. 0662816437, 
0954252939

� БУДИНОК, р-н М. Круг, 36 
м.кв., газ. Ціна 3000 у.о. Тел. 
0665902857

� БУДИНОК, терміново, с. 
Степаненки (біля м. Гадяч), з/п 
92м. кв., всі вигоди в будинку, 
літня кухня газифікована, гос-
подарські споруди, земельна 
ділянка 30 соток, привати-
зована, ціна договірна. Тел. 
0666686463

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

� БУДИНОК, с. Книшівка, газ, 
колодязь, + пічне опалення. 
З/д приватизована. Ціна дого-
вірна. Можливі всі варіанти. 
Тел. 0957757334

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

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

� 1/2	БУДИНКУ, 4 кімнати, 
пров. Драгоманова. Ціна дого-
вірна. Тел. 0950451539

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 опа-
лення. Ціна 20 тис. у.о. Торг. 
Тел. 0997949050

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

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

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

� 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.  

� 2-КІМН. кв., 42 м.кв., центр, 
2/3 поверх, утеплена, ремонт, 
економічне індивідуальне 
газове опалення, теплий 
балкон, велика кладова у під-
валі. Усе екопластик, на все 
лічильники. Тел. 0953026365. 

� 2-КІМН. кв., р-н Чере-
мушки, 4/5 поверх, 54 м.кв., 
косметичний ремонт, центра-
лізоване опалення, лічиль-
ники, м/п вікна, бойлер, не 
кутова. Ціна 20 тис. у.о. Тел. 
0982504189.  

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

� 3-КІМН. кв., центр міста, 
4-й поверх. Ціна 22 тис. у.о. 
Торг. Тел. 0991362700. 

� 3-КІМН. кв., вул. Полтав-
ська, 136, з/п 43,7 м.кв. Кім-

нати роздільні, 1/2, підвал, без 
ремонту, індивідуальне опа-
лення, економний котел, сан-
техніка та опалення замінені 
на пластик. М/п вікна, уте-
плена. Ціна договірна. Тел. 
0990654687

� 1-КІМН. кв., з/п 24 м.кв. 
(малосімейка), р-н Сарського 
перехрестя, вул. Полтавська, 
43. 2/5 поверх, 2 балкони, 
склопакети. Тел. 0665189014

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

� 3-КІМН.	кв., у приватному 
секторі, р-н М. Круг. Можлива 
розстрочка. Тел. 0507659381. 

� 3-КІМН.	кв., у приват-
ному секторі, центр міста, з 
гаражем. Тел. 0994703562. 

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

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

� З/Д	10	соток, вул. Пер-
шотравнева. Тел. 0667462853. 

ОБМІН

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

ЗДАМ

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

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

� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790

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

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

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

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

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

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

� КВАРТИРА, на тривалий 
термін. Бажано сім’ї. Р-н Сар-
ського. Частково вмебльо-
вана. Тел. 0506858793

� ЖИТЛО, подобово, усі 
зручності, WI-FI.  Надамо звітні 
документи. Тел. 0663725396

ЗНІМУ

� КВАРТИРУ,	БУДИНОК або 
частину будинку на тривалий 
термін. Сім’я з двох чоловік, 
без дітей. Недорого. Своє-
часну оплату гарантую. Тел.  
0505293465 (Сергій)

ГАРАЖІ
Продаж

� ГАРАЖ, кооп «Автомобі-
ліст». З погребом, ворота 
під мікроавтобус. Тел. 
0502433262, 0953860069. 

� ГАРАЖ, з погребом, центр 
міста. Тел. 0951626631.

АВТО
Продаж

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

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

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

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

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

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

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

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

� СІВАЛКА зернова 6,3 
м. Повний комплект. Тел. 
0953258688. (12) 

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

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

� СКУТЕР, в-к Китай, 150 
см. куб. Ціна 9200 грн. Тел. 
0992625776. 

� МОПЕД б/в. Тел. 
0502374695

� МТ-10 та двигун до МТ-10. 
Тел. 0999113938. 

� МОТОЦИКЛ Спутнік. Тел. 
0951797457

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

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

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

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

� ВАЗ-2110: генератор, 
стартер, фільтр та інше. Тел. 
0955172246. 

� Т-40: стартер, паливний 
насос, форсунки. Тел. 
0992625776. 

� СКЛО лобове до М-412. 
Заводське, триплекс. Ціна 400 
грн. Тел. 0972757566 

� ДИСКИ колісні R-15 VW 
Passat, металеві, 3 шт. 2 з 
гумою. Генератор та стартер 
ВАЗ-2115. Трамблер контак-
тний ВАЗ. Тел. 0956901822

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

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

� ДОШКА, брус, штахет, 
шалівка. Дрова: сосна, 
береза. Доставка. Тел. 
0509080626. (29)

� ПІСОК,	КАМІНЬ	бут,	
цегла,	гранвідсів,	чор-
нозем,	перегній.	Доставка.	
Тел.	0662127037.	(16)

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

КУПЛЮ
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х 1,20 м.), марш, гран-
відсів та інше. Доставка. Тел. 
0501881470

	� ПІНОПРОПІЛЕН для оздо-
блення стін квартири чи л/
кухні, 20 м.кв. (квадрати). Ціна 
2000 грн. Тел. 0972757566

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

	� ТРУБИ б/в, гарний стан. 
Діаметр 57, 76, 89, 110мм. 
Товщина стінки 5-8 мм. Для 
парканів, навісів або воріт. 
Тел. 0502743434, 0674373593. 

	� ШАЛІВКА суха. Тел. 
0958047248

МЕБЛІ
Продаж

	� ШАФИ кухонні, 3 шт. Б/в, 
хороший стан. Ціна 500 грн. 
Тел. 0660279974. 

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

ОДЯГ, ВЗУТТЯ
Продаж

	� ЖІНОЧИЙ	та	чоловічий	
одяг.	Б/в та новий. Недорого. 
Тел. 0502374695

	� БУТСИ. Недорого. Тел. 
0952074022. 

	� КОСТЮМ чоловічий, р. 
48-50, сіро-сталевого колір, 
в-к Antoni Zeeman, один раз 
одягався. Ціна 1100 грн. Торг 
при огляді. Тел. 0956136209

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, вело-
сипед, електрична сокови-
жималка, стінка, казани, тре-
льяж, пилосос, блендер, кані-
стри.  Тел. 0989542346. 

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

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

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

	� ГАЗОВА	ПЛИТА. Тел. 
0501014950 (3)

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

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

	� КУКУРУДЗА. Тел. 
0992256242

	� КУКУРУДЗА. Тел. 
0500182699

	� ВУЛИКИ лежаки. Парова 
воскотопка. Каструля з нержа-
віючої сталі для меду на 80л. 

Бідони алюмінієві. Кормушки 
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, кукурудзи. 
Сухе, чисте. В мішках по 50 
кг. Ціна 7 грн./кг. Можлива 
доставка. Тел. 0663867758

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

	� РУШНИЦЯ ТОЗ-54. Двері 
дерев’яні, б/в, гарний стан. 
Станок деревообробний, 
фрезерний, циркулярка. Тел. 
0509238910. 

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

	� ХОЛОДИЛЬНИК «Атлант». 
Килим 4,5х3,0 м. Бідон алюмі-
нієвий, 40л. Тел. 0506763490. 

	� ПРАЛЬНА	МАШИНА 
«Харків’янка». Ціна 450 грн. 
Борона зубчата 700 грн. Тел. 
0662683686.

	� АВТОМАТИКА УГОП-НП-9 
газова, пічна. Ціна 1000 грн. 
Каністри металеві, 20л. – 100 
грн./шт. Тел. 0662683686. 

	� ЧОВЕН ПВХ 220х32. Нор-
мальний стан. Ціна 4500 грн. 
Тел. 0991760454.  

	� СТІЛ овальний – 510 грн., 
шафа 3-дверна – 700 грн., 
форма шкільна – 420, чоботи 
гумові – 240 грн., накидки на 
крісла, 2 шт. – 300 грн. Тел. 
0502231913. 

	� ВОРОТА гаражні, із 
замком, 1,9х2,5м. Велосипед 
«Україна». Тел. 0663821086. 

	� БАТАРЕЇ чавунні, б/в, 8 
секцій. Труби д.15, 20. Авто-
матика з опалювального котла 
(газ-дрова). Тел. 0669749666. 

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

	� ВІДДАМ	ДРОВА після спи-
лювання дерев. Безкоштовно. 
Тел. 0675494405. 

	� ХОЛОДИЛЬНИК-вітрина 
Cold 2м., 2шт. Морозильна 
камера (скло випукле), IBG 
(вітрина) 2м. Холодильник 
Cold вертикальний 2-дверний, 
металевий, білий, S-1400. 
Вітрина холодильна, кон-
дитерська Cold G20G. Тел. 
0509301079

	� ЗЕРНО: пшениця, ячмінь, 
кукурудза, овес, просо. Тел. 
0990141820

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

	� ВУЛИКИ б/в, на українську 
рамку. Тел. 0506533984

	� БДЖОЛОМАТКИ. Картопля 
харчова, картопля дрібна. Тел. 
0977795354, 0957843919

	� ПШЕНИЦЯ кормова. Ціна 
6500 грн./т. Тел. 0956066570

	� БІДОН з нержавіючої 
сталі, 30л. Ціна 1000 грн. Тел. 
0662683686. 

	� СТАНОК стругальний, 
з пилорамою. DVD. Тел. 
0984024712. 

	� КОЛЯСКА дитяча 1975 
року. Сервізи чайні, кавові 
1970 року. Макітри 1952-1954 
р. Тел. 0663545705. 

	� БАНКИ 3л., каністри 25л. 
Ліжка 1-спальні. Пральна 
машинка. Тел. 0663545705. 

	� ХОЛОДИЛЬНИК Атлант 
2-камерний. Сервант з антре-
соллю, стінка кімнатна. З/ч до 
КамАЗ, ЗІЛ, ГАЗ, МТЗ. А/ком-
пресор ЗІЛ. Тел. 0506996896.  

	� ВУГІЛЛЯ. Тел. 0667025100. 

	� СТЕЛАЖ металевий, роз-
бірний 2х1,6х0,9м. – 950 грн. 
Пральна машина Indesit – 750 
грн. Сокири, молотки, щипці, 

ножовка – 30 – 60 грн. Різний 
огородній інвентар 50 – 60 
грн. Тел. 0956136209.

	� КОТЕЛ КСТ-16, демонто-
ваний з газової системи водя-
ного опалення. Придатний під 
дрова. Тел. 0975925425.  

	� ЄМНОСТІ для зерна 0,5 
– 1т. Велосипеди – чоло-
вічий та підлітковий, радян-
ського виробництва. Ел. 
двигун 3 кВт., флянцевий. Тел. 
0951626631, 0958024506. 

	� АЛОЕ, каланхое, гро-
шове дерево, різдвяник, лілії, 
толстянка. Недорого. Тел. 
0952074022.  

	� БАТАРЕЇ чавунні. Водо-
нагрівач електричний. Тел. 
0999197555. 

	� ВУЛИКИ	з бджолосім’ями, 
4 шт. Тел. 0685767294

	� МЕБЛІ. Сіно. Каністри. 
Телевізор. Візок. Дитячі вело-
сипед та стільчик для году-
вання . М/радіола «Роман-
тика». DVD, відео тех-
ніка. Туфлі, босоніжки 35-36 
р., взуття дитяче. Тел. 
0955711574

ТВАРИНИ
продаж

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

	� КОЗА з козенятами. Тел. 
0980922980

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

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

	� БДЖОЛОСІМ’Ї з вуликами. 
6 сімей. Тел. 0963771489

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

	� ВІДДАМ	у	добрі	руки	сим-
патичних грайливих кошенят. 
Вік 1,5 місяців. Окрас «пер-
сиковий». До лотка привчені. 
Тел. 0667549418, 0507256236 

	� КОЗА дійна. На утримання. 
Тел. 0665175797

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

	� КОЗЕНЯТА (кізочки і 
цапики), безрогі, на утри-
мання. Тел. 0687469402.

	� КОЗЕНЯТА (кізочки) заа-
ненської породи. Нутрії, 
курчата домашні. Тел. 
0995586145. 

	� ПОРОСЯТА, вік 1 місяць, 
порода «Ландрос». Тел. 
0668009461

	� БИЧОК молочного віку. Тел. 
0665737580. 

	� КОЗА. Тел. 0685767294

КУПЛЮ
 

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

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

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

	� МАШИНКУ	для стрижки 
овець. Недорого. Тел. 
0995139836

	� ЦВІТ	БУЗИНИ та акації. 
Тел. 0674157134, 0956795927

	� ГАЗОВУ	КОЛОНКУ радян-

ського виробництва в будь-
якому стані. Тел. 0952179827. 

	� СТАРІ	ТЕЛЕВІЗОРИ, маг-
нітофони та іншу теле-радіо 
апаратуру радянського вироб-
ництва. Тел. 0957701016

	� ОВЕЦЬ. Тел. 0663135073, 
0669661738

БЮРО ЗНАХІДОК

	� ВТРАЧЕНЕ	водійське	
посвідчення	тракториста-ма-
шиніста 0№814697 видане 
10.04.1985 року на ім’я Олек-
сандра	Івановича	Рубана. 
Вважати не дійсним

	� ВТРАЧЕНЕ	водійське	
посвідчення	тракториста-ма-
шиніста №0402451 видане 
04.04.1983 року на ім’я Олек-
сандра	Івановича	Рубана. 
Вважати не дійсним

ПОСЛУГИ

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

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

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

	� БУРІННЯ	ВОДЯНИХ	
СВЕРДЛОВИН. Підключення 
насосного обладнання. Якість. 
Гарантія. Тел. 0985050506, 
0668136376.

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

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

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

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

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

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

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

	� ВСІ	ВНУТРІШНІ	РОБОТИ. 
Шпаклівка, гіпсокартон, 
плитка, ламінат, клейка 
шпалер, встановлення уні-
тазів, ванн. Фарбування стін 
і стель. Недорого. Телефо-
нуйте, про ціну домовимось. 
Тел. 0992384298

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

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

	� КОПАЄМО	КАНАЛІЗАЦІЇ, 
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	ПЕРЕ-
ТЯЖКА	М’ЯКИХ	МЕБЛІВ, 
зміна дизайну, великий вибір 
тканин. Тел. 0956795984, 
0963814148, 0666471376. (11)

	� 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

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

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

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

	� Б’ЄМО	СВЕРДЛОВИНИ. 
Тел. 0687844221

	� КОПАЄМО, чистимо, погли-
блюємо колодязі. Копаємо 
каналізації. Тел. 0664865679

	� ФАРБУВАННЯ дахів. 
Земельні роботи. Пиляю 
дерева. Стяжка. Кладка 
цегли. Фізичні роботи. Тел. 
0991082057

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

	� ВАНТАЖНІ	ПЕРЕВЕ-
ЗЕННЯ: щебінь, гран відсів, 
пісок та інше. Тел. 0667409268

	� ВСІ	ВИДИ	ВНУТРІШНІХ	
РОБІТ: шпаклівка, гіпсо-
картон, плитка, ламінат, 
клейка шпалер, встановлення 
унітазів, ванн. Фарбування 
стін і стель. Тел. 0964227293 

	� ПОСЛУГИ	АЛМАЗНОГО	
СВЕРДЛІННЯ цегли, бетону, 
зал-бетону. Для будь-яких 
інженерних підходів і комуні-
кацій. Витяжки, каналізації, 
рекуператори, сантехніка, від-
душин та вентиляція підвалів. 
Тел. 0964227293

	� ФАРБУВАННЯ	ПОКРІВЕЛЬ 
будинків, господарських 
споруд, вікон, воріт, фрон-
тонів та інше. Тел. 0664772848 
(Міша)

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

	� УТЕПЛЕННЯ приватних 
будинків та багатоповерхівок. 
Комплексний ремонт житла. 
Професійно. Якісно. Відпові-
дально. Тел. 0957172137

	� РЕМОНТ	БЕНЗОПИЛ та 
мотокос. Тел. 0994396387

РОБОТА
 � ТОВ «АГРО-КРАЙ» на 

постійну роботу потрібні ТРАК-
ТОРИСТИ-МАШИНІСТИ	С/Г	
ВИРОБНИЦТВА. Вимоги: 
наявність посвідчення тракто-
риста. Надається житло і хар-
чування. Оплата праці висока. 
Звертатися за адресою: м. 
Гадяч, вул. Лохвицька, 29. Тел. 
0672471461

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

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

 � Запрошуємо СПЕЦІАЛІСТІВ	
У	СФЕРІ	БУДІВНИЦТВА	ТА	
РЕМОНТУ. М. Гадяч вул. Героїв 
Майдану, 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 воло-
діння ПК, комунікабельність, 
прагнення до кар’єрного 
зросту, пунктуальність, від-
повідальність. За детальною 
інформацією звертатися по 
телефону. Тел. 0993294134

 � Дорожньо-будівельна 
компанія «GRANDSTROY» 
запрошує на роботу – ВОДІЯ 
НА RENO MAGNUM, МАЗ ТА 
НАВАНТАЖУВАЧ JSB! Вимоги: 
досвід роботи; посвідчення 
відповідної категорії; відпові-
дальність 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 пропонуємо: високу 
заробітну плату; оплату амор-
тизації та компенсацію палива; 
дружній колектив; своєчасну 
виплату заробітної плати. Ти 
нам підходиш, якщо маєш 
бажання працювати та заро-
бляти гроші! Тел. 0667899390

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

 � ТОВ «АГРО-КРАЙ» на 
постійну роботу потрібні КОМ-
БАЙНЕРИ. Вимоги: наяв-
ність посвідчення тракто-
риста. Надається житло і хар-
чування. Оплата праці висока. 
Звертатися за адресою: м. 
Гадяч, вул. Лохвицька, 29. тел. 
0672471461

	� НАДАМ	РОБОТУ	ЖІНЦІ 
(бажано із Заяру) ПО	
ДОГЛЯДУ	ЗА	БАБУСЕЮ. 
Бабуся ходяча.  Тел. 
0675494405. 

 � Організація надасть роботу 
МАЙСТРУ	ПО	ДЕРЕВУ. Тел. 
0507657300

	� ШУКАЮ	РОБОТУ	ПІДСОБ-
НИКА	АБО	ВАНТАЖНИКА. 
Без шкідливих звичок. Тел. 
0505293465 (Сергій)

 � Організації на постійну 
роботу потрібен СЕКРЕТАР	
ОФІС-МЕНЕДЖЕР. Вимоги: 
бажано вища освіта, знання 
ПК, навички правильного спіл-
кування, знання діловодства. 
Тел. 0930060043

 � На обслуговування бан-
кетів потрібні КУХАР,	БАРМЕН	
та	МИЙНИК	ПОСУДУ. Тел. 
0501560141

 � В службу «Експрес таксі» 
потрібен ДИСПЕТЧЕР на 
конкурсній основі. Тел. 
0662101753

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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Вітання

ВІТАЄМО ВІТАЄМО 
молодих маммолодих мам

10.06. Владислава Скоробагацька 
(м.Гадяч) хл., 3125 52 см

11.06. Вікторія Кревсун (с.Розбишівка) 
хл., 3870 55 см

15.06. Леся Ширинська (м.Гадяч) 
хл., 3350 50 см

15.06. Світлана Федорова (с.Веприк) 
хл., 3430 53 см

Минулої суботи свої долі поєднали 
Литвини Сергій і Лариса (Мартиненко), 
с. Розбишівка).

Фото О.  Кириченко. 

МОЛОДЯТАМ ГІРКО

20 червня - День батька

МІЙ ТАТО – 
НАЙКРАЩИЙ 
У СВІТІ!

Мабуть, найвідповідальніша і найважливіша ро-
бота у житті кожного чоловіка - бути хорошим бать-
ком, стати прикладом для сина і найкращим другом 
для доньки. Навчити, розповісти, захистити, пояс-
нити і зробити усе це не із примусу, а із непідробною 
любов'ю - може тільки справжній тато. Тоді й кожен 
маленький хлопчик прагнутиме бути схожим на сво-
го татуся - сильного, розумного, люблячого, дбайли-
вого господаря сім’ї. А кожна маленька дівчинка мрі-
ятиме вийти заміж за чоловіка, який схожий на тата.

Тому, із нагоди свята, ми запропонували своїм чи-
тачам привітати своїх батьків із нашою допомогою, 
звернутися до них із найсвітлішими та найдобріши-
ми побажаннями. Впевнені, їм буде дуже радісно 
вкотре почути гарні слова на свою адресу.

Аліна Лебідь: 
«Вітаю з Днем батька Євгенія Лебідя. Хочу 
побажати тобі завжди залишатися героєм для 
свого чада і справжнім прикладом мудрості, 
впевненості, мужності та честі! Нехай з 
кожним днем батьківство дарує тобі відчуття 
важливості, необхідності, підтримки та любові!»

Маша Смірнова, 
9 років:

«Дякуємо за можливість 
подякувати нашому 
татові Андрію Смірнову 
за те, що він у нас є. 
Важко бути татом, 
але у нього це гарно 
виходить. Хочемо 
побажати йому всього 
найкращого і сказати, 
що він - найкращий.»

Лілія Ященко:
«Мені 6 і недавно куплений 
портфелик дає зрозуміти, що 
незабаром початок нового етапу 
в моєму житті. На фото мій тато 
Женя. Я його ДУЖЕ люблю. 
Завжди ділюся з ним своїми 
успіхами, щоб отримати схвалення, 
і своїми невдачами, щоб мати 
підтримку. Із татусем ділюся 
своїм настроєм, щоб побути 
більше часу разом, постійно 
вигадуємо якісь розваги, щоб 
урізноманітнити наш із ним час. 
І я точно знаю - мій тато 
найкращий у світі, бо він МІЙ.»

Литвиненки Святослав (3 роки), 
Варя (2 роки) і їх тато Роман. 

Наш татусь сміливий,
Наш татусь відважний,

А який він сильний!
А який безстрашний!

Хочеться усім сказати:
Дуже любимо ми тата!

Коваленки Андрій та 
Олександра: 

Наш славний і рідний, 
найкращий у світі,
З тобою нам завжди 
затишно й світло.
Ти гарний господар і 
батько чудовий,
Даруєш турботу та море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієш підтримати 
словом і ділом,
Що в рідному домі надійно та щиро,
Живи нам на радість 
у щасті та мирі!
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Взаєморозуміння, довіра та підтрим-
ка між медичними працівниками та 
громадськістю життєво важливі, а осо-
бливо під час таких викликів, як пан-
демія. Тому найкращий спосіб не дати 
лікарям втратити свою мотивацію – це 
нагадати, як ми високо цінуємо місію, 
яку вони обрали.

Щорічно, у третю неділю червня, всі 
професійні медики відзначають своє 
свято- день медичного працівника. Цьо-
горіч воно випадає на 20 червня.

Робота медика дуже складна і вкрай 
необхідна для суспільства. До професії 
лікаря завжди ставилися з великою по-
вагою, адже без них неможливий розви-
ток людства. У період пандемії корона-
вірусу медики щодня ризикують своїм 
здоров'ям заради лікарського обов'яз-
ку. Сьогодні ми розуміємо, що майбут-
нє кожного з нас і цивілізації в цілому 
залежить від людини в респіраторі , за-
хисних окулярах та протиепідемічно-
му костюмі. 

Праця медиків у період пандемії
Медики багатьох країн розпочинали 

цю війну голими руками. Попри «попе-
реджувальний постріл» в Ухані, коро-
навірус для більшості урядів виявився 
цілковитою несподіванкою. Всі споді-

валися, що саме їх країну ця біда якось 
омине, тому не поспішали закуповувати 
ані засоби безпеки, ані тести. І незважа-
ючи на те, що закон дозволяє лікарям та 
медсестрам відмовитися рятувати чуже 
життя, коли власне під загрозою, жод-
ний цим правом не скористався.

Подяка лікарю на всіх мовах 
світу
Громадяни країн, що вже опинили-

ся в обіймах коронавірусу, цінують цей 
щоденний подвиг і намагаються віддя-
чити медпрацівникам. Французи, при-
міром, написали на Ейфелевій вежі ве-
лике слово MERCI. В Бельгії, Франції, 
Нідерландах та Італії щовечора люди 
виходили на балкони і аплодували ме-
дикам, які героїчно протистояли інфек-
ційній навалі. У США, 30 березня, на 
знак пошани лікарям та медсестрам за 
допомогою червоного та білого світла 
перетворили Empire State Building на 
маячок машини екстреної меддопомоги.

У Нью-Йорку, прямо на фасаді лі-
карняного центру Elmhurst, 27 березня, 
з`явився напис Thank you, а в Єгипті 
на самісінькій піраміді Хеопса світлом 
написали «Дякуємо, що залишаєтеся з 
нами». В Італії, на стіні лікарні в Берга-
мо зробили мурал, присвятивши його 

медикам. На фресці зображена стом-
лена медсестра, яка обіймає свою не-
щасну країну, що тяжко постражда-
ла від COVID-19, і напис «Всім вам … 
Дякую!» В Стамбулі президент Тур-
ції Ердоган з дружиною аплодували 
на балконі медпрацівникам, які по-
при всі ризики рятують людей від 
коронавірусу.

У складний для України період на 
передовій боротьби з коронавірус-

ною хворобою перебувають медики. 
Вони ризикують своїм здоров’ям зара-
ди безпеки мільйонів, рятуючи пацієн-
тів 24/7. Червона стрічка з вузликом 
є символом єднання та солідарності з 
українськими медиками. Вона ніби єд-
нає українців і лікарів в одну лінію під-
тримки. Таку акцію проводили минуло-
го року, розмістивши червону стрічку з 
вузликом на сторінках видань, в ефірі 
телеканалів, профілях у соціальних ме-
режах або зав’язавши на зап’ясті. Наші 
медики великі молодці, завдяки їхнім 
зусиллям пандемія не набула великих 
масштабів, в порівнянні з іншими мі-
стами. Тож, користуючись нагодою, від 
імені всіх жителів Гадяччини говоримо 
«ДЯКУЄМО»! .

Улюблений лікар – найкращий лі-
кар – чудова людина… Всі ці слова про 
вас. Ми не втомлюємося їх повторюва-
ти знову і знову. Своєю працею ви ряту-
єте своїх численних пацієнтів від болю, 
відчаю і, часом, смерті. Дорогі медики, 
спасибі вам за самовідданість, відпові-
дальність та наполегливість. Бажаємо 
вам удачі, вона вам необхідна, любові 
– ви гідні, щастя – ви його заслужили. 
Зі святом вас!

Вікорія Цимбал

«ДЯКУЮ ЗА ЖИТТЯ», – 
БІЛЬШЕ НІЖ ПРОСТО СЛОВА

ЯК ГОТУЮТЬСЯ ДО СВЯТА  
НА ГАДЯЧЧИНІ
Незадовго до Дня медичного 
працівника міська центральна 
лікарня розпочала опитування, 
де всі охочі можуть обрати 
кращих лікаря та медичну 
сестру. «Ваші голоси не 
лише визначать кращих, а 
й допоможуть їм отримати 
премію у розмірі посадового 
окладу», ‑йдеться у 
повідомленні на офіційній 
сторінці закладу у Фейсбук. 
Вже є фаворити серед 
учасників, ми тримаємо руку на 
пульсі, результати, обов’язково 
опублікуємо.
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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

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

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

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

IV рівень акредитації
МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АКАДЕМІКА ЮРІЯ БУГАЯ
ПОЛТАВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ

Фаховий Полтавський бізнес-коледж

Скористайся шансом 
отримати якісну освіту!!!

За більш детальною інформацією звертайтеся:

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

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

inst: plt_business_mntu

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЗА СТУПЕНЯМИ:

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

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

МАГІСТР (на базі бакалавра, спеціаліста, магістра);
ОТРИМАННЯ ДРУГОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

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

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

ПРОВОДИТЬСЯ ЗАПИС НА ДОБОВИХ 
БРОЙЛЕРІВ, ГУСЕНЯТ РІЗНИХ ПОРІД 

ТА ІНДИКІВ.
Також в асортименті є дорослий (2,5-3 кг) 

та підрощений (1-1,2 кг) бройлери та комбікорм. 
Доставка по регіону безкоштовна.

0668850554 - Віталій
0660583142 - Олександр
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ПОГОДА

Марка 
пального

Вартість, 
грн 

А-92 27.97

А-95 28.79

ДП 27.12
ГАЗ 15.68

Марка Вартість, 

Ціни на пальне (Полтава), 
станом на 15.06.2021 р.

Курс валют (Полтава) 
станом на 15.06.2021 р.

Купівля Продаж НБУ

USD 26.87 27.07 26.9957

EUR 32,49 32,85 33.7053

10 RUB 3.27 3.82 3.7376

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.

0958276908

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

ТЕЛЕФОН	редакції:	
0508011885,	3-34-67

23

Посівне насіння 
кукурудзи та 

соняшнику
Засоби захисту 

рослин
Мікро– та 

мінеральні 
добрива.

АГРОПРОЦВІТАННЯ

Тел. 0500315218, 0960105597

Посівне насіння 

23

КУПЛЮ 
СТАРІ

0994174060

холодильники, 
телевізори, 

газові колонки та інше

23

РЕМОНТ
скутерів та мопедів.

Запчастини.
Доставка нерухомих 

мопедів в ремонт.
Тел. 0994174060

Четвер, 17 червня 
Невелика хмарність
мін. +19°, макс. +27°

П’ятниця, 18 червня 
Ясно
мін. +18°, макс. +26°

Субота, 19 червня
Невелика хмарність
мін. +17°, макс. +25°

Неділя, 20 червня
Невелика хмарність
мін. +16°, макс. +27°

Понеділок, 21 червня
Невелика хмарність
мін. +19°, макс. +30°

Вівторок, 22 червня
Мінлива хмарність
мін. +20°, макс. +31°

Середа, 23 червня
Мінлива хмарність
мін. +22°, макс. +31°
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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
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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
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Це один з небезпечних карантинних 
бур’янів. Через свою виняткову шкодо-
чинність, негативний вплив на здоров’я 
людей амброзія посідає одне з перших 
місць серед злісних бур’янів. Це одно-
річна рослина родини складноцвітних. 
Під час цвітіння кожна рослина амб-
розії утворює мільярди пилкових зе-
рен (пилок), які переносяться вітром 
на великі відстані, викликаючи у чут-
ливих людей захворювання на поліноз: 
спостерігається втрата працездатності, 
з’являється набряк слизових оболонок 
очей і верхніх дихальних шляхів, роз-
вивається астма.  В пилку амброзії міс-
тяться особливі білки – антигени Е і К. 
Через слизову оболонку вони потра-
пляють до лімфи і крові, спричиняючи 
захворювання. Алергени, що містяться 
в листі, викликають дерматити.

Цей бур’ян засмічує всі польові (осо-
бливо просапні і ярі зернові), овочеві 
та плодові культури, виноград, пасови-
ща, збіднюючи та висушуючи ґрунт. Він 
щільно росте на узбіччях автомобіль-
них доріг та залізниць, берегах ставків 
і річок, на пустирях та інших необро-
блюваних землях, будівельних майдан-
чиках, територіях заводів, підприємств, 
тваринницьких комплексів, машинних 
дворів, на вулицях і садибах населених 
пунктів.

На землях з високими і дуже висо-

кими санітарно-гігієнічними вимога-
ми (на територіях населених пунктів 
- навколо житлової забудови, громад-
ських будівель,  в парках, скверах, на 
стадіонах, спортивних майданчиках, а 
також біля тваринницьких ферм,  на 
промислових територіях та інше) ви-
ключено застосування гербіцидів. Тут 
амброзія знищується механічним ме-
тодом - шляхом виполювання, ручного 
видалення або скошування. 

На присадибних ділянках та клум-
бах найефективніше виривати рослини 
амброзії полинолистої з коренем. Чим 
менша рослина, тим легше проводити 
цю процедуру.

Розмножується бур’ян тільки насін-
ням – самосівом, яке утворюється у ве-
ликій кількості, тому бур’ян бажано 
знищувати до моменту плодоношення. 
Плодоносить – у серпні–жовтні. До-
бре розвинуті рослини можуть давати 
по 30-40 тис. насінин. Насіння амброзії 
полинолистої зберігає схожість в грун-
ті до 40 років і здатне проростати навіть 
у недозрілій формі, тому вищезазначені 
заходи матимуть результат при їх сис-
тематичному виконанні протягом три-
валого періоду.

До знищення рослини призводить 
лише її викорінення, бо після підрізан-
ня стебла рослина здатна до швидкого 
відтворення наземної частини, причо-

му утворює декілька продуктивних сте-
бел. Тому скошування рослин амбро-
зії полинолистої необхідно проводити 
по мірі відростання (3-4 рази за літо). 
Поза межами населених пунктів ефек-
тивним є застосування гербіцидів. Зва-
жаючи на суспільну значимість та над-
звичайну шкодочинність карантинних 
організмів, кожному громадянину та 
посадовій особі слід замислитись про 
природні багатства нашого краю та зро-
бити свій внесок у їх збереження для 
наступних поколінь.

Власники (користувачі, балансоутри-
мувачі) об’єктів благоустрою зобов’я-
зані знищувати систематично і своє-
часно бур’яни, об’єкти рослинного 
карантину та інші шкідники на при-
леглих і закріплених територіях під-
приємств, установ та організацій усіх 
організаційно-правових форм, приват-
них житлових будинків та присадиб-
них ділянок, а також на прилеглій до 
них території.

Комплексна боротьба з 
амброзією передбачає 
проведення:
– фітосанітарних заходів: контроль за 

фітосанітарним станом підкарантинної 
продукції, сертифікація такої продук-
ції, локалізація вогнищ бур’яну, запро-
вадження і скасування карантинного 
режиму. Впровадження карантинного 

режиму передбачає проведення комп-
лексу заходів, спрямованих на ліквіда-
цію вогнищ амброзії і попередження її 
подальшого розповсюдження;

– агротехнічних (ліквідаційних) захо-
дів : застосування гербіцидів, створення 
агрофітоценозів, механічне скошуван-
ня, тощо. На території з карантинним 
режимом здійснюється комплекс спеці-
альних карантинних заходів, спрямова-
них на знищення вогнищ карантинного 
бур’яну та запобіганню його подальшо-
го розповсюдження.

Враховуючи велику шкоду амброзії 
полинолистої як для сільського госпо-
дарства, так і для здоров’я людей, бо-
ротьба з нею є одним з найважливіших 
завдань всіх землекористувачів. Пору-
шення вимог відносно виконання фі-
тосанітарних заходів щодо знищення 
амброзії полинолистої спричиняє за 
собою накладення штрафів на посадо-
вих осіб та громадян згідно статті 105 
Кодексу України «Про адміністратив-
ні правопорушення».

ЗНИЩУЙТЕ АМБРОЗІЮ ПОЛИ-
НОЛИСТУ – ЗЛІСНУ КАРАНТИН-
НУ РОСЛИНУ-АЛЕРГЕН!

Т. Шелист державний фітосанітарний 
інспектор Полтавської області.

Г. Красюк державний фітосанітарний 
інспектор Полтавської області.

І. Самойленко провідний фахівець

Нарешті дочекались приходу те-
пла. З одного боку це радість, бо 
розпочинається літній сезон від-
пусток, з іншого не дуже, так як 
висока температура принесла за 
собою високий клас пожежної не-
безпеки. А це означає, що відвіду-
вання лісових масивів слід звести 
до нуля.

Лісова пожежа – одне з найне-
безпечніших стихійних лих. І як 
не прикро це визнавати, та факти 
свідчать про те, що майже всі лісо-
ві пожежі виникають з вини та без-
печності людини. Основними їх 
причинами є необережно кинутий сір-
ник або недопалок, залишене без нагля-
ду багаття, не утилізована просякнута 
паливно-мастильною речовиною ган-
чірка, залишена на сонці скляна пляш-
ка чи просто її уламок.

Із метою недопущення виникнення 
лісових пожеж, працівники ДП «Га-
дяцький лісгосп» проводять попе-
реджувальні заходи. Облаштування 
нових та поновлення старих мінералі-
зованих смуг, встановлення аншлагів та 
застережних знаків, білбордів. У хвой-
них лісових масивах, які є найбільш по-
жежонебезпечними, дороги та просіки 
перекриваються шлагбаумами з від-
повідним знаком «В’їзд заборонено». 
Крім цього для вдосконалення спосте-
реження та виявлення лісових пожеж 
діють камери спостереження за лісови-
ми масивами. Особи, котрі ігнорують 
дані застереження несуть адміністра-
тивну відповідальність. Станом на сьо-
годні порушення вимог пожежної без-
пеки в лісах тягне за собою накладення 
штрафу на громадян від дев’яноста до 
двохсот неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян (1530 грн.- 4590 грн.) 
і на посадових осіб – від двохсот сім-
десяти до дев’ятисот неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян (4590 
грн. – 15300 грн.). Знищення або по-
шкодження лісу внаслідок необережно-
го поводження з вогнем, а також пору-
шення вимог пожежної безпеки в лісах, 
що призвело до виникнення лісової по-
жежі або поширення її на значній площі 
тягнуть за собою накладення штрафу  - 
на громадян від двохсот сімдесяти до 
дев’ятисот неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян (4590 грн. – 15300 
грн.) і на посадових осіб – від шістсот 
тридцяти до однієї тисячі восьмисот 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян (10710 грн. – 30600 грн.).

Тому шановні громадяни, звертаємо 
вашу увагу на вищевикладені застере-
ження та закликаємо дотримуватись 
правил пожежної безпеки! 

Відпочивайте у відведених для цього 
місцях, будьте обачними і любіть при-
роду рідного краю!!!

ДП «Гадяцький лісгосп»

Невдовзі пора відпусток, тому 
час нагадати про паспортні 
документи для виїзду за 
кордон. 
Річ у тому, що деякі країни, керую-

чись власними правилами, відмовля-
ють у перетині їхнього кордону тим, у 
кого за пів року (і менше) спливає тер-
мін дії паспорта. 

Тож Міграційна служба Полтавщи-
ни рекомендує перевірити термін дії 
закордонного паспорту перш ніж пла-
нувати довгоочікувану подорож за 
кордон. 

До речі, оформити закордонний 
паспорт можна у будь-якому підроз-
ділі міграційної служби Полтавщини 
незалежно від місця реєстрації. 

Нагадаємо, що паспорт громадяни-
на України для виїзду за кордон мож-
на оформити дитині від народження 
до 16 років строком дії 4 роки. Гро-
мадянам України з 16 років паспорт 
оформлюється на 10 років (кінцева 
дата дії зазначена у документі). 

У звичайному режимі паспорт для 
виїзду за кордон виготовляють за 20 
робочих днів. Є режим термінового 
виготовлення – 7 робочих днів. У ви-
няткових випадках (у разі необхідно-
сті термінового лікування чи присут-
ності при похованні близьких осіб за 
кордоном) найшвидший термін виго-
товлення такого паспорта – 3 робо-
чих дня.

У разі оформлення протягом 20 ро-

бочих днів сума адміністративного 
збору складає 694 грн. У разі термі-
нового протягом 7 чи 3 робочих днів 
оформлення, сума адміністративного 
збору складає 1046 грн.

Перелік необхідних документів 
мінімальний:

- паспорт громадянина України;
- квитанція за сплачену послугу ;
- старий закордонний паспорт;
-  код платника податків (допомагає 

здійснити платіж у терміналі в підроз-
ділі служби або у банку).

Для зручності пропонуємо вам ско-
ристатися чат-ботами ДМС у Viber і 
Telegram (за посиланням https://dmsu.
gov.ua/services.html ) які: нададуть вам 
індивідуальний перелік необхідних 
документів; допоможуть записатися 
в електронну чергу; дадуть можли-
вість слідкувати за станом оформлен-
ня документа аж до моменту його 
отримання.

З графіком роботи підрозділів мож-
на ознайомитися:  https://dmsu.gov.
ua/poltava

Виникли питання - звертайтеся 
на номер телефону «гарячої лінії» 
(0532)60-89-69 або за посиланням: 
https://www.facebook.com/udmspl/

Вкотре просимо дотримуватися про-
тиепідемічних заходів при відвідуван-
ні підрозділів. 

УДМС України в Полтавській області

АМБРОЗІЯ ПОЛИНОЛИСТА — 
НЕБЕЗПЕЧНИЙ КАРАНТИННИЙ БУР’ЯН

ПОПЕРЕДИТИ Й 
НЕ ДОПУСТИТИ!

Запланували 
подорож за кордон 
– рекомендуємо 
перевірити термін дії 
закордонного паспорта
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Сумуємо, пам'ятаємо

згадаємо…

Сім років тому, 14 червня, 
найманці з російської диверсійної 
групи ПВК «Вагнер», збили 
український літак Іл-76 неподалік 
Луганського аеропорту, який 
фактично перебував в облозі 
проросійських найманців. 

На борту літака було 40 
десантників 25-ї окремої 
Дніпропетровської повітряно-
десантної бригади та 9 членів 
екіпажу зі складу 25-ї військово-
транспортної авіаційної 
бригади. Їх загибель стала 

найбільшою втратою з початку 
антитерористичної операції і 
найбільшою одночасною втратою 
Збройних сил України за увесь 
період незалежності. 
Вшануємо воїнів, які виконували 
свій обов’язок до кінця!
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ОВЕН	(21.03	-	20.04).
Тиждень сповнена рiз-
номанiтними подiями, 
метушлива i непередба-
чувана. Бажано вiдклас-

ти доленоснi рiшення, займiться 
поки творчiстю або особистим 
життям. У вiвторок розраховуйте 
на допомогу друзiв, але поста-
райтеся не вплутуватися в свар-
ки, якi загрожують затьмарити 
ваш гарний настрiй. У середу 
бажано не розповiдати про себе 
багато зайвого, iнакше це послу-
жить приводом для iнтриг i плiток. 
В кiнцi тижня краще триматися 
подалi вiд занадто спокусливих i 
привабливих проектiв, все може 
виявитися в реальностi зовсiм не 
так, як ви розраховували.

ТЕЛЕЦЬ	
(21.04	-	21.05).
Егоїзм гарний у мiру, 
iнакше можуть виник-
нути певнi труднощi при 

спiлкуваннi з родичами i друзями. 
Постарайтеся стежити за своєю 
мовою i обдумати перш за все 
те, що збираєтеся вимовити. До-
бре б якось регулювати перепади 
свого настрою. Обсяг роботи за-
грожує збiльшитися, настає спе-
котна пора. Вам можуть запро-
понувати навчання в новiй сферi 
дiяльностi, не вiдмовляйтеся вiд 
цього.

БЛИЗНЮКИ	
(22.05	-	21.06).
На цьому тижнi ви вiд-
чуєте, що доля дає 
вам шанс кардиналь-
но змiнити своє життя 

i отримати те, чого ви так давно 
хотiли. Вам буде везти в справах 
i в любовi. У вiвторок вашi плани 
почнуть здiйснюватися, якщо ви 
почнете дiяти. В серединi тижня 
займiться добродiйнiстю, так як, 
надавши допомогу хоча б однiй 
людинi, ви вiдчуєте щастя i подя-
ку. У суботу мобiлiзуйте волю i до-
ведiть розпочатi справи до кiнця. 
Недiля краще провести далеко вiд 
шуму i суєти.

РАК	(22.06	-	23.07).
Творчий пiдйом i гарний 
настрiй не покинуть вас 
весь тиждень, скори-
стайтеся цим вдалим 

поєднанням. Усерединi вас явно 
назрiвають серйознi змiни, але 
поки ваш новий вигляд неясний, 
утримайтеся вiд вiдвертих роз-
мов, втiм, друзi i близькi люди 
проявлять розумiння. У роздумах 
про сенс життя вам вiдкриється 
нове значення звичних речей. Чи 
не в ваших силах вплинути на хiд 
подiй, але ви зможете пiдготувати 
себе до будь-яких несподiванок.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
Настав хороший мо-
мент для реалiзацiї 
плану, який давно i дов-
го у вас не виходив. Не 

сумнiвайтеся, зробiть рiшучий 
крок вперед, i ви вiдчуєте полег-
шення i впевненiсть у власних 
силах. Збiльште число контактiв i 
корисних дiлових зустрiчей. Саме 
зараз ви можете знайти надiй-
них союзникiв у важливiй справi, 
якщо проявите свiй дипломатич-
ний талант i почуття такту i мiри. 
У вихiднi постарайтеся побiльше 
часу придiлити дiтям i близьким 
людям.

ДIВА	(24.08	-	23.09).
Вам необхiдно скон-
центруватися на своїй 
роботi. Чим зосередже-
ностi i вiдповiдальнiше 

ви будете її виконувати, тим кра-
ще буде результат, i тим бiльше ви 
отримаєте задоволення вiд своєї 
працi. Постарайтеся реалiстично 
дивитися на ситуацiю в особисто-
му життi, щоб не вiдчувати роз-

чарування. Зберiгайте душевну 
рiвновагу, тiльки так ви вбережете 
себе вiд стресiв.

ТЕРЕЗИ	
(24.09	-	23.10).
Вас, схоже, будуть 
роздирати внутрiшнi 
протирiччя. Можливе 

виникнення непередбачуваної си-
туацiї, яка сприятиме змiнi ваших 
планiв. Так що не зайве буде про-
думати кiлька запасних варiантiв. 
В серединi тижня вас може очiку-
вати успiх на дiловому теренi, 
ловiть удачу, будьте на гребенi 
хвилi. Не забувайте про особисте 
життя. Нове знайомство в недiлю 
може подарувати вам любов.

СКОРПIОН	
(24.10	-	22.11).
З одного боку, вам 
захочеться вiдчувати 
себе особистiстю не-
залежною, а з iншого, 

зросте бажання вiдчувати себе 
людиною за потрiбне, без якого 
хтось i дня не зможе прожити. Чи 
не мучтеся, у вас чарiвним чином 
вийде поєднати цi прагнення. 
З`явиться можливiсть з легкiстю 
вирiшити хвилюючi вас пробле-
ми. Не сидiть вдома, вибирайтеся 
до друзiв, влаштуйте побачення i 
вiдпочивайте.

СТРIЛЕЦЬ	
(23.11	-	21.12).
На цьому тижнi, до-
тримуючись стратегiї 
спiвпрацi з усiма, хто 

тiльки може бути вам корисний, 
ви досягнете успiху. Ви будете 
зустрiчатися з потрiбними людь-
ми i дiзнаватися багато цiкавого 
i корисного для себе. Активно 
справляючись з проблемами ото-
чуючих, не забувайте про рiшення 
своїх завдань. Бажано зайнятися 
коригуванням деяких рис вашого 
характеру, з числа тих, що зава-
жають вам жити. У п`ятницю бага-
то перешкод втратять свою силу i 
перестануть вас турбувати.

КОЗЕРIГ	
(22.12	-	20.01).
На цьому тижнi краще 
не планувати вирiшен-
ня життєво важливих 

завдань, не на часi щось мiняти. 
На роботi вам буде необхiдно 
проявити зiбранiсть i пунктуаль-
нiсть. Ймовiрно напруга в стосун-
ках з начальством. Можуть виник-
нути невеликi, але вiдчутнi сiмейнi 
проблеми. Краще нiкуди не поспi-
шати, подумайте, перш нiж щось 
сказати, чи зробити якусь дiю.

ВОДОЛIЙ	
(21.01	-	19.02).
На цьому тижнi ви з лег-
кiстю розберетеся i з 
роботою, i з особистим 

життям. Головне - бути уважнi-
шими до нових iдей, навiть якщо 
на перший погляд вони здаються 
абсурдними. Понедiлок може ви-
явитися вдалим днем для пошукiв 
i змiн, в тому числi i змiни мiсця 
проживання. А ось фiнансовими 
проблемами займатися поки не 
варто, як i брати кредит. У вихiднi 
можлива несподiвана, але своє-
часна допомога вiд родичiв.

РИБИ	(20.02	-	20.03).
На цьому тижнi на вас 
може навалитися ван-
таж численних про-
блем i вам доведеться 
витрачати сили i час 

на те, щоб утримати досягнуте. У 
партнерських вiдносинах можуть 
виникнути певнi труднощi, вину-
ватцiв шукайте по обидва боки. 
Але привселюдно визнати свої 
помилки, швидше за все, дове-
деться саме вам, так що варто до 
цього морально пiдготуватися. 
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У вільну хвилинку

історії з життя

Пані Тетяна вкотре зібралася до колишньої 
подруги Насті. Поклала в кошик смаковитих, 
зі свого саду яблук, коробку цукерок, свіжої 
сметанки у слоїчку, вдягнула вишивану блуз-
ку, але далі воріт не дійшла. Щось ніяк не пу-
скає її до Насті. Нині має приїхати син Денис 
зі своїм сімейством. Уже два роки, як не були 
у неї. Тетяна так скучила за онуками Вікусею 
і Глібом! Уявляє, як підросли вони. Вона ро-
зуміє сина:  в начальники вибився, тому й не 
приїжджає через зайнятість. Нічого, аби йому 
було добре, а вона все витримає.

Боже милостивий, як важко було Тетяні од-
ній ростити сина. Мабуть, з дівчатками легше, 
донька більше до матері горнеться. А в хлоп-
чаків збитками кожна жилка пульсує. Там по-
бився, тут – посварився, тут чужі полуниці 
обібрав, сусідського кота сховав… І так – без 
кінця краю. Іноді в час розпуки сідала Тетяна 
біля портрета покійного чоловіка і зі слізьми 
на очах вихлюпувала йому свої жалі. Вибача-
лася, що це, мабуть, вона винна в тому, що Го-
сподь так рано забрав його з білого світу, зали-
шивши одну з дитиною. Ох, як не хочеться їй 
думати про це, але спомини, мов реп’яхи, облі-
пили голову і не дають спокійно жити…

З Настею вони дружили ще з дитинства. 
Матері навіть одягали їх однаково, тому дехто 
думав, що вони сестрички. Тетянка пишалася 
своєю подругою, ніколи їй не заздрила. Ні тоді, 
коли світлина Насті не сходила зі шкільної до-
шки пошани, ні тоді, коли вона отримала золо-
ту медаль. Але коли у Настю закохався Павло, 
хлопець її мрії, Тетяна гадала, що збожеволіє 
від заздрості. В той день, як хлопець послав 
до Насті старостів, Тетяна усі ніч проплакала. 
Вигадала сотню причин, аби не прийти на їх 
весілля. Мабуть, недарма кажуть, у заздрості 
колючі очі. Через півроку Тетяна теж вийшла 
заміж, але заспокоїтись не могла, бо так і не 
розлюбила Павла. Віддаючись любощам чоло-
віка Семена, уявляла, що це не він, а Павло із 
нею. Народила йому сина Дениса. 

У Насті ж народилася дівчинка, вилита 
мама. Відразу було видно: красунею буде, як 
Настя. О, як це бісило Тетяну! Її мозок розу-
мів, що дівчинка ні в чому не винна, а серце 
тримала злість на цю дитину, якій згодом ста-
ла учителькою української мови та літератури. 
І знову заздрість вужем стискала учительку, бо 
у її сина були проблеми з навчанням, а Насти-
на Оленка була відмінницею. Чи то заздрість 
зробила свою чорну справу, чи така вже доля 
була записана Насті на небесах, – вона рано ов-
довіла. Одного дощового дня, коли небо роз-
різали блискавиці, Павло потрапив у страш-
ну аварію. Усе село оплакувало Павла. І лиш 
Тетяна злорадно втішалася: не попався мені – 
хай і їй не буде.

Час летів, як під подихом вітру. Якось Тетя-
на угледіла на дошці пошани світлину Оленки. 
Щось ніби обірвалося у ній, запекло і заболі-
ло: усе повторюється! Роками світлина Насті 
тут була, а нині – її доньки! Вона ж сином не 
може похвалитися. Як їй дошкулити цьому ді-
вчиську? Від людей чула, що Оленка дуже су-
мує за татом, майже щодня після школи всту-
пає на цвинтар. І враз у Тетяни визріла ідея: 
ранити це дівча, нагадати, що батька вже не 
повернеш, побачити сльози Оленки. Одного 
разу Тетяна дала учням завдання – написати 
твір про свого тата. «А ти, Оленко, і ти, Мак-
симку, залишіть клас. В коридорі прибираль-
ниця дасть вам іншу роботу, адже у вас немає 
тата», – мовила єхидним тоном. Максимко по-
блід, якийсь час постояв біля парти, все ще 
сумніваючись, чи правильно зрозумів учитель-
ку. Але Тетяна повторила свої слова, і він по-
нуро вийшов з класу. Слід за ним у сльозах ви-
бігла Оленка. Прибиральниця, яка, очевидно, 
була в курсі того, що затіяла вчителька, дала їм 
завдання: позамітати коридор на двох поверхах 
і попідливати вазони. «Урок довгий, встигне-
те», – мовила.

Оленці здавалося, що вазони вона поливала 
не водою, а своїми гіркими слізьми. Приниже-
на, розчавлена, вона прийшла додому. Про все 
розповіла матері. Настю немов окропом обли-
ли: яке право мала Тетяна чинити так із діть-
ми? Насміятися, довести до сліз?

Уже зранку вона була в кабінеті директора 
школи і про все йому розповіла. Більше того, 
написала письмову скаргу на Тетяну, бо вия-
вилось, що твір на таку тему взагалі не входив 
у навчальну програму. Учительці винесли су-
вору догану. Однак Тетяна не вибачилася: ні 
перед дітьми, ні перед їхніми мамами. «Ти хоч 
уявляєш, Таню, який гарний твір написала б 
моя Оленка? Бо для неї тато – ангел, що обе-
рігає її з небес. Для неї він – живий, розумієш? 
Як до живого, вона пише татові вірші», – кри-
чала Настя Тетяні просто в обличчя. Настя пе-
рестала вітатися з колишньою подругою, зата-
ївши у душі невимовну образу на неї. Вже й рік 
минув, як вони обминають одна одну. І ось за-
телефонувала сусідка й приголомшила Настю 
страшною новиною: Тетянин чоловік Семен 
впав на будові з риштування. На тілі жодного 
синяка, але перелом хребта із за діянням спин-
ного мозку виявився несумісний з життям.

За одну ніч Тетяна посивіла. Пригортала на 
похороні Дениска й шепотіла: «Це я, я винна, 
що тато помер…»

«Мабуть, з горя не тямить, що каже», – пе-
решіптувалися люди. І тільки Настя, яка  при-
йшла попрощатися з покійником, розуміла її. 
Але слів співчуття чомусь не змогла Тетяні 
сказати. Після смерті Семена здоров’я Тетя-
ни різко похитнулось. Перенесла інфаркт, до 
того ж виявили у неї діабет. Їй оформили гру-
пу інвалідності.

Минав рік за роком. Оленка, як і її мама, за-
кінчила школу із золотою медаллю. Вступи-
ла також в економічний виш, який у свій час 
закінчила Настя. Вийшла заміж за гарного 
хлопця, який став для Насті сином. Двох ону-
ків, як двох сонечок, подарували вони Насті. З 
приходом зятя Михайла ніби заново розцвіло 
їхнє обійстя. Хто не йде – милується сучасним 
оновленням, гарною альтанкою, розкішним 
квітником, де охоче трудиться Настя. Залучає 
до праці онучат. І хоч, як і Тетяна, вона більше 
не вийшла заміж, самотньою себе не почуває, 
бо огорнута турботою і любов’ю рідних лю-
дей, яким теж щодня, щомиті віддає тепло сво-
го серця. Вибився в люди і збитошник Денис. 
Одружився, створив сім’ю і виїхав далеко від 
дому. Сум закрався у кожному кутику Тетяни-
ної оселі. Ніби порожньою стала душа. Серце 
крається, коли бачить, як щаслива Настя йде 
з онуками до церкви. Тяжко Тетяні без неї. Чи 
їй розуму бракнуло колись, що познущалася з 
її дитини? Чого вона домоглася тим? Сама ви-
будувала стіну відчуження між ними, яку уже 
багато літ не може розвалити. Гордість не доз-
воляє? Але кому потрібна така гордість, яка 
розлучає близьких людей? Настя ж, по суті, 
сестрою їй була…

Якось на сповіді Тетяна про все розповіла 
священнику. Той, уважно вислухавши її, мо-
вив: «Якщо є покаяння – має бути і прощен-
ня». Та чомусь за ним ніяк не наважиться Те-
тяна піти до Насті. Ось і нині весь день чекала 
на своїх, стільки улюблених страв їм наготу-
вала, а вони знову не приїхали. За роздумами 
почула дзвінок від Дениса. Син знову посилав-
ся на роботу, на зайнятість. Чемно вибачався. 
Тетяна згідливо кивала головою, обважнілою 
худою рукою витирала сльози, а серце розри-
валося на шматки. У ньому були стільки роз-
пуки й болю, що не в силі одній знести це. І Те-
тяна, взявши в руки кошик зі смакотою, пішла 
до Насті. Щоб отримати прощення, назавжди 
припинити між ними війну…

Марія Маліцька

ЯКЩО Є ПОКАЯННЯ – 
МАЄ БУТИ І ПРОЩЕННЯ
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Про нас

Цей лист до редакції, 
надісланий із Полтави, 
виглядав справжнім криком 
душі. З карти України зник 
Гадяцький район, адже саме 
місто - історичний центр, який 
часто називають столицею 
українського гетьманства.

Лист у редакцію
«Видано сотні тисяч книг, осо-

бливо популярна книга В. Костю-
ка «Гадяч - гетьманська столиця»... 
І це правда, що місто Гадяч дві-
чі був столицею. За гетьмана Іва-
на Брюховецького (в 1663-1668 
роках) і за гетьмана Мазепи, коли 
після зруйнованого Батурина Гадяч 
знову став столицею, - пише наша 
читачка Світлана Коновалова. - У 
містечку Гадяч народилися і про-
вели найкращі роки Олена Пчіл-
ка і Михайло Драгоманов, тут Па-
нас Мирний написав «Хіба ревуть 
волі, як ясла повні?» - про Гадяць-
ку гімназію.

Леся Україна написала свою «Лі-
сову пісню» і залишила запис: «У 
Гадячі таку побачиш Україну, що 
українішої і немає». Тут побува-
ли: гетьман Іван Виговський, який 
підписав Гадяцький договір, три-
чі з військом був Богдан Хмель-
ницькій, Микола Гоголь, Антон 
Чехов, Іван Котляревський ... На-
віть у міста Лубни історія мен-
ша, там бував тільки сам гетьман 
Вишневецький»...

Але нинішня децентралізація 
внесла свої корективи: Гадяцький 
район зник, а замість нього з'явив-
ся Миргородський.

«І в Києві, і в Харкові сміють-
ся: «Гадяч столицею гетьманською 
був і враз став хутором Миргород-
ським!», - зітхає автор листа. - Без 
згоди людей бац - і Гадяцького ра-
йону не стало, зате великий Мир-
городський оголосили. Це той Ми-
ргород, який в десять разів гіршу 
історію має, ніж Гадяч - ні гетьманів 
там не було, ні поетів, ні письменників. 
Та й гетьманською столицею Миргород 
ніколи не був»...

Де людей більше, там і центр
Сподіваємося, що жителі Миргорода 

не ображаються на свою землячку, пе-
реповнену емоціями. Але її можна зро-
зуміти - прикро за свій район, в якому 
дихає історія.

Відповімо спочатку на питання, чому 
Миргород, а не Гадяч став адміністра-
тивним центром нового району, що 
з'явився в результаті реформи місце-
вого самоврядування, децентралізації 
і нового адміністративно-територіаль-
ного поділу нашої країни.

Тут все просто: децентралізація ста-
вить на перше місце не історичну цін-
ність населеного пункту, а кількість на-
селення. Адміністративним центром, як 
рекомендує Мінрегіон України, стають 
міста з населенням понад 50 тисяч або 
близько того. У Миргороді живе людей 
в два рази більше, ніж в Гадячі (близько 
23 тисяч), тому він і став головним мі-
стом району.

Все менше садів
Для когось Гадяцький район просто 

кружечок на карті, для когось - рідний 
дім. Галина Мойсеївна Ратушняк наро-
дилася в Гадяцькому районі і прожила 
найсвітлішу частину свого життя - ди-
тинство - саме на берегах річки Псел, у 

селі Бобрик.
«Розумієте, це ж все - наша Украї-

на. Ось якщо вам скажуть, - «намалюй-
те Україну», - ви намалюєте будинки, 
сади, луки, ліси. Ось це все наше, рідне. 
Тут у нас повітря яке чудове, а ліси! До 
нас стільки людей їздило оздоровлю-
ватися, тут же дитячі табори і бази від-
починку. Заповідні місця. Я, коли була 
зовсім маленька, здавалося, що ось я 
йду - а по цій дорозі колись козаки про-
скакали, а на узліссі вони куліш на ба-
гатті варили. Тут все мені здавалося та-
ким історичним, казковим», - згадує 
Галина Мойсеївна.

Гадяцький район - це поля, безкраї 
поля. Колись їх обробляли колгоспи, 
зараз, кажуть місцеві жителі, поля - це 

інтерес латифундистів.
«А хто ще буде тут господарюва-

ти на полях? Люди похилого віку? 
У нас молоді мало, ті хто вироста-
ють - в міста їдуть вчитися і пра-
цювати або за кордон, - журить-
ся житель села Малі Будища Іван 
Антонович, - «У селах можуть по 
300 осіб всього жити. Тільки ди-
тячих садків все менше і шкіл. У 
нас в основному дачі залишили-
ся, куди з Гадяча приїжджають на 
літо. Я вважаю, тут відпочинок 
царський, справжнісінький, без 
надмірностей. Інтернет тут мало у 
кого є, телебачення дивимося тіль-
ки супутник, у кого гроші є на су-
путникову тарілку. Овочі-фрукти 
відразу з городу, сонце м’яке, ліси 
заповідні ... Заповідників у нас ба-
гато і всі суцільно доісторичні! А 
людей мало ...»

Діти мегаполісу в лісі і полях
Кілька років тому села Гадяць-

кого району били на сполох: не-
численні сільські школи опини-
лися під загрозою закриття через 
брак учнів. Місцеві відреагували 
швидко: через всесвітню мережу  
закликали… переселенців з Доне-
цька і Луганська. Запрошували їх 
приїжджати з дітьми, пропонува-
ли займати порожні будинки, обі-
цяли допомогти з роботою і навіть 
дати «підйомних» грошей.

«Ми побачили сюжет по теле-
візору році в 16-му чи 17-му і на-
віть записали собі - село Ціпки, 
Гадяцького району, Полтавської 
області, куди можна було приїха-
ти і жити з дітьми, - каже пересе-
ленка з Донецька Юлія, - «Але ми 
не поїхали туди з особистих при-
чин, хоча були налаштовані. А ось 
родина наших знайомих поїхала в 
цей район, село не пам'ятаю, як на-
зивається. Дуже задоволені. Тато і 
мама в родині працюють дистан-
ційно, діти вчаться - всім все подо-
бається, дуже вдячні. Кажуть - і не 

думали, що вони, діти мегаполісу, знай-
дуть себе в сільському житті. Навіть го-
род завели, і щось там виросло. Розпо-
відали, що земля дуже родюча, палицю 
застроми - зацвіте! І можна купити бу-
динок недорого, за 2-3 тисяч доларів ра-
зом із земельною ділянкою.»

Який би не був хороший і цікавий цей 
район, але тепер він увійшов до складу 
Миргородського і залишився в спога-
дах. Місцеві жителі сподіваються, що 
в історичній пам'яті України Гадяччи-
на так і залишиться - не «хутором Ми-
ргородським», а вільним краєм козаків 
і гетьманською столицею.

Діна Вишневски

КАРТІНКІ ІЗ ГЛУБІНКІ
Під такою рубрикою у «КП в Украінє», колишня «Комсомольськая 

Правда в Украінє» вийшла друком публікація. 
Пропонуємо нашим читачам для ознайомлення.

ЯК ГЕТЬМАНСЬКА СТОЛИЦЯ ГАДЯЧ 
СТАЛА ХУТОРОМ МИРГОРОДСЬКИМ



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

Комплексні обіди
Фуршети

Банкетне меню

Тел. 0991226104
Поминальні обіди


