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

Виплата бонусів при оформленні договору 
від 5000 грн за 1 га

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

Здійснення викупу земельних ділянок
Оформлення спадщини «під ключ»

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

на території Гадяцького району 
КУПУЄ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

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

КСП «Зелений Гай»

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

Підписуємо договори оренди земельних паїв 
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УХВАЛЕННЯ ВЕРХОВНОЮ 
РАДОЮ УКРАЇНИ 1996 РОКУ 
ОСНОВНОГО ЗАКОНУ 
СТАЛО ВАЖЛИВОЮ 
ВІХОЮ УКРАЇНСЬКОГО 
ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Перша відома кодифікація права на укра-
їнських землях відбулася за часів Давньої 
Русі і була зафіксована в «Руській Прав-
ді» (ХІ–ХІІ століття). Наступні історич-
ні епохи продемонстрували безперервний 
пошук шляхів, методів та інструментарію 
для оформлення і закріплення основних 
принципів суспільно-державної взаємодії. 
Український конституціоналізм інколи ви-
переджав європейський. Так, першою євро-
пейською конституцією в сучасному її ро-
зумінні правомірно вважають «Договір та 
встановлення прав і вольностей Війська За-
порозького та всього вільного народу Мало-
російського між Ясновельможним гетьма-
ном Пилипом Орликом та між Генеральною 
старшиною, полковниками, а також назва-
ним Військом Запорозьким, що за давнім 
звичаєм і за військовими правилами схвале-
ні обома сторонами вільним голосуванням і 
скріплені найяснішим гетьманом урочистою 
присягою». Цей договір 1710 року, написа-
ний під значним впливом ідей західноєвро-
пейського парламентаризму,

називають Конституцією Пилипа Орлика.
Основоположні акти Української Народ-

ної Республіки та Західноукраїнської На-
родної Республіки продемонстрували право-
ву та політичну зрілість нашої нації під час 
боротьби за державність у 1917–1921 роках. 
Традиції продовжив 15 березня 1939 року в 
Хусті Сойм Карпатської України, проголо-
сивши її незалежність і ухваливши два за-
кони зі статусом

конституційних, які визначали форму дер-
жавного правління. Програмні документи 
Української головної визвольної ради, як 
підпільного парламенту, засвідчили праг-
нення учасників визвольного руху дотри-
муватися принципів демократії навіть у 
найважчих умовах підпільно-партизанської 
боротьби.

У конституційному процесі незалежної 
України відбився непростий шлях молодої 
демократії до соціально-правових стандар-
тів та цінностей об’єднаної Європи.

5 фактів про підготовку й 
ухвалення Конституції
1. Проект Конституції України підготува-

ла Конституційна комісія. 
1992 року відбулося його всенародне обго-

ворення і 26 жовтня 1993-го вироблено оста-
точний варіант. Далі справа призупинилася 
майже на рік. У листопаді 1994 року, після 
дострокових президентських і парламент-
ських виборів, нові народні обранці створи-
ли ще одну Конституційну комісію.

2. Черговою віхою на цьому шляху стало 
підписання Конституційного договору між 
Президентом України і Верховною Радою 
України про організацію державної влади 
та місцевого самоврядування на період під-
готовки нової Конституції України (8 черв-
ня 1995 року).

3. Напередодні її ухвалення, в червні 1996 
року, ситуація загострилася.

26 червня Рада національної безпеки і 
Рада регіонів при Президентові України

різко засудили зволікання з прийняттям 
Основного закону. Президент призначив ре-
ферендум щодо його ухвалення Конституції 
на 25 вересня. А наступного дня Верховна 
Рада України проголосувала за постанову 
«Про процедуру розгляду проекту Конститу-
ції України в другому читанні». І розпочався 
справжній марафон тривалістю майже 24 го-
дини. Із них останні 14 годин – без перерви.

4. Серед питань, які викликали найбіль-
ші дискусії, були державні символи, мова, 
статус Криму. Ліві категорично не погоджу-
валися на тризуб і синьо-жовтий прапор. 
Врешті депутати дійшли згоди. Чимало су-
перечок викликало питання про статус Кри-
му. Частина народних обранців (насамперед, 
праві) вважали, що достатньо обмежитися 
наданням півострову статусу звичайної об-
ласті. Після неодноразових голосувань таки 
дійшли

компромісу: ліві голосують за синьо-жов-
тий прапор, праві – за автономію Криму. Не-
легко вирішувалося і мовне питання: україн-
ська мова стала єдиною державною мовою, 
при цьому Конституція гарантувала вільний 
розвиток та використання російської та ін-
ших мов національних меншин.

5. О 09 годині 18 хвилин 28 червня 1996 
за першу Конституцію незалежної України 
проголосували. У ній закріплено правові ос-
нови держави, її суверенітет і територіальну 
цілісність, основні права і свободи україн-
ських громадян. Людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканість, безпека ви-
знаються найвищою соціальною цінністю.

Конституція України містить норми пря-
мої дії. Одним із ключових положень стала 
5 стаття Конституції, згідно якої «носієм су-
веренітету і єдиним джерелом влади в Укра-
їні є народ». Однак конституційний процес 
на цьому не завершився. Конституційне бу-
дівництво триває весь час, допоки існує дер-
жава і розвивається суспільство.

5 фактів про Конституцію 
Пилипа Орлика
1. Документ, відомий як Конституція Пи-

липа Орлика (а також Бендерівська або 
Козацька конституція) насправді має дов-
гу назву: «Договір та постановлення прав і 
вольностей Війська Запорозького між яс-
новельможним паном Пилипом Орликом, 
новообраним гетьманом Війська Запороз-
ького та між Генеральною старшиною, пол-
ковниками, а також названим Військом За-
порозьким, прийняті публічною ухвалою 
обох сторін і підтверджені на вільних вибо-
рах встановленою присягою названим ясно-
вельможним гетьманом, року Божого 1710, 
квітня 5, при Бендерах».

Тобто, в основі цієї угоди – домовленість 
між гетьманом і Військом Запорозьким. Від 
запорожців документ підписав кошовий ота-
ман Кость Гордієнко.

2. Конституція складається із преамбули, 
шістнадцяти розділів і присяги новообрано-
го гетьмана. За формою це була угода між 
гетьманом і старшиною та всім Військом За-
порозьким, а за змістом – правовим актом, 
який в політико-правових поняттях того 
часу обґрунтував право України на держав-
ну самостійність та її державний устрій.

3. “Договір” відображав світоглядні цінно-
сті козацької старшини XVII–XVIII століть 
і засвідчив її прагнення унормувати життя за 
власними звичаями, традиціями й законами, 
хоча враховував інтереси не лише козацтва 
як провідної верстви, а й інших станів – ду-
ховенства, міщанства, купецтва і селянства, 
об’єднаних у поняття «народ».

4. «Договір» зберігся в чотирьох редакці-
ях: два тексти (основний і скорочений) ла-
тиною, два (оригінал і скорописна тогочасна 
копія) – староукраїнською. Базовий лати-
номовний – для нового протектора Украї-
ни короля Швеції та міжнародної спільно-
ти, скорочений – королівської канцелярії. 
Вони зберігаються у фондах Національно-
го архіву Швеції в

Стокгольмі. До слова, колись повний ла-
тинський текст тримав у своєму фамільно-
му архіві Микола Ханенко, котрий передав 
у спадок нащадкам – Михайлу Ханенку та 
його братам Олександру й Івану. Згодом до-
кумент потрапив до Швеції. Щодо примір-
ників староукраїнською мовою, то вони при-
значалися для оголошення в Україні та на 
Запорозькій Січі. Наразі вони перебувають 
у Російському державному архіві давніх ак-
тів у Москві.

5. Скорочену електронну версію «Кон-
ституції Пилипа Орлика» опублікував Цен-
тральний державний історичний архів Укра-
їни до 300 річниці укладання документа. А 
його повний текст опублікований на сайті 
Верховної Ради України.

Батьки законотворчості та 
конституціоналізму
Ярослав Мудрий. Київський князь, за 

правління якого Давня Русь сягнула піку 
своєї могутності. Всі зусилля спрямував на 
продовження справи Володимира – поси-
лення єдності, централізації держави, її єв-
ропеїзацію. Як свідчать літописи, Ярослав 
був не стільки князем-дружинником, кня-
зем-завойовником, скільки князем-будівни-
ком, князем-просвітителем. 

Зовнішньополітична діяльність Яросла-
ва спиралася насамперед на слово диплома-
та, а не на меч. Важливе місце у міжнарод-
ній політиці відігравала своєрідна «сімейна 
дипломатія», тобто укладання вигідних сою-
зів та угод шляхом династичних шлюбів. Він 
доклав чимало зусиль для побудови у 1037 
році Софійського собору, який на цей час 
є однією з найголовніших християнських 
святинь Східної Європи. Ярослав Мудрий 
дбав про розвиток освіти в державі, ініцію-
вав створення школи і першої у Русі біблі-
отеки при

Софійському соборі. Уклав збірку зако-
нів «Руську правду» – давньоруську збір-
ку світського права, в якому відбито норми 
звичаєвого права, а також князівські ново-
введення. Вона є найвизначнішою пам’ят-
кою давнього права.

Ярослав Мудрий помер у Вишгороді. По-
хований у Софійському соборі в Києві.

Пилип Орлик. Майбутній гетьман Війсь-
ка Запорозького та Правобережної України 
працював писарем у канцелярії митрополи-
та Київського, Галицького та всієї Малої Ро-
сії Варлаама Ясинського. Від 1700 по 1706 
роки перебував на посаді старшого військо-
вого канцеляриста, а згодом – управляючого 
справами Генеральної військової канцелярії.

1707-го став генеральним писарем в уря-
ді Івана Мазепи. Орлик був одним із пер-
ших утаємничений у плани гетьмана позбу-
тися впливу Московської держави і Петра І 
та перейти на бік шведського короля Карла 
ХІІ. У 1714 році переїхав до Швеції, 1720-
го – до Австрії, а згодом – Чехії. Від 1734-
го жив у Греції, потім – Молдові. Аби від-
новити владу над Українською козацькою 
державою шукав дипломатичної підтримки 
в Австрії, Англії (від 1717-го – Велика Бри-
танія), Папській державі, Голландії, Данії, 
Польщі, Пруссії, Франції. Пилип Орлик був 
освіченою людиною, знав дев’ять мов. Поет. 
Автор багатьох книг, політичних маніфестів. 
Його старший син Григорій Орлик став дер-
жавним і військовим діячем Франції. Помер 
24 травня 1742-го в Яссах.

Пилип Орлик – автор «Виводів прав 
України» (або «Дедукції») – однієї з най-
важливіших пам’яток конституційної та 
політико-правової думки початку XVIII 
століття, в якій гетьман розкрив історію на-
ціонально-визвольних змагань українців за 
власну незалежну державу та обґрунтував 
позицію, що реалізація цього права сприяти-
ме ослабленню Московщини, а разом із тим 
збереженню миру в європейському регіоні.

Михайло Драгоманов. Фундатор наці-
ональної конституційної думки, творець 
правової теорії, яка еволюціонувала від ідеї 
створення слов’янської федерації до укра-
їнської національної держави, в якій на 
першому місці – парламентаризм і децен-
тралізація влади через запровадження фе-
деративного устрою та надання широких 
повноважень місцевому самоврядуванню, 
а також права і свободи людини. Їх бачен-
ня він виклав у праці “Проєкт основ Стату-

ту українського товариства «Вільна Спілка» 
(1884). Це – рівність перед законом, недо-
торканність особи і житла, таємниця листу-
вання, свобода пересування, віросповідання, 
мови, друку, театрів і навчання, зібрань, пра-
во на петиції до уряду, позиватись до суду на 
дії та рішення урядовців.

Михайло Грушевський. Розвинув політи-
ко-правову концепцію Михайла Драгоманова 
у статті «Конституційне питання і українство 
в Росії» (1905 р.) та книгах «Наша політика» 
(1911), «Вільна Україна» (1918), «Початки 
громадянства (генетична соціологія)» (1920–
1921). Михайло Грушевський запропонував 
такі нові конституційні ідеї: децентралізація 
як надання регіонам широкої національної 
чи територіальної автономії, парламентське

правління без застосування прямих вибо-
рів до законодавчого органу, поділ влади за 
горизонтальними (законодавча, виконавча, 
судова) і вертикальними зв’язками (у регіо-
нах повнота влади належить національно-те-
риторіальним сеймам, обраним шляхом все-
загального, прямого, таємного голосування, а 
у центрі – парламенту, сформованому сейма-
ми; чітке визначення державного характеру 
національних окраїн, їх територій, прав і сво-
бод людини і громадянина).

Микола Міхновський. Програмні заса-
ди українського політичного руху викладе-
ні 1900 року в маніфесті Революційної укра-
їнської партії «Самостійна Україна» Миколи 
Міхновського. Він уперше в українській полі-
тичній думці висловив ідею боротьби «за єди-
ну, неподільну, вільну і самостійну Україну». 
Невдовзі Міхновський підготував проект ос-
новного закону Самостійної України. Згідно 
з цим документом Україна мала стати спіл-
кою вільних і самоправних земель, утворених 
на підставі своїх природних особливостей та 
окремішностей і заселених українцями.

Іван Франко. Помітний внесок у розви-
ток конституційної та політико-правової 
думки України належить цьому філософу й 
письменникові. У його художніх та науко-
вих працях знайшли відображення політич-
ні та соціально-економічні процеси у Гали-
чині наприкінці XIX – початку XX століття.

Конституційні ідеї про державу і право роз-
крив у творах «Формальний і реальний на-
ціоналізм», «Що таке прогрес», «Наука та її 
взаємини з працюючими класами», «Свобода 
і автономія» та інших. Іван Франко вважав, 
що з виникненням приватної власності ви-
никає і держава з притаманним їй апаратом 
управління і примусу. 

Водночас він виступав проти монополії 
державної власності, а під соціалізмом ро-
зумів «вільну громаду» і свободу кожної лю-
дини. Підтримував ідеї про те, що політичні 
інститути, політика і право випливають з еко-
номічних відносин, які панують у суспільстві.

Засуджував необмежену монархію та дер-
жаву, де панує експлуатація людини. Но-
вий устрій суспільства, на думку мислителя, 
може бути створений шляхом проведення на-
родної революції, під якою він розумів низку 
культурних, наукових і політичних чинників, 
що змінюють основи суспільства та скерову-
ють розвиток народу в інший бік.

Він послідовно розвивав конституційні 
ідеї кирило-мефодіївців та Михайла Драго-
манова про українську національну державу, 
децентралізацію через громадське самовря-
дування, права і свободи людини, соціальну 
справедливість.

Кирило Осьмак. Народився на Миргород-
щині (Полтавщина). Навчався в Московсько-
му сільськогосподарському інституті. Ак-
тивний учасник українського національного 
руху, член Української Центральної Ради. За 
Директорії працював при уряді УНР. Упер-
ше заарештований більшовиками у 1929 році, 
у 1930-му – другий арешт. За вироком суду 
присуджено 3 роки концтабору, які згодом 
було замінено на адмінзаслання до Сиктив-
кара. У 1938 році відбувся третій арешт. На 
волю вийшов у 1940-му. З літа 1942-го співп-
рацював з ОУН (б), був задіяний на пропа-
гандистській роботі. У липні 1944 року було 
створено Українську головну визвольну раду 
(далі – УГВР) як верховний політичний ор-
ган керівництва визвольною боротьбою. Під-
пільний парламент воюючої України очолив 
Кирило Осьмак.

Він склав проекти її головних програмних 
документів. Того ж року Кирила Осьмака за-
арештували радянські органи безпеки та при-
судили йому 25 років ув’язнення. Помер у 
Владімірській тюрмі у віці 70 років. Тільки у 
2004 році перепохований у Києві.

УІНП
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КРАЩИЙ ЛІКАР ТА МЕДИЧНА СЕСТРА

У Гадячі відзначили переможців конкурсу «Кращий 
лікар та медична сестра Гадяцької МЦЛ».

Урочистості з нагоди Дня медичного працівника 
відбулися, 18 червня.

Цього року на Гадяччині до Дня медика провели 
відкрите онлайн-голосування на визначення кращо-
го лікаря та медичної сестри Гадяцької лікарні. За ре-
зультатами якого переможці голосування отримають 
премії у розмірі посадового окладу.

Участь в онлайн голосуванні взяло 982 містян. 
Визначили переможців: 
Наталія Кулик – лікар-кардіолог, виборола пере-

могу у номінації «Кращий лікар». За неї проголосу-
вали 332 учасника онлайн-голосування. Стала пере-
можцем серед 10 учасників конкурсу.

Оксана Коренівська - медична сестра терапе-
втичного відділення, отримала перемогу у номінації 
«Краща медична сестра» з результатом 286 голосів. 
Участь приймали 10 медичних сестер з різних відді-
лень лікарні.

Почесною грамотою МОЗ України – Наталія Соб-
ко – завідувач дитячим відділенням.

Грамота Полтавської ОДА – Світлана Танська – се-
стра медична відділення відновної терапії.

Подяки від Департаменту охорони здоров’я Полтав-
ської ОДА вручили: 

Наталії Натрусній -завідувачу інформаційно-ана-
літичним відділом, 

Ларисі Колотвіновій - лаборанту лабораторії ді-
агностики СНІД та вірусних гепатитів, Сергію 
Дроб’язку - завідувачу неврологічним відділенням.

Грамотою від міської ради нагороджена Тетяна Че-
ревко - лікар-анестезіолог відділення анестезіології 
та інтенсивної терапії.

Подякою від м \р нагороджена Валентина Воло-
хань – сестра медична онкологічного кабінету полі-
клінічного відділення. 

Грамоти від закладу отримали:
Світлана Близнюк – лікар офтальмолог;
Олег Микитенко – завідувач рентгенодіагностич-

ного відділення;
Ірина Шамрай – лікар з ультразвукової діагности-

ки поліклінічного відділення;
Олександра Сніцаренко – лікар - невропатолог;
Марія Гребінченко – лікар - акушер – гінеколог;
Оксана Приходько – молодша медична сестра ден-

ного стаціонару поліклініки;
Лариса Король - оператор комп’ютерного набору 

інформаційно-аналітичного відділу;
Тетяна Демусенко - сестра медична приймально-

го відділення;
Любов Яртимік – сестра медична хірургічного ка-

бінету поліклінічного відділення;
Оксана Коренівська - сестра медична з фізіотера-

пії відділення відновної терапії;
Ольга Леонова - сестра медична кардіологічного 

кабінету поліклінічного відділення;
Наталія Мохова - лікар-ендоскопіст поліклінічно-

го відділення;
Людмила Кругла - лікар-трансфузіолог хірургіч-

ного відділення;
Олександр Гриценко - лікар-хірург хірургічного 

відділення;
Юлія Коморна - лікар-лаборант клінічно-діагнос-

тичної лабораторії;
Людмила Івко - сестра медична інфекційного 

відділення;
Оксана Гирич - сестра медична паліативного 

відділення;
Оксана Дунай - молодша медична сестра приймаль-

ного відділення;
Інна Мамічева -  лікар-педіатр-неонатолог акушер-

сько-гінекологічного відділення. 
До того ж, грамоти одержали медпрацівники ам-

булаторій загальної практики сімейної медицини 
Гадяччини.

Вікторія Цимбал

НА ПОЛТАВЩИНІ 
З’ЯВИТЬСЯ 75 
ПАРКОВИХ ЗОН

Понад 60 громад області долучилися до соціально-
го проекту «Активні парки — локації здорової Укра-
їни». На їхній території буде діяти 75 паркових зон.

Проект передбачає облаштування в місцях масово-
го відпочинку безперешкодного доступу громадян, 
зокрема осіб з інвалідністю, до спортивних споруд і 
місць для заняття різними видами рухової активнос-
ті, а також пунктів безкоштовного прокату спортив-
ного інвентарю та обладнання.

Уже обрано 29 парків, де є елементи спортивної 
інфраструктури, що відповідають вимогам та рівню 
презентабельності соціального проекту. Усі парки ма-
ють пологий простір, шведську стінку, бруси, турні-
ки та лавки. До кінця червня у цих парках планують 
встановити таблички та стенди. 

Серед переліку громад, де облаштують паркові 
зони також Великобудищанська, Краснолуцька та 
Сергіївська громади. 

За інформацією Полтавської ОДА. 

ВІЙСЬКОВИЙ ЗБІР 
НЕ ДЛЯ АРМІЇ

Військовий збір - 1,5% з доходів фізичних осіб - був 
тимчасово введений на 5 місяців (з 3 серпня 2014 до 
1 січня 2015). Але, 28 грудня 2014 року, за 3 дні до 
закінчення терміну дії військового збору, Верховна 
Рада продовжила його дію до прийняття рішення 
Верховною Радою про завершення реформи Зброй-
них Сил України. Тобто, назавжди, адже реформи, 
як відомо, в Україні можуть здійснюватися вічно. Та-
ким чином, військовий збір, введений на тимчасовій 
основі, діє вже 7 років (замість 5 місяців) і невідомо 
коли буде скасований.

Влада аргументувала введення військового збо-
ру тим, що необхідно фінансувати армію і оборону. 
Звідси і назва - «військовий збір». Але військовий 
збір не має ніякого відношення до фінансування ар-
мії і оборони. Це не цільовий збір і надходження від 
військового збору не прив'язані до витрат Міністер-
ства оборони. Військовий збір надходить в загальний 
фонд держбюджету, в ньому і розчиняється. Іншими 
словами, введення і існування військового збору оз-
начає просто підвищення податкового тягаря на до-
ходи фізичних осіб:

- до діючого податку на доходи фізичних осіб в роз-
мірі 18% додали ще 1,5% у вигляді військового збо-
ру і загальна ставка податку, фактично, підвищена 
до 19,5%.

Виходить, що за 7 років, уряд відібрав у громадян $ 
5 млрд (130 млрд грн) за допомогою військового збо-
ру, який до військових не має ніякого відношення.

У ЦІПКИ ТА РИМАРІВКУ 
ШУКАЮТЬ ДИРЕКТОРІВ ШКІЛ

Оголошення про проведення конкурсу на заміщен-
ня вакантних посад оприлюднили на сайті Красно-
луцької громади. 

Кінцевий термін прийому документiв вiд кан-
дидатiв 14 липня 2021 року. Перевірка документів 
триватиме до 21 липня. Цього ж дня оприлюднять 
переможців. 

«БМ»

Натомість полуниця на українських прилавках вже 
коштує 50-40 грн /кг. Очікується, що до кінця черв-
ня ягоди подешевшають. 

Якщо ще 10 червня дрібнооптові ціни на полуни-
цю не опускалися нижче 50 грн/кг, то 22 червня її 
вже можна було придбати навіть за 35 грн/кг. Оптові 
ціни на ягоду в південних регіонах приблизно відпо-
відають цінам у центрі, а ось в західному регіоні кра-
їни полуницю продають в середньому на 7-10 грн/кг 
дорожче, оскільки там сезон ще тільки починається, 
а масово ягода надходить з більш південних регіонів.

Наразі - пік збирання полуниці, тож експерти про-
гнозують, що ціни можуть опуститися до мінімаль-
них показників - оптова ціна 25 грн/кг.

Вже розпочали збір суниці. На ринках ціна стартує 
від 45 грн. за півлітрову банку.

Малини, вишень та пуричок на прилавках ще не-
має. Натомість в  розпалі сезон черешні. Так, на рин-
ку, у Гадячі кілограм черешні коштує від 75 до 85 грн., 
літрова банка коштує 35 грн.

Через весняні приморозки в центрі країни та дощі 
перед збиранням врожаю на півдні створили найбіль-
ший дефіцит черешні за останні10 років.

Вікторія Цимбал

Гадяцька міська територіальна громада: 
Гадяцький ліцей №1 ім. Олени Пчілки – 2 золотих 

медалісти.
Гадяцька СШ №2 ім. М. Драгоманова – 1 срібний 

медаліст.
Гадяцька СШ №3 ім. І. Виговського – 9 золотих 

медалістів.
Гадяцький ліцей №4 ім. Лесі Українки – 1 золотий 

і 1 срібний медаліст.
Сарська СШ – 1 срібний медаліст.
Гадяцький спеціалізований ліцей-інтернат ім. 

Є. Кочергіна: усього 18 медалістів (13 золотих і 5 
срібних).

Краснолуцька громада – 2 золотих медалісти у 
Сватківському ЗЗСО.

Петрівсько-Роменська громада – 2 золотих 
медалісти у Березоволуцькому ЗЗСО. 

Великобудищанська громада: у Веприцькому 
ЗЗСО 1 срібний та 1 золотий медаліст; у 
Книшівському ЗЗСО 1 випускник чекає на 
підтвердження отримання срібної медалі за 
результатами ЗНО. 

Лютеньська і Сергіївська громади цього року без 
медалістів.

Оксана Кириченко

СЕЗОН КЛУБНИКИ, 
СУНИЦІ ТА ЧЕРЕШНІ: 

МЕДАЛІСТИ-2021

ВАРТІСТЬ ЯГІД 
Як і прогнозували економісти, ціни 
на вишню, абрикоси, персики і 
сливи влітку 2021 року вищі, аніж 
торік в середньому на 15%.

Навчальний рік завершився зовнішнім 
незалежним оцінюванням навчальних 
досягнень для одинадцятикласників. 
І поки вони чекають остаточних 
результатів, ми дізнавалися скільки 
випускників на Гадяччині цього року 
відзначать медалями за сумлінне 
навчання? 
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Поліція перевірила, як проводить дозвілля у вечір-
ній час миргородська молодь у період літніх шкіль-
них канікул. На період канікулярного відпочинку 
поліція Полтавщини проводить масштабні профі-
лактичні заходи «Безпечне літо 2021». Заходи спря-
мовані на убезпечення неповнолітніх від насильства, 
нещасних випадків на воді, небезпеки в мережі Ін-
тернет та на автодорогах.

Минулого тижня, інспектори сектору ювенальної 
превенції, спільно з працівниками сектору реагуван-
ня патрульної поліції Миргородського РВП, у Мир-
городі, Гадячі та Лохвиці розгорнули профілактичну 
роботу у місцях відпочинку та перевірили, як прово-
дить своє дозвілля місцева молодь.

У Миргороді, при перевірці закладів торгівлі ін-
спекторка ювенальної превенції встановила факт 
продажу слабоалкогольного напою 16-річному 
підлітку.

У Гадячі, поліцейські перевірили заклад відпочин-
ку і виявили компанію неповнолітніх, яким бармен 
продала пляшку алкоголю.

Аналогічний факт був зафіксований у Лохвиці. 
Продавчиня одного з продуктових магазинів реалі-
зувала слабоалкогольний напій 16-річному юнаку.

На всіх, без винятку продавців хмільних напоїв не-
повнолітнім, поліцейські склали протоколи про ад-
міністративне правопорушення за частиною 2 стат-
ті 156 КУпАП, а матеріали направили на розгляд до 
адміністративних комісій територіальних громад. 
Загалом, у результаті таких перевірок, ювенальні 
поліцейські задокументували 11 адміністративних 
правопорушень:

3 за продаж слабоалкогольних та алкогольних на-
поїв особі, яка недосягла 18-річного віку (ч.2 с.156 
КУпАП);

6 за розпивання пива та алкогольних напоїв у забо-
ронених законом місцях і поява у громадських міс-
цях у п’яному вигляді (ч.1 ст. 178 КУпАП);

1 за доведення неповнолітнього до стану сп’янін-
ня (ст.180 КУпАП);

1 за невиконання батьками обов’язків щодо вихо-
вання дітей (ч. 1 ст.184 КУпАП).

Як зазначила Яніна Захода, начальник сектору 
ювенальної превенції Миргородського райвідділу 
поліції: «Метою рейдових перевірок є попередження 
та виявлення фактів продажу неповнолітнім спир-
товмісної продукції, тютюнових виробів і вживання 
дітьми цих заборонених для їх віку продуктів». Такі 
превентивні заходи поліція буде проводити й надалі.

Миргородський РВП ГУНП в Полтавській області.

Кримінал

Минулого тижня
в Гадячі
зареєстровано
2 немовлят

3 особи
пішли
з життя

2 пари 
одружилися

11 пари 
розлучилися

БАРМЕН ПРОДАЛА СПИРТНЕ 
НЕПОВНОЛІТНІМ

НА ВЕЛОСИПЕДІ ЗБИЛА 
ДВОРІЧНУ ДИТИНУ

Постраждалу дитину доставили до лікарні. Полі-
ція розшукує батьків велосипедистки.

18 червня, у Лубнах, близько 12:10, на проспекті 
Володимирському, неповнолітня дівчина, на вело-
сипеді, наїхала на 2-річну дівчинку й залишила міс-
це події.

Унаслідок наїзду дитина отримала травми та до-
ставлена до місцевої лікарні для подальшого медич-
ного обстеження. Наразі поліцейські Лубенського 
райвідділу поліції встановлюють особу батьків і не-
повнолітньої, яка здійснила наїзд та залишила міс-
це події.

Вирішується питання про внесення відомостей до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознака-
ми кримінального правопорушення, передбачено-
го статтею 291 (Порушення чинних на транспортні 
правил) Кримінального кодексу України.

ГУНП в Полтавській області

ВБИВ ЗНАЙОМОГО І 
НАКЛАВ НА СЕБЕ РУКИ

До Лубенського райвідділу поліції, минулого тиж-
ня, надійшло повідомлення від жительки села Горо-
дище, Чорнухинської тергромади, про те, що сусіди 
знайшли мертвим її чоловіка. 

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна 
група поліції. Під час огляду тіла потерпілого право-
охоронці побачили явні ознаки насильницької смер-
ті. Також з’ясувалось, що загиблим є 42-річний міс-
цевий мешканець.

За даним фактом слідчим поліції відомості внесені 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань за квалі-
фікуючими ознаками частини 1 статті 115 (Умисне 
вбивство) Кримінального кодексу України.   

У ході проведення оперативно-розшукових та 
слідчих дій поліцейські виявили в приміщенні сараю 
тіло господаря домоволодіння, 1947 року народжен-
ня, який покінчив життя самогубством – повісився.

За даним фактом слідчим поліції, під процесуаль-
ним керівництвом Пирятинського відділу Лубен-
ської окружної прокуратури, відкрито криміналь-
не провадження за частиною 1  статті 115 (Умисне 
вбивство з позначкою «самогубство»)  Кримінально-
го кодексу України.  Триває досудове розслідування.

За попередньою версією слідства, потерпілий ра-
зом зі своїм знайомим, 1947 року народження, спіль-
но вживали спиртні напої. Під час відпочинку між 
ними виник конфлікт, у ході якого господар завдав 
ножем потерпілому тілесні ушкодження не сумісні 
з життям. З місця події вилучені речові докази, які 
направлені на експертне дослідження.  На часі три-
вають слідчі дії». 

Пресслужба ГУ НП в Полтавській області.

ШТРАФІВ НА 150 
ТИС. ГРН ТА 20 
РОКІВ БЕЗ ПРАВ

Полтавця протягом року п’ять разів зупиняли па-
трульні за керування в стані наркотичного сп’янін-
ня — суд оштрафував чоловіка на загальну суму 153 
тис. грн, а останнього разу його позбавили водій-
ських прав на 19 років та 9 місяців

15 червня Київський районний суд вп’яте оштра-
фував полтавця Сергія Романа, який систематично 
сідав за кермо в стані наркотичного сп’яніння. Зага-
лом чоловіка оштрафували на 153 тис. грн, а також 
позбавили водійських прав на 19 років та 9 місяців. 
Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру 
судових рішень.

Відповідно до матеріалів справи, Сергія Романа 
п’ять разів зупиняли патрульні за керування авто-
мобілем в стані алкогольного сп’яніння.

Так, 25 серпня 2020 року чоловіка зупинили 
на вул. Шевченка — він керував автомобілем Kia 
Cerato. У нього були явні ознаки наркотичного сп’я-
ніння — поведінка не відповідала обстановці, були 
звужені зіниці очей, які не реагували на світло та 
була порушена мова. Від проходження медичного 
огляду чоловік відмовився.

22 вересня Сергія Романа за кермом того ж Kia 
Cerato зупинили на вул. Великотирнівська. Тоді та-
кож він мав явні ознаки наркотичного сп’яніння і так 
само відмовився проходити медичний огляд.

У жовтні 2020 року суд розглянув обидві адмін-
постанови та двічі оштрафував чоловіка на 10 200 
грн, позбавивши його водійських прав на рік. Рі-
шення по другій постанові було ідентичне першому, 
оскільки на момент розгляду, перше рішення не на-
брало чинності.

Але це все Сергія Романа це не зупинило й вже 
11 листопада його на тому ж автомобілі зупинили 
на вул. Зигіна. Роман знову був під дією наркоти-
ків та від медичного огляду відмовився. У січні суд 
розглянув адмінпостанову та оштрафував його на 
40800 грн, позбавивши права керувати автомобілем 
на 10 років.

Вчетверте чоловіка за кермом тієї ж Kia Cerato зу-
пинили 12 лютого 2021 року на вул. Маршала Бірю-
зова — він знову був у стані наркотичного сп’яніння, 
від проходження медогляду знову відмовився. Суд 
призначив Роману штраф 40800 та знову позбавив 
водійського посвідчення на 10 років.

Але й це не стало для чоловіка перешкодою. Вже 
31 травня на вул. Зигіна, його знову зупинили па-
трульні — чоловік так само був під дією наркотиків 
і відмовився від проходження медогляду. Цього разу, 
враховуючи зміни до КУпАП, суд призначив Сергію 
Роману 51000 грн штрафу та позбавив його водій-
ських прав на 19 років та 9 місяців.

За матеріалами Єдиного державного реєстру 
судових рішень

Правоохоронці встановили, що група військовос-
лужбовців організувала системне розкрадання авіа-
ційного керосину з бойових літаків. Викрадене паль-
не збували місцевим мешканцям. Щоб приховати 
свою діяльність, до офіційних документів вносили 
недостовірну інформацію щодо кількості витраче-
ного пального під час польотів.

17 червня, оперативники управління стратегічних 
розслідувань, у Полтавській області, Нацполіції ра-
зом зі слідчими теруправління ДБР, розташованого у 
Полтаві, викрили учасників групи, під час збуту чер-
гової партії керосину – 2 тисячі літрів.

Крім того, провели 25 санкціонованих обшуків 
на території військової частини та за місцями меш-
кання фігурантів, залучивши фахівців ДП «АНТО-
НОВ» та Управління Північно – Східного офісу 
Держаудитслужби в Полтавській області.

Процесуальне керівництво у кримінальному про-
вадженні, відкритому за ч. 3 ст. 410 Кримінального 
кодексу України, здійснює Спеціалізована прокура-
тура у військовій та оборонній сфері Центрально-
го регіону.

За викрадення, привласнення військовослужбов-
цем військового майна, а також заволодіння ним 
шляхом шахрайства або зловживання службовим 
становищем передбачено покарання у вигляді поз-
бавлення волі на строк від 5 до 12  років.

Пресслужба ГУ НП в Полтавській області

Служба безпеки України, на Харківщині, заблоку-
вала масштабне виготовлення контрафактної сіль-
госпхімії. На підпільних підприємствах виявлено по-
над 50 тонн фальсифікату і отруйних речовин.

Оперативники спецслужби встановили, що органі-
зували нелегальний бізнес керівники кількох комер-
ційних фірм. Вони виготовляли контрафактні засо-
би для боротьби зі шкідниками та хворобами рослин. 
Усе це – під виглядом торгових марок відомих світо-
вих і українських брендів.

Для виробництва ділки використовували хімічні 
сполуки, які за світовими стандартами належать до 
високонебезпечних отруйних речовин. Фальсифіко-
вані агрохімікати зловмисники продавали фермерам 
по всій території України.

У межах розпочатого кримінального проваджен-
ня правоохоронці провели у Харкові та області 14 
обшуків за місцями виготовлення та зберігання 
фальсифікату.

Під час слідчих дій виявили: обладнання для ви-
робництва фальсифікованих засобів;

готову контрафактну продукцію; отруйну сирови-
ну; прес-форми з логотипами іноземних фірм; ети-
кетки із назвами препаратів та голографічним зобра-
женням; пакувальні матеріали.

Загальна вартість вилученого, за попередніми 
оцінками, становить понад 5 мільйонів гривень.

Згідно висновків профільних експертів, потра-
пляння такої партії неякісної продукції до агра-
ріїв могло завдати суттєвої шкоди сільському 
господарству.

Триває досудове слідство за ст. 321 Кримінально-
го кодексу України. Операція із викриття і докумен-
тування проведена Управлінням Служби безпеки 
України у Харківській області спільно зі слідчими 
Головного слідчого управління Нацполіції України 
під процесуальним керівництвом Офісу Генераль-
ного прокурора.

Пресслужба  СБУ

КРАЛИ КЕРОСИН 

ВИКРИЛИ ПІДПІЛЬНЕ 
ВИРОБНИЦТВО 
АГРОХІМІКАТІВ 
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу 
на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«УКРАЇНСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ», 
КОД ЄДРПОУ 33750826
 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з 
ЄДРПОУ)
інформує про намір провадити плановану діяльність та 
оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання 

ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУРОВА КОМПАНІЯ», 
юридична адреса:  04107, м. Київ, вул. Підгірна/
Татарська, 3/7, тел. +38 044 454 10 40*
(місцезнаходження юридичної особи (поштовий індекс, 
адреса), контактний номер телефону)

(* - Представником суб’єкта господарювання є ФОП 
Лозов’ягін Дмитро Олексійович, ІПН 2763316232, у 
відповідності до договору 16-06/21 від 16.06.2021 р.; 
адреса: 36020, м. Полтава, вул. Підмонастирська, 61, кв. 
2, тел. (0532) 697-197).

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні 
альтернативи
Планована діяльність, її характеристика

Метою планованої діяльності є спорудження 
розвідувальних свердловин №№ 31, 32, 39, 101, 
102 Сарської ділянки Харківцівського родовища 
для розвідки покладів вуглеводнів, облаштування і 
підключення свердловин до установки комплексної 
підготовки вуглеводневої сировини, що розташовані 
на території Гадяцької міської ради Миргородського 
району Полтавської області. Спорудження свердловин 
передбачається на земельних ділянках площею до 5 га 
на кожну свердловину. Проєктна глибина свердловин 
до 6500 м. Спосіб буріння – роторний, комбінований, 
гідравлічний вибійний двигун, метод буріння - 
амбарний. Наземний комплекс бурового обладнання 
і привежових споруд, що включає мобільну бурову 
установку, вежу, циркуляційну систему з блоком 
очистки бурового розчину, насосний блок тощо, 
відноситься до тимчасових споруд. Після проведення 
комплексу геофізичних досліджень і виклику припливу 
пластового флюїду, в разі його отримання, свердловини 
обладнуються фонтанною арматурою, підключаються до 
установки комплексної підготовки вуглеводнів (УКПВ) 
та системи збору продукції від свердловини до УКПВ і 
передаються в експлуатацію.

Для водозабезпечення процесу буріння 
розвідувальних свердловин проводиться буріння водних 
свердловин на майданчику кожної розвідувальної 
свердловини. Джерелом господарського-питного 
забезпечення планується привозна бутильована вода.

Технічна альтернатива 1 
Спорудження свердловин може здійснюватися 

буровим верстатом з дизельним приводом. 
Технічна альтернатива 2 
Спорудження свердловин може здійснюватися 

буровим верстатом з електричним приводом, але в 
зв’язку з значною віддаленістю об’єктів проектування 
від електромережі необхідної потужності, використання 
бурових верстаті з електричним приводом обмежене. 

3. Місце провадження планованої діяльності, 
територіальні альтернативи

Спорудження розвідувальних свердловин №№ 
31, 32, 39, 101, 102 Сарської ділянки Харківцівського 
родовища передбачається в адміністративних межах 
Гадяцької територіальної громади Миргородського 
району Полтавської області.  

Відстань від найближчої житлової забудови до 
свердловин складає понад 500 м. 

Існуюча інфраструктура родовища та плановані 
нафтогазопромислові об’єкти розташовані виключно 
в межах ліцензійної площі, розташування проєктних 
свердловин обумовлено оптимальними геологічними 
умовами розкриття перспективних продуктивних 
горизонтів та поверхневими умовами.

Територіальна альтернатива 1
Планована діяльність проводиться у 

відповідності до Спеціального дозволу на користування 
надрами виданого Державною службою геології та надр 
України та в межах координат площі.

Територіальна альтернатива 2
Розташування усть свердловин обумовлюється 

оптимальними геологічними умовами розкриття 
перспективних продуктивних горизонтів і поверхневими 
умовами, територіальні альтернативи для яких відсутні.

4. Соціально-економічний вплив планованої 
діяльності

Забезпечення народно-господарського 
комплексу вуглеводневою сировиною, робочими 
місцями, наповнення бюджету. Місцеве населення 
зацікавлене у розвитку нафтогазовидобувної галузі 
оскільки розподіл коштів між бюджетами різних 
рівнів передбачає направлення 5% рентної плати 
за користування надрами, які зараховуються: 2% 
до обласних бюджетів, 3% до бюджетів об’єднаних 
територіальних громад, а у випадку їх відсутності 2% 
до районних бюджетів за місцезнаходженням (місцем 
видобутку) та 1% до бюджетів відповідних сільських 
рад. Реалізація планованих проєктних рішень шляхом 
використання сучасних технологій та технологічного 
обладнання і природоохоронні заходи забезпечать 
мінімальний рівень впливу господарської діяльності 
на навколишнє середовище та умови життєдіяльності 
місцевого населення та його здоров’я.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі 
параметри планованої діяльності (потужність, 
довжини, площа, обсяг виробництва тощо)

Для спорудження свердловин передбачається 
використання бурового верстату з приводом потужністю 
до 7000 кВт, глибина свердловин: максимальна 6500 м, 
обсадження стовбуру свердловини високогерметичними 
обсадними трубами.

Спорудження кожної свердловин буде 
проводитись на землях приватної власності площею до 
5 га, згідно укладених угод, амбарним способом, згідно 
вимог СОУ 73.1-41-11.00.01:2005 “Природоохоронні 
заходи під час спорудження свердловин на нафту і газ”, 
п. Д.1.2.1. 

У разі отримання промислового притоку 

вуглеводневої продукції із свердловин планується 
подальше переведення їх до експлуатаційного режиму, 
облаштування шлейфу та інгібіторопроводу на кожній 
ділянці свердловини для збору продукції та УКПВ.

 Цикл спорудження кожної свердловини 
починається з підготовки майданчика під бурову і 
закінчується демонтажем бурового устаткування, 
перевезенням його на нову точку рекультивацією 
земельної ділянки. Усі види робіт, які входять у цикл 
спорудження  свердловини, поділяються на: підготовчі 
роботи до монтажу бурового обладнання (підготовка 
майданчика під бурову, облаштовані під’їздні дороги); 
монтаж бурового обладнання (встановлення фундаментів 
і блоків обладнання на них, обв’язка обладнання, 
блискавкозахист вишки та обладнання, встановлення 
ємкостей і побутових приміщень); підготовчі роботи до 
буріння свердловини (буріння під шурф і встановлення 
в ньому труби; центрування вишки, перевірка 
горизонтальності ротора, тощо); буріння свердловини, 
кріплення її стінок обсадними колонами і розмежування 
пластів; проведення геофізичних досліджень; вторинне 
розкриття продуктивного пласта (при перекритому 
колоною пласті), освоєння і випробування; демонтаж 
бурового обладнання. 

Забезпечення водою технологічного процесу 
спорудження кожної свердловини буде здійснюватися 
через водну свердловину, пробурену на буровому 
майданчику кожної свердловини. Розрахунковий дебіт 
свердловини – 6 м3/год. Під час проектування будуть 
розраховані зони санітарної охорони навколо водної 
свердловини.

Джерелом господарського-питного 
забезпечення планується привозна бутильована вода. 

6. Екологічні та інші обмеження планованої 
діяльності за альтернативами:
Щодо технічної альтернативи 1 

Згідно ДСП 173-96 санітарно-захисна зона 
становить 500 м, якщо буріння здійснюється буровим 
верстатом з дизельним приводом.  

Санітарно-гігієнічні обмеження - допустимі 
рівні звуку (дБА). 

Сортування відходів та передача їх 
спеціалізованим підприємствам у відповідності 
до встановлених санітарно-гігієнічних вимог і 
природоохоронного законодавства. 

Раціональне використання водних ресурсів із 
економним споживанням привозної води. Забір води з 
підземних та поверхневих прісних водойм здійснювати 
відповідно до дозволу на спеціальне водокористування. 

Викиди від стаціонарних джерел повинні 
здійснюватися за наявності дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

Виконання правил протипожежної безпеки. 
Виконання вимог щодо раціонального 

використання природних ресурсів та охорони надр. 
Щодо технічної альтернативи 2 

Згідно ДСП 173-96 санітарно-захисна зона 
становить 300 м, якщо буріння здійснюється буровим 
верстатом з електричним приводом.

Санітарно-гігієнічні обмеження - допустимі 
рівні звуку (дБА). 

Сортування відходів та передача їх 
спеціалізованим підприємствам у відповідності 
до встановлених санітарно-гігієнічних вимог і 
природоохоронного законодавства. 

Раціональне використання водних ресурсів із 
економним споживанням привозної води. Забір води з 
підземних та поверхневих прісних водойм здійснювати 
відповідно до дозволу на спеціальне водокористування. 

Викиди від стаціонарних джерел повинні 
здійснюватися за наявності дозволу на викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря. 

Виконання правил протипожежної безпеки. 
Виконання вимог щодо раціонального 

використання природних ресурсів та охорони надр.
Щодо територіальної альтернативи 1 

Виконання вимог щодо раціонального 
використання природних ресурсів та охорони надр.

Екологічні обмеження з урахуванням об’єктів 
природно-заповідного фонду (ПЗФ) полягають в 
здійсненні планованої діяльності за межами об’єктів 
ПЗФ.
Щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається через відсутність 
територіальної альтернативи 2.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист 
території за альтернативами: 
Щодо технічної альтернативи 1  

Під час спорудження кожної свердловини 
реалізується комплекс організаційно-технічних заходів 
по недопущенню виникнення аварійних ситуацій. 

Топографо-геодезичні, інженерно-
геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні та 
інші вишукування виконуватимуться в необхідному 
обсязі згідно чинного законодавства, з метою 
забезпечення раціонального використання природних 
ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних, 
відновлювальних, захисних і компенсаційних заходів. 
При спорудженні кожної свердловини, на майданчиках 
розміщення бурового та допоміжного обладнання, 
згідно чинних природоохоронних вимог, здійснюється 
зняття та збереження родючого шару ґрунту, 
встановлення рівня стояння ґрунтових вод, вкриття 
майданчику залізобетонними плитами для зниження 
ущільнення мінерального шару ґрунту та запобігання 
потрапляння забруднюючих речовин на поверхню 
ґрунту, облаштування шламових амбарів-накопичувачів 
для зберігання бурового шламу, та інше.

Персонал виробничих підрозділів проходить 
періодичне навчання та атестацію з правил експлуатації 
обладнання, техніки безпеки, пожежної безпеки та 
охорони навколишнього середовища.
Щодо технічної альтернативи 2   

Під час спорудження свердловини реалізується 
комплекс організаційно-технічних заходів по 
недопущенню виникнення аварійних ситуацій. 

Топографо-геодезичні, інженерно-
геологічні, гідрологічні, екологічні, археологічні та 
інші вишукування виконуватимуться в необхідному 
обсязі згідно чинного законодавства, з метою 
забезпечення раціонального використання природних 
ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних, 
відновлювальних, захисних і компенсаційних заходів. 
При спорудженні свердловини, на майданчиках 
розміщення бурового та допоміжного обладнання, згідно 
чинних природоохоронних вимог, здійснюється зняття 
та збереження родючого шару ґрунту, встановлення 
рівня стояння ґрунтових вод, вкриття майданчику 

залізобетонними плитами для зниження ущільнення 
мінерального шару ґрунту та запобігання потрапляння 
забруднюючих речовин на поверхню ґрунту, 
облаштування комплекту ємностей для зберігання 
бурового шламу та бурового розчину.

Персонал виробничих підрозділів проходить 
періодичне навчання та атестацію з правил експлуатації 
обладнання, техніки безпеки, пожежної безпеки та 
охорони навколишнього середовища.
Щодо територіальної альтернативи 1

Планована діяльність знаходиться в межах 
ліцензійної ділянки на територіях, погоджених у 
встановленому порядку. Компонування комплексу 
технологічного обладнання з урахуванням вимог техніки 
безпеки і виробничої санітарії.
Щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається через відсутність 
територіальної альтернативи 2.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на 
довкілля:
Щодо технічної альтернативи 1

Можливі види впливу планованої діяльності 
на довкілля включають:
- Атмосферне повітря: вплив від продуктів 

згорання дизельного палива при роботі двигунів 
внутрішнього згорання технологічного обладнання, 
продуктів згорання електродів при зварюванні 
під час будівельно-монтажних робіт, при роботі 
автоспецтехніки; продуктами спалювання флюїду на 
факелі, з ємностей для зберігання дизельного палива.

- Геологічне середовище (надра): вплив виявляється 
у вигляді порушення природного стану геологічного 
розрізу в процесі буріння свердловин.

- Водне середовище: значний техногенний вплив 
на поверхневі та підземні води можливий в разі 
порушення технологічних процесів чи можливих 
наслідків аварійних ситуацій. 

- Рельєф, ґрунти, ландшафт: основні фактори впливу 
– це виділення певних площ землі для промислового 
користування, тимчасове відведення земель під 
влаштування свердловини, порушення ґрунтово-
рослинного шару під час проведення будівельних 
робіт. Зазначені фактори можуть сприяти чи бути 
потенційними забруднювачами ґрунтів. 

- Шум, вібрація та сейсмологічний вплив: відповідає 
вимогам діючих санітарних та природоохоронних 
норм.

- Відходи: поводження з відходами регулюється 
вимогами Закону України «Про відходи» (кількісний 
та якісний склад відходів визначається по мірі їх 
утворення, відповідно до вимог діючих законодавчих 
норм і актів).

Щодо технічної альтернативи  2 
Можливі види впливу планованої діяльності 

на довкілля включають:
-Атмосферне повітря: вплив від продуктів згорання 

дизельного палива при роботі двигунів внутрішнього 
згорання технологічного обладнання, продуктів 
згорання електродів при зварюванні під час будівельно-
монтажних робіт, при роботі автоспецтехніки; 
продуктами спалювання флюїду на факелі, з ємностей 
для зберігання дизельного палива.

-Геологічне середовище (надра): вплив виявляється у 
вигляді порушення природного стану геологічного 
розрізу в процесі буріння свердловин.

-Водне середовище: значний техногенний вплив 
на поверхневі та підземні води можливий в разі 
порушення технологічних процесів чи можливих 
наслідків аварійних ситуацій. 

-Рельєф, ґрунти, ландшафт: основні фактори впливу – 
це виділення певних площ землі для промислового 
користування, тимчасове відведення земель під 
влаштування свердловини, порушення ґрунтово-
рослинного шару під час проведення будівельних 
робіт. Зазначені фактори можуть сприяти чи бути 
потенційними забруднювачами ґрунтів. 

-Шум, вібрація та сейсмологічний вплив: відповідає 
вимогам діючих санітарних та природоохоронних 
норм.

-Відходи: поводження з відходами регулюється 
вимогами Закону України «Про відходи» (кількісний 
та якісний склад відходів визначається по мірі їх 
утворення, відповідно до вимог діючих законодавчих 
норм і актів).

Щодо територіальної альтернативи 1
Основними факторами впливу на ґрунти та 

геологічне середовище є виділення певних площ землі 
для промислового користування, тимчасове відведення 
земель під влаштування свердловини, порушення 
ґрунтово-рослинного шару під час проведення 
будівельних робіт. Можливий опосередкований 
вплив на місця мешкання тварин шляхом викидів 
забруднювальних речовин у атмосферне повітря, 
виникнення шуму та інших факторів непокоєння, 
створення перешкод на шляху міграції тварин. Вплив 
на ґрунти, флору та фауну від промислових об’єктів 
в режимі їх експлуатації мінімальний, і може бути 
помітний в разі порушення нормального режиму 
експлуатації. Очікується позитивний соціальний вплив 
шляхом створення внесків до місцевих бюджетів, 
створення робочих місць та сприяння економічному 
розвитку району. Впровадження планованої діяльності 
є ваговим внеском у розвиток як регіональної 
економіки, так і економіки України в цілому. Проєктні 
свердловини та об’єкти їх облаштування знаходяться за 
межами територій природно-заповідного фонду (ПЗФ). 
Влаштування свердловин здійснюється тільки в межах 
відведеної земельної ділянки.
Щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається через відсутність 
територіальної альтернативи 2.

9. Належність планованої діяльності до першої 
чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, 
які можуть мати значний вплив на довкілля та 
підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити 
відповідний пункт і частину статті 3 Закону України 
“Про оцінку впливу на довкілля”)

Належить до другої категорії видів діяльності 
та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля 
та підлягають оцінці впливу на довкілля (відповідно 
до ст. 3, ч. 3, пункт 1 та 3 Закону України «Про оцінку 
впливу на довкілля»). 

10. Наявність підстав для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля (в тому числі 
наявність значного негативного транскордонного 
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких 
може зазнати значного негативного транскордонного 

впливу (зачеплених держав)
Підстави для здійснення оцінки 

транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень 
деталізації інформації, що підлягає включенню до 
звіту з Оцінки впливу на довкілля відповідає вимогам 
ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 
№2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та 
можливості для участі в ній громадськості 

Планована суб’єктом господарювання 
діяльність згідно Закону України “Про оцінку впливу на 
довкілля” підлягає оцінці впливу на довкілля.

Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що 
передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з 
оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення 
планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки 
впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, 
яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, 
отриманої від громадськості під час громадського 
обговорення, під час здійснення процедури оцінки 
транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого 
висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує 
результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом;

врахування висновку з оцінки впливу на 
довкілля у рішенні про провадження планованої 
діяльності, вказаного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля 
уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності, визначає допустимість 
чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої 
діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження 
планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля 
та отримання рішення про провадження планованої 
діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля 
передбачає право і можливості громадськості для участі 
у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також 
на стадії розгляду уповноваженим органом поданого 
суб`єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту 
із оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 
25 робочих днів громадськості надається можливість 
подавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з 
оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, 
а також взяти участь у громадських слуханнях. 
Детальніше про процедуру громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в 
оголошенні про початок громадського обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, 
встановленого Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування 
та протягом 30 днів з дня скасування карантину, 
громадські слухання не проводяться і не призначаються 
на дати, що припадають на цей період, про що 
зазначається в оголошенні про початок громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля 

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення 
цього повідомлення на офіційному веб-сайті 
уповноваженого органу громадськість має право надати 
уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього 
повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої 
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть 
унікальний реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності у Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на 
першій сторінці цього повідомлення). Це значно 
спростить процес реєстрації та розгляду Ваших 
зауважень та пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і 
пропозицій громадськості вони будуть розміщені 
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та 
передані суб’єкту господарювання (протягом трьох 
робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають 
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують 
свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт 
господарювання під час підготовки звіту з оцінки 
впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, 
врахувати частково або обґрунтовано відхилити 
зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі 
громадського обговорення обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це 
включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.  

14. Рішення про провадження планованої діяльності
Відповідно до чинного законодавства України 

рішенням про провадження даної планованої діяльності 
буде – висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому 
визначено допустимість провадження такої планованої 
діяльності (відповідно до ст. 11, ч. 3 Закону України 
«Про оцінку впливу на довкілля»), що видається 
Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів 
України.
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до 
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно 
надсилати до:

Міністерства захисту довкілля та природних 
ресурсів України, Департаменту екологічної оцінки та 
контролю, відділу оцінки впливу на довкілля. Поштова 
адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополіта Василя 
Липківського, 35; тел./факс (044) 206-31-40, (044) 206-
31-50, електронна пошта: OVD@mepr.gov.ua; контактна 
особа – Тіщенкова Марина Олегівна, директор 
Департаменту.
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ВСЕ БУДЕ: ІНТЕРНАМ - ЖИТЛО, 
ДІТЯМ - БАСКЕТБОЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК І СКЕЙТ-ПАРК

Це та інше читайте у матеріалі.

Засідання одинадцятої чергової сесії 
Гадяцької міської ради восьмого скли-
кання відбулося 17 червня. Були при-
сутні 19 депутатів із 26 обраних. Роз-
глянули 58 питань порядку денного. 

Зміни до бюджету:
40 тис 360 грн. - субвенції Петрів-

сько-Роменської громади;
652 тис. грн. - видаткова частина; 
20 тис. грн. – матеріальне забезпечен-

ня міської ради;
373 тис 774 грн. - фінансова підтрим-

ка Гадяцький ПМСД;
294 тис. 173 грн. – фінансова під-

тримка КНП «Гадяцька МЦЛ»;

68 тис. 800грн. – КНП «Гадяцький 
Центр ПМСД», премія до професійно-
го свята;

2 тис. 622 грн. – світлофор на вул. Ге-
роїв Майдану;

12 тис. грн. – допомога малозахище-
ним сім’ям;

75 тис. грн. – меблі для соціального 
готелю (КП « Гадяч-житло»);

49 тис 800 грн. - сміттєві контейнери 
120 штук ( Екологічні ініціативи);

170 тис. грн. – оплата електроенергії 
Гадяцьке ВУЖКГ;

142 тис 674 грн. – Біленченківська та 
Сарівська амбулаторії;

150 тис грн. - медзасоби для людей з 
інвалідністю;

110 тис грн. – кошти Полтавської об-
ласної ради на санаторно-курортное 
лікування.

Гадяцький інклюзивно-
ресурсний центр
Під час засідання затвердили канди-

датуру Світлани Шкрьоби на посаду 
директора комунальної установи.

Молоді фахівці-інтерни 
У гадяцькій медичній системі побіль-

шає молодих спеціалістів. Міська рада 
планує забезпечити кожного житлом 
із правом приватизації через 10 років.

КП «Сарське» 

Керівнику збільшили заробітну пла-
ту - 10 тис. 600 грн. 

Гадяцьке ВУЖКГ 
Скоротили кількість працівни-

ків: слюсара, водіїв, пічників, 6 двір-
ників,  інженера,  штукатура та 
електромонтажника.

Баскетбольний майданчик 
Міська рада спільно з депутатом 

облради Анатолієм Попельнюхом пла-
нують облаштувати баскетбольний 
майданчик на території ліцею ім. Оле-
ни Пчілки, 750 тис. грн.- кошти депута-
та, 1 млн. грн. –міської ради.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТАБЛИЧКИ 
НА АВТОБУСНИХ ЗУПИНКАХ
Поки в інших містах оцінюють переваги 

по встановленню нових інформаційних та-
бличок, ми не можемо скористатися навіть 
текстовими інформаційними стендами, де 
було б зазначено час прибуття транспор-
ту на зупинку, номер маршруту та інтер-
вал руху. Інформаційні таблички, де вказу-
ється назва зупинки, вже теж потребують 
заміни, оскільки знаходяться у жалюгід-
ному стані. Тож своє головне завдання на 
зупинках громадського транспорту вони 
не виконують. Як наслідок - водії не до-
тримуються графіку руху, а жителі не ма-
ють змоги ефективно планувати свій час 
та вчасно потрапляти у потрібний мікро-
район міста. 

Ганна Калинчук у Фейсбук: 
«Звертаюся до вас з таким питанням- 

проханням: де в Гадячі є таблички з роз-
кладом руху міських автобусів? Люди, 
які не їздять кожен день, не знають, де і 
коли можна скористатися цим транспор-
том. Хто повинен відновити на зупинках 
ці таблички?».

Про це ми запитали Миколу Ємця, ди-
ректора МКП "Комунсервіс": «Неоднора-
зово порушували дане питання. Плануємо 
замовляти інформаційні таблички. Пові-
домити точні терміни встановлення поки 
що не готовий.»

І так, на хвилиночку, вже 6 років! 

Як треба
Хороша зупинка повинна бути інформа-

тивною та давати кожному пасажиру чіт-
ку інформацію про те, де він знаходиться, 
куди він може з неї поїхати, коли, скіль-
ки це буде коштувати та де можна купи-
ти квиток. 

Відповідь на питання «Куди?» повин-
на давати схема маршрутів громадського 
транспорту та табличка з переліком марш-
рутів, які проходять конкретно через цю 
зупинку із вказанням їхніх кінцевих зупи-
нок. Також наявність схеми маршрутів до-
поможе правильно запланувати пересадку.

Щоби пасажир дізнався, коли він зможе 
поїхати, потрібен, як мінімум, паперовий 
розклад кожного маршруту, а як максимум 
– електронне табло, яке показує час при-
буття на зупинку найближчого транспорту.

Також на зупинці повинна бути інформа-
ція про тарифи та способи оплати проїзду. 
В ідеалі, прямо на зупинці повинен стояти 
квитковий автомат. 

Тепер ви знаєте, чого вимагати від влади.

Сторінку підготувала Вікторя Цимбал
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КУДИ ВЕЗТИМУТЬ ГАДЯЦЬКО-ЗІНЬКІВСЬКЕ СМІТТЯ
Протягом кількох тижнів на 
Гадяччині не вщухають розмови 
стосовно повідомлення, яке 
оприлюднила Полтавська обласна 
рада - про Регіональний план 
управління відходами. Прочитавши 
у ЗМІ інформацію про те, що 
область поділять на 5 кластерів, 
куди і звозитимуть відходи, 
громадськість обурилась – невже 
створення «Гадяч-Зіньківського» 
кластера значить, що сміття 
із багатьох громад везтимуть 
саме до нас, на Гадяччину? 
Ми вирішили детальніше 
розібратися у цьому питанні.   

Що таке «кластери»  
і хто їх вигадав?
Під час засідання Робочої групи з 

розробки Регіонального плану управ-
ління відходами до 2030 року повідоми-
ли, що у Полтавській області в системі 
планування управління твердими по-
бутовими відходами наразі сформува-
ли кластери навколо планових об’єктів 
переробки: Лубенсько-Пирятинський, 
Миргородський, Кременчуцький, Пол-
тавський та Гадяч-Зіньківський. 

Розробляли Регіональний план, вра-
ховуючи 11 видів відходів. Основну 
увагу все ж зосередили на твердих. Ви-
значили, що окрім побудови об’єктів 
для їх переробки, для області потен-
ційно необхідні й підприємства для пе-
реробки відходів тваринництва та ви-
робничої промисловості. Територіальні 
громади, які зацікавлені сприяти в роз-
міщенні таких об’єктів на своїх терито-
ріях, мали змогу долучитися до обгово-
рень та надати свої пропозиції. 

Доцент кафедри прикладної екології 
та природокористування Національно-
го університету «Полтавська політех-
ніка імені Ю. Кондратюка», член робо-
чої групи Оксана Ілляш під час однієї із 
нарад в ОДА розповіла, які пропозиції 
надходили від громад:

«Лубенсько-Пирятинський кластер, 
можливо, розпочинатиме із перехідно-
го сценарію - у вигляді двох підкласте-
рів із двома регіональними об’єктами 
оброблення відходів. Один із них буде 
у Пирятинській тергромаді. 

Лубенська громада розглядає терито-
рію, на якій можна розмістити перероб-
ні технології. Оржиця й Хорол ведуть 
перемовини із останньою щодо міжму-
ніципального співробітництва. Ромо-
данівська громада має варіанти приєд-
нання або до Миргородського, або до 
Лубенського кластеру. Проте в май-
бутньому обидва підкластери мають 
розглядати майданчик для розміщен-
ня переробного комплексу, який би об-
слуговував весь кластер.»

Також стало відомо, що є варіант 
утворення двох підкластерів і в Мир-
городському кластері - Лохвицького та 
Шишацького. 

Кременчуцький кластер єдиний зали-
шився у тих межах, які початково роз-
глядалися. Майже всі громади Кремен-
чуцького району висловили готовність 
до створення єдиного кластеру й тран-
спортуванні відходів на майбутній сор-
тувально-переробний комплекс у Го-
рішніх Плавнях. Кременчуцька громада 
готова проводити реконструкцію сво-
го сміттєзвалища й приведення його до 
статусу полігону, до розміщення сорту-
вальної станції.

Окрім цього, Оксана Ілляш повідоми-
ла, що Зіньківська, Котелевська, Опіш-
нянська громади, які із початку були 
віднесені до Полтавського кластера, 
розглядають кілька варіантів: лиши-
тися в кластері чи приєднатися до ві-
докремленого Гадяцько-Зіньківського 
підкластеру. Адже, останній може 
функціонувати тільки як перехідний 

сценарій до моменту появи потужних 
переробних комплексів.

А от про позицію громад Гадяччини 
не сказали ані слова. Склалося вражен-
ня, що вони взагалі не брали участі у 
обговореннях, або просто виявили бай-
дужість до цього питання… 

Про комплекс із переробки ТПВ 
у Тютюрівщині
У 2018 році, тодішня Гадяцька РДА, 

активно просувала ідею побудувати на 
території колишньої тракторної брига-
ди, поблизу села Тютюрівщина, комп-
лекс із сортування та переробки твер-
дих побутових відходів.

Звісно, на громадських слуханнях, 
жителі неодноразово висловлювали не-
згоду, навіть на розробку документації 
для будівництва такого об’єкту. Тодіш-
ній сільський голова Анатолій Койло 
запевняв, що районна влада не обгово-
рювала із ним, та жителями громади, 
це питання. У той же час, містобудівна 
проектна документація, із порушення-
ми, але таки була виготовлена. На це із 
районного бюджету виділили 300 ти-
сяч гривень.

За інформацією, якою володіла ре-
дакція, на переробне підприємство, для 
якого відводили земельну ділянку за-
гальною площею близько 4,5 гектара, 
планували звозити побутові відходи із 
сусідніх районів. 

Як тоді пояснював Володимир Ки-
рченков, директор КП «Сервіс», яке 
орендувало земельну ділянку, де плану-
валося будівництво заводу, замовником 
робіт був Департамент містобудування 
і комунального господарства Полтав-
ської ОДА. Будівництво, орієнтовною 
вартістю 60 мільйонів гривень, плану-
вав здійснювати Український центр фі-
тотехнологій (м. Харків). А КП «Сер-
віс» у подальшому зобов’язувалось 
експлуатувати цей комплекс. Згідно 
офіційної інформації планувався роз-
дільний збір ТПВ та відбір вторинної 
сировини. Органічні залишки обіця-
ли обробляти ензимами (спеціальни-
ми бактеріями), щоб вони перегнива-
ли, а поживні рештки вивозили у поля 
і яри. До речі, перед тим, як проводити 
будівництво, ділянку обіцяли досліди-
ти на відповідність усіх норм природо-
охоронного, екологічного і усіх інших 
законодавств.

Проте, через супротив громади і при-
скіпливу увагу преси до цього питан-

ня, будівництво так і не почали. Відпо-
відно, громади колишнього Гадяцького 
району, взялися сортувати сміття само-
стійно – ліквідували частину сміттєзва-
лищ і закупили баки. А гроші, виділені 
із районного бюджету на розробку до-
кументації для будівництва комплексу, 
фактично були витрачені дарма. 

Де Гадяцька сортувальна лінія?
Уперше про лінію для сортування 

заговорили ще у 2014 році. Тодішній 
мер, спільно із депутатським корпу-
сом, прийняв рішення про її придбання, 
щоб врегулювати конфлікт із жителями 
Хитців, які вимагали повного закриття 
міського сміттєзвалища, яке розташова-
не на території села. Проте із року в рік 
ситуація не змінювалась. Сортувальної 
лінії так і не було, а сміття продовжува-
ли возити на те ж звалище. 

Так було до 2017 року, доки за раху-
нок коштів обласного фонду охорони 
навколишнього природнього середови-
ща та коштів міського бюджету придба-
ли мобільну сортувальну лінію полігон-
ного типу МСЛ-1. Але з’явилась інша 
проблема – де її встановити, адже віль-
них земель на території Гадяцької місь-
кої ради на той час не було. 

Згодом, у 2018 році, стало відомо, що 
міська рада уклала угоду із РДА про 
спільне поводження із ТПВ. Районна 
рада повинна була обрати місце та від-
крити сміттєзвалище, а міська – вста-
новити свою сортувальну лінію і безко-
штовно возити туди міське сміття для 
сортування. 

Але, чомусь, сторони не досягли до-
мовленості і, поки міська рада знову 
знаходилась у процесі пошуку місця 
для встановлення лінії для сортування 
ТПВ, районна, без громадських обгово-
рень, швиденько облаштувала на тери-
торії Гадяча свою…

Тоді, міський голова стверджував, 
що це не законно і обіцяв розібратись 
у цьому питанні, але не склалося. Тим 
часом, міська сортувальна лінія досі не 
використовується. Адже навіть розши-
ривши межі громади, шляхом об’єднан-
ня із кількома сільськими радами, міс-
ця, де б можна було розмістити лінію із 
сортування сміття, не знайшлося. 

Полігон планується не у Гадячі
«Нічого конкретного не можу сказа-

ти. Обговорюється це питання давно. 
Колись у Тютюрівщині хотіли робити 

комплекс, проектну документацію ви-
готовили, але на цьому все завмерло. 
Не все так просто, потрібне погоджен-
ня громади...» - відповів міський голо-
ва на наше питання стосовно створення 
«Гадяч-Зіньківського кластера». 

Мовляв, він тільки вийшов із від-
пустки, тому деталей про Регіональ-
ний план управління відходами, ще не 
знає. Пообіцяв, що перегляне електро-
нну скриньку, ознайомиться із поштою 
і тільки тоді зможе щось коментувати.

Але є одне але – розробляти план 
управління відходами в області розпо-
чали не вчора і, навіть, не тиждень тому. 
Наприклад, у січні в Полтавській ОДА 
відбувався круглий стіл за участі пред-
ставників органів влади, місцевого са-
моврядування, громадських організацій 
та науковців. Відтоді, зустрічі робочих 
груп відбувались регулярно. Сумніває-
мось, що представник Гадяцької грома-
ди жодного разу не був на них присут-
ній.  Можливо, громадськість просто 
не хочуть інформувати про запланова-
не «на горі». 

P.S. У той же час, поки Регі-
ональний план управлін-

ня відходами для Полтавської облас-
ті до 2030 року ще на стадії розробки, 
прес-служба ОДА оприлюднила ін-
фографіку, де показала, які громади 
входитимуть до того чи іншого клас-
тера і які саме об’єкти там планують 
встановлювати. 

Судячи із цих даних, до «Гадяч-Зінь-
ківського кластера» ввійде: Гадяцька, 
Краснолуцька, Сергіївська, Велико-
будищанська, Петрівсько-Роменська, 
Лютенська, Зіньківська, Опішнянська,  
Котелевська та Великорублівська те-
риторіальні громади. Загальна кіль-
кість населення 95 тисяч 498 осіб. Об-
сяг побутових відходів 29795 тонн на 
рік. Також на інфографіках вказано тип 
об’єкта, який планують розмістити у 
кожному кластері – полігон (звалище 
після реконструкції), будівництво но-
вого полігону чи сортувально-перероб-
ний комплекс. 

На карті Гадяч-Зіньківського класте-
ру стоїть позначка «будівництво полі-
гону за рішенням об’єднаних громад» 
поблизу Зінькова. Це значить, що сміт-
тя планують звозити саме туди.   

А як буде далі – побачимо. 
Оксана Кириченко.

Фото використане як ілюстрація
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Через складні політично-
економічні чинники, вартість 
бензину та дизельного палива в 
Україні знову зросла. Ми вирішили 
проаналізувати, як змінювалися 
ціни на паливо не ситуативно, а 
протягом більш тривалого періоду, 
тому розбирались, як із 2014 до 
2021 року в країні підвищувались 
ціни на бензин, автомобільний 
газ і дизельне паливо, а також 
як це вплинуло на зростання 
вартості інших товарів.

Динаміка вартості  
пального за сім років
За даними Міністерства фінансів, 

бензин і дизельне пальне дорожчають 
постійно, а автогаз – стрибкоподібно, 
а у деякі періоди навіть дешевшав. Так,  
у березні 2014 року літр бензину А-95 
коштував 13 грн 7 коп., за літр дизеля 
потрібно було заплатити 12 грн 18 коп., 
а за автомобільний газ – 6 грн 56 коп. 

У березні 2015 року газ коштував 
уже майже 10 грн за літр, а до верес-
ня подешевшав до 7 грн 90 коп. Бен-
зин у березні року коштував 20,44 
грн./л, а на кінець року подешевшав 
до 19,37 грн./л. Дизпаливо протягом 
року також коливалось у ціні – на бе-
резень літр коштувало 21,05 грн., а вже 
у грудні цього ж року здешевіло до 16, 
95 грн./л.

На березень 2016 року вартість бен-
зину трималася на рівні 20,08 гривень 
за літр, а до кінця року подорожчав на 
три гривні. Ціна на дизельне пальне 
протягом року знову була не стабіль-
ною – у березні 17,19 грн./л, а вже у 
грудні -  21,24 грн./л.

Чергове різке подорожчання газу та-
кож відбулося у вересні-грудні 2016 
року, коли за літр потрібно було запла-
тити більш ніж 12 грн. 

Але до початку літа 2017 року газ по-
дешевшав до 10 грн 78 коп., хоча й не-

надовго, адже вже у вересні 2017 року 
коштував понад 13 грн. У той же час, 
бензин протягом року зріс у вартості 
від 24,5 до 28,24 грн. /л., а дизельне па-
ливо – від 22,09 до 26,03 грн./л. 

2018 рік запам’ятався зупиненням 
підвищення цін на усе пальне. Бензин 
із березня по грудень тримався прак-
тично на одній позначці – 29 гривень. 
А от вартість дизельного палива навпа-
ки – зростала. Якщо у березні «дизель-
не» коштувало 26,82 грн./л, то вже до 
грудня подорожчало до 29 гривень 28 
копійок за літр.     

Скраплений газ від березня до груд-
ня подорожчав на гривню – від 12,47 до 
13, 57 грн./л. 

Уже на початку 2019 року бензин 
трохи подешевшав у порівнянні із ана-
логічним періодом минулого року  і 
коштував 28 грн.49 коп. / л.. Але до 
кінця року знову зріс у ціні до понад 30 
гривень за літр. 

Дизельне пальне також дорожчало – 
протягом року від 28 гривень до майже 
30 грн. за літр. 

У 2020 році ціна на нафту у світі до-
сягла історичного мінімуму. Причина 
– зниження попиту через COVID-19, 
перенасичення ринку та переповнені 
сховища. Відповідно, ціни на пальне на 
початку року «упали» - ціна бензину 
трималась на позначці 24 грн/л, дизпа-
лива 22 грн./л, а газу – 12 гривень. Але 
уже до кінця року ціни знову «попов-
зли» вгору – бензин 28 грн./л, дизпали-
во – 25 грн./л, газ близько 14 гривень. 

За півроку 2021 вартість пального не 
знизилась і на сьогодні бензин коштує 
майже 31 гривню за літр, дизель – у се-
редньому 27 грн./, а ціна газу понад 16 
гривень. 

Наслідки 
Саме підвищення вартості бензину, 

дизпалива та скрапленого газу немину-

че призводить до зростання цін на про-
дукти харчування, засоби гігієни та речі 
першої необхідності. 

Це зумовлено збільшенням тран-
спортних витрат, які також включе-
ні в кінцеву вартість того чи іншого 
продукту.

До речі, подібна ситуація не тільки в 
нашій країні: в ООН заявили, що ціни 
на продукти у світі зростають уже 11 
місяців поспіль і в квітні досягли 7-річ-
ного максимуму. І пов’язують подорож-
чання також із логістичними витрата-
ми, які зросли через збільшення ціни 
пального.

За даними Держстату, від початку 
року відчутно зросли ціни на овочі, со-
няшникову олію та цукор, а за останній 
місяць – на хліб, крупи і м'ясо. 

Яйця за рік подорожчали більше за 
інші продукти. У травні цього року де-
сяток яєць коштував 31,8 грн, це на 
94,6% більше, ніж в квітні минулого 
року.

Значно подорожчала соняшнико-
ва олія – на 68,7% за рік, в травні літр 
коштував 58,05 грн. На третьому місці 
за рівнем подорожчання цукор, за рік 
ціна за кілограм підскочила на 68,1% – 
до 25,63 грн.

Крупи порівняно з травнем минулого 
року теж виросли в ціні: кілограм греч-
ки коштує 41,02 грн (+15,8%), рису – 
26,61 грн (+13,7%), манки – 17,65 грн 
(+28,9%). При цьому на 16% – до 18,42 
грн за кілограм – подешевшало пшо-
но. Що стосується гречки, то в уряді 
вже заспокоїли українців, що ціни на 
неї стабілізувалися.

Житній хліб за рік подорожчав на 
16,7% (24,48 грн за кілограм), а батон 
на 15,6% (16,11 грн за пів кілограма). 
Ціна на пшеничне борошно зросла на 
24,9% – до 14,49 грн за кілограм.

З овочів за рік найсильніше подорож-
чав буряк: у травні кілограм коштував 
8,19 грн, це на 19,7% більше, ніж роком 
раніше. При цьому в січні ціна на бу-
ряк знижувалася. Морква подорожчала 
за рік до 7,72 грн за кілограм (+12,2%).

Цибуля, навпаки, впала в ціні на 
65,6% – в травні кілограм коштував 
6,35 грн. Картопля подешевшала на 
19,2% (11,92 грн за кілограм), капуста 
– на 5,9% (6,18 грн за кілограм).

Вартість кілограма яловичини за рік 
зросла на 12,8% (159,13 грн), курячого 
філе – на 18,5% (104,46 грн). Свинина 
подешевшала на 2,9% – до 118,33 грн за 
кілограм. Сало, навпаки, подорожчало: 
кілограм у травні цього року коштував 
83,79 грн (+11,1% за рік).

Порівняно з іншими молочні продук-
ти подорожчали не так значно. Ціна на 
м'які сири за рік зросла на 8,9% (до 
116,95 грн за кілограм), на сметану – 
на 8,5% (до 67 грн за кілограм), на мо-
локо – на 3,9% (до 25, 99 грн за літр). 
Вершкове масло стало дорожче на 
6,4%, 200 грамів у травні коштували 
46,06 грн.

Наздоженемо і переженемо - 
ціни на продукти 
в Україні зростають... 
і будуть рости
Днями, Мінекономіки оприлюднило 

нові розрахунки середньої вартості бен-
зину і дизельного палива, від якої ме-
режі АЗС можуть встановлювати свою 
націнку. Із урахуванням можливих мак-
симальних націнок вартість бензину на 
АЗС не може перевищувати 30 грн. 82 
копійки за літр, а дизельного палива – 
29 грн. 9 коп. за літр.

Проте, мережі АЗС вже підняли ціни 
на пальне - бензин подорожчав до 29,29 
грн/л, дизпаливо - на 37 коп/л, до 27,71 
грн/л.

Відповідно, через подорожчання 
пального знову поповзуть вгору і спо-
живчі ціни. Експерти із цінової політи-
ки погоджуються, що Україна увійшла 
в затяжний період цінового зростання, 
який навряд чи обмежиться одним се-
зоном. Тому, зниження цін не чекайте. 

Підготувала  
Оксана Кириченко
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ЯКУ ДОПОМОГУ 
НАДАВАТИМЕ МОБІЛЬНА 
МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНА 
КОМАНДА

Із 1 липня запрацює новий медич-
ний пакет – «Психіатрична допомога, 
яка надається мобільними мультидис-
циплінарними командами». Такі ко-
манди виїжджатимуть до пацієнтів із 
розладами психіки та поведінки, там 
де вони знаходяться.

Безоплатними для пацієнтів будуть 
такі медичні послуги:

– психіатричний огляд та допомога;
– індивідуальний план лікуван-

ня і реабілітації – із залученням са-
мого пацієнта або його законного 
представника;

– проведення необхідних психодіа-
гностичних тестів в динаміців;

 контроль за станом пацієнта, амбу-
латорні візити до одужання або стій-
кої ремісії.

Також родичі або законні представ-
ники людей з розладами психіки та 
поведінки можуть розраховувати на 
психологічну підтримку медиків мо-
більної бригади. Їх навчать технікам 
самодопомоги та методам психологіч-
ної підтримки.

Крім того, мобільна команда ви-
значатиме потребу у фармакотерапії, 
призначатиме медикаментозне ліку-
вання, за потреби, направлятиме на 
стаціонарне лікування або на отри-
мання паліативної допомоги. 

Така допомога розрахована на паці-

єнтів після завершення гострого пе-
ребігу хвороби та лікування в стаці-
онарі. Тобто людина не перебуває у 
психіатричній лікарні тривало, лише 
протягом часу необхідного для ста-
білізації стану, а після лікування го-
строго перебігу повертається додому. 
І там не залишається напризволяще. 
Людиною опікується мобільна муль-
тидисциплінарна команда. Це допо-
магає людям з розладами поведінки і 
психіки адаптуватись до ритму жит-
тя в соціумі.

Для пацієнта та його родини усе бе-
зоплатно. Пальне для виїзду забезпе-
чує медичний заклад. Але наголошу-
ємо, що психіатрична допомога, яка 
надається мобільними мультидисци-
плінарними командами, це не «швид-
ка» психіатрична допомога. Тобто, 
таку команду не можна викликати 
телефоном.

Направлення на отримання допомо-
ги від команди можна отримати у лі-
каря-психіатра або у свого сімейного 
лікаря. Якщо у пацієнта розвивається 
раптове погіршення стану, яке загро-
жує його здоров’ю чи життю, то варто 
звернутися по екстрену медичну до-
помогу за номером 103.

Національна служба здоров’я.

ПРАЦЮЄ БРИГАДА 
МОБІЛЬНОЇ ПАЛІАТИВНОЇ 
ДОПОМОГИ

Паліативні пацієнти – це пацієнти, 
які страждають на злоякісні новоутво-
рення у ІІІ-ІV стадії захворювання, 
ВІЛ-інфекцію/СНІД, вроджені вади 
розвитку, серцево-судинні, невроло-
гічні, респіраторні, атрофічно-деге-
неративні та інші прогресуючі захво-
рювання та післятравматичні стани, 
що не можуть бути вилікувані сучас-
ними і доступними методами та засо-
бами, і супроводжуються виражени-
ми больовими симптомами, тяжкими 
розладами життєдіяльності, потребу-
ють кваліфікованої медичної допомо-

ги, догляду, психологічної, соціальної 
та моральної підтримки.

Бригада мобільної паліативної до-
помоги працює щовівторка, допома-
гає лікуванням  паліативних пацієнтів 
вдома, консультаціями, виконанням 
перев'язок, інших маніпуляцій, нав-
чанням родичів хворих догляду за 
ними. 

Для виїзду мобільної бригади до па-
цієнта необхідне електронне направ-
лення від сімейного лікаря.

КНП «Гадяцька МЦЛ»

ЩО ПО ЧОМУ – 
ТАРИФИ НА ПЛАТНІ 
ПОСЛУГИ В ЛІКАРНІ

На офіційному сайті КНП «Гадяцька 
МЦЛ» оприлюднили перелік платних 
послуг, які надає медзаклад, коли паці-
єнт звертається без направлення ліка-
ря, а також їхню вартість. Ми вирішили 
проаналізувати «прайс» і ознайомити із 
ним вас.  Далі в цифрах (зауважимо, що 
ціна вказана без ПДВ). 

Від 16 до 284 гривень коштуватимуть 
послуги із проведення рентгенодіагнос-
тичних обстежень

Від 244 грн. до 1896 грн. - рентгенів-
ська комп’ютерна томографія. 

Від 22 гривень до 74 грн.. - прове-
дення оздоровчого масажу, гімнасти-
ки, бальнеологічних процедур з метою 
профілактики захворювань та зміцнен-
ня здоров’я дорослого населення.

Від 15грн. (забір матеріалу на бліду 
трепонему) до 84 гривень (спермогра-
ма)  - послуги з проведення анонімного 
обстеження та лікування хворих, зара-
жених хворобами, що передаються ста-
тевим шляхом, а також хворих на алко-
голізм і наркоманію (крім обстежень на 
ВІЛ та СНІД). 

Проведення операції штучного пе-
реривання вагітності в амбулаторних 
умовах (методом вакуум-аспірації у 
разі затримки менструації терміном на 
більше, як 20 днів) 675 грн. та у стаціо-
нарі (до 12 тижнів вагітності) 800 грн., 
крім абортів за медичними і соціальни-
ми показаннями.

Від 36 до 55 гривень. - корекція зору 
за допомогою окулярів та контактних 
лінз. 

70 грн/год. та 100 грн/год. відповід-
но коштуватиме медичний супровід - 
1 год. роботи середнього медперсона-
лу та лікаря поза межами підприємства 
(обслуговування закладів відпочинку 
всіх типів, спортивних змагань, масових 

культурних та громадських заходів). 
Лабораторні, діагностичні та кон-

сультативні послуги – від 5 грн. (ви-
значення глюкози в сечi) до 452 грн. 
(бактеріологічне дослідження матеріа-
лу дихальних шляхів на виявлення па-
тогенних та умовно-патогенних мікро-
організмів, з антибіотикограмою).

Функціональні діагностичні дослі-
дження – 6 грн. (функція зовнішнього 
дихання) до 285 грн.(холтерівське мо-
ніторування ЕКГ (електрокардіограми) 
та АТ (артеріального тиску). 

Консультативні прийоми лікарів, ла-
бораторних та діагностичних послуг за 
зверненням громадян – найдешевше 
обійдеться консультація лікаря-функ-
ціоналіста (розшифровка електрокарді-
ограми) 15 грн., а найдорожче 161 грн. 
консультація лікаря-гінеколога (ка-
бінет планування сім’ї), для сімейної 
пари. 

Надання медичної допомоги хворим 
удома - обслуговування пацієнта вдома 
лікарем-психіатром коштуватиме 157 
гривень, а найдешевше, 68 грн. консуль-
тація лікаря-терапевта, інфекціоніста та 
кардіолога.

Проведення рентгенодіагностичних 
обстежень – від 16 грн. (флюроографія 
органів грудної клітини у дорослих у 
2-х проєкціях), до 258 грн ( урографія 
внутрішньовенна із цифровою оброб-
кою знімків). 

Ультразвукові дослідження – від 25 
грн. (сечовий міхур з визначенням за-
лишкової сечі, передміхурова зало-
за, яєчки, печінка) до 113 грн. (матка 
під час вагітності+пренатальне обсте-
ження стану плоду, або дослідження 
судин з кольоровим доплерівським 
картуванням).

Продовжуємо вас інформувати 
про ситуацію із COVID-19.
На 22 червня, у Полтавській області 

лабораторно підтвердили 14 нових ви-
падків захворювання на коронавірус. 

Згідно інформації директора КНП 
«Гадяцька МЦЛ» Олександра Шапова-
ла, у стаціонарі інфекційного госпіталю 
перебуває 4 пацієнти із підтвердженим 
діагнозом COVID-19.  На підтримці ди-
хання кисневими генераторами 1 хво-
рий. Підтримують дихання кисневими 
балонами 1 пацієнтові.

Кількість летальних випадків за весь 
період карантину – 71.

Нагадаємо, Кабмін продовжив ка-
рантин в Україні до 31 серпня і встано-
вив нові карантинні норми. Відтепер, 
на всій території країни встановлюєть-
ся «зелений» рівень епідемічної небез-
пеки, за якого зберігається масковий 

режим у громадському транспорті, під 
час масових заходів. Дозволяється ро-
бота громадського харчування, розва-
жальних закладів (нічних клубів), кі-
нотеатрів та залів інших сфер культури, 
проведення інших масових заходів за 
умови дотримання маскового режиму.

Дотримання маскового режиму під 
час проведення масових заходів є не-
обов’язковим, якщо у всіх учасників та 
організаторів є негативний результат 
тестування на COVID-19 методом ПЛР 
або експрес-тестування на антиген, про-
веденого не більше ніж за 72 години до 
проведення заходу, або документ, що 
підтверджує отримання повного курсу 
вакцинації проти COVID-19 вакцина-
ми, внесеними ВООЗ до переліку доз-
волених для використання в надзви-
чайних ситуаціях.

Підготувала Оксана Кириченко

НОВИНИ 
КАРАНТИНУ
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БОРГОВА РОЗПИСКА: 
ЯК ПРАВИЛЬНО СКЛАСТИ

Кожна людина хоча б раз у своєму 
житі, давала або брала від іншої люди-
ни кошти у борг. Якщо використовувати 
юридичну термінологію, то це буде до-
говір позики між позикодавцем і пози-
чальником. Даний правочин є настіль-
ки розповсюдженим, що сторони часто 
не замислюються над його юридичною 
складовою та в першу чергу керуються 
довірою. Але через це в майбутньому мо-
жуть виникнути проблеми. 

Розписка — це документ, який під-
тверджує передачу й одержання грошей, 
матеріальних цінностей, документів 
тощо від установи чи приватної особи.

Відповідно до ст. 1046 ЦК України за 
договором позики одна сторона (позико-
давець) передає у власність другій сто-
роні (позичальникові) грошові кошти 
або інші речі, визначені родовими озна-
ками, а позичальник зобов'язується по-
вернути позикодавцеві таку ж суму гро-
шових коштів (суму позики) або таку 
ж кількість речей того ж роду та такої 
ж якості. Договір позики є укладеним 
з моменту передання грошей або інших 
речей, визначених родовими ознаками.

Відповідно до ст. 1047 ЦК України до-
говір позики укладається у письмовій 
формі, якщо його сума не менш як у де-
сять разів перевищує встановлений за-
коном розмір неоподатковуваного мі-
німуму доходів громадян (170 грн.), а у 
випадках, коли позикодавцем є юридич-
на особа, - незалежно від суми. На під-
твердження укладення договору пози-
ки та його умов може бути представлена 
розписка позичальника або інший до-
кумент, який посвідчує передання йому 

позикодавцем визначеної грошової суми 
або визначеної кількості речей.

Позичальник зобов'язаний поверну-
ти позикодавцеві позику (грошові кош-
ти у такій самій сумі або речі, визначені 
родовими ознаками, у такій самій кіль-
кості, такого самого роду та такої са-
мої якості, що були передані йому по-
зикодавцем) у строк та в порядку, що 
встановлені договором (ч.1 ст. 1049 ЦК 
України).

Розписка про отримання в борг гро-
шових коштів є документом, який ви-
дається боржником кредитору за дого-
вором позики після отримання коштів, 
підтверджуючи як факт укладення до-
говору та зміст умов договору, так і факт 
отримання боржником від кредитора 
певної грошової суми.

При цьому факт отримання коштів у 
борг підтверджує не будь-яка розписка, 
а саме розписка про отримання коштів, 
зі змісту якої можливо установити, що 
відбулася передача певної суми коштів 
від позичальника до позикодавця.

Розписки можуть бути приватними й 
службовими.

При складанні приватної розписки не-
обхідно зазначити наступну інформацію:

назва та дата документа;
прізвище, ім'я, по батькові (повністю) 

того, хто дає розписку й підтверджує 
отримання;

прізвище, ім'я, по батькові (повністю) 
того, кому дається розписка;

конкретні дані (найменування, кіль-
кість, стан, термін тощо) матеріальних 
цінностей, що передаються, які вказу-

ються цифрами й словами;
умови, згідно з якими боржник отри-

мав грошові кошти;
термін повернення коштів;
паспортні та контактні дані позичаль-

ника і позикодавця;
зобов'язання повернути гроші в строк 

та зазначити цей строк;
відсотки за користування грошима 

(якщо такі є);
підпис позичальника;
засвідчення свідків (за необхідності).
Засвідчення підпису особи, яка дає 

розписку, за необхідності засвідчуєть-
ся посадовою особою установи, де вона 
працює, за місцем проживання чи нота-
ріальною конторою.

У тексті службової розписки вказу-
ються посади осіб, повні назви установ, 
які вони представляють, на підставі 
якого розпорядчого документа переда-
но й отримано матеріальні чи грошові 
цінності.

При необхідності в розписці вказують-
ся прізвища свідків передачі цінностей з 
їх підписами.

Важливо знати: документ буде не-
дійсним, якщо позичальник не поста-
вив під ним підпис.

У разі недотримання вимог щодо 
обов’язкової письмової форми договір 
вважається неукладеним, тобто право-
чину як юридичний факт не відбувся, а 
отже й жодних правовідносин, які по-
роджували б взаємні права та обов’яз-
ки сторін, виникнути не могло.

«Блог права»

ДІЗНАТИСЯ ІНФОРМАЦІЮ 
ПРО НЕРУХОМІСТЬ СТАЛО ПРОСТО

Орендуєте квартиру і не впевнені у 
власникові? Шукаєте помешкання сту-
денту у незнайомому місті та не хочете 
потрапити на гачок шахраїв? Плануєте 
придбати житло на вторинному ринку, 
але не довіряєте продавцям? Тоді ця ін-
формація стане вам у нагоді! 

Як відомо, в Україні діє Реєстр прав 
на нерухоме майно, в якому громадя-
нин, використовуючи свій кваліфіко-
ваний електронний підпис, може дізна-
тися дані про нерухоме майно будь-якої 
особи.

Тобто інформація про квартиру, зе-
мельну ділянку із зазначенням їх міс-
цезнаходження, по суті, і так знаходить-
ся у вільному доступі. Однак отримати 
її можна лише після ідентифікації себе 
як особи, яка її запитує. Простіше ка-
жучи, власник нерухомості буде бачи-
ти ваше справжнє прізвище і час, коли 
ви «запитали» у Реєстру інформацію 
про його майно.

Однак, як з'ясувалося, тепер цифрові-
зація пішла ще далі. Так, існує мобіль-
ний додаток, який дозволяє не прохо-
дити навіть ідентифікацію, а просто, 
завантаживши його собі на телефон, 
відразу отримати інформацію.  Йдеть-
ся про мобільний додаток «ДРРП Реє-
стр нерухомості», який працює цілком 
офіційно і за допомогою якого кожен 
може отримувати актуальну інформа-
цію з Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно (ДРРП). 

Можливості системи:
- пошук за ідентифікаційними дани-

ми - система здійснює пошук за ПІБ чи 
ідентифікаційним номером для фізич-
ної особи або назвою чи кодом ЄДР-
ПОУ для юридичної особи;

- пошук за об’єктом нерухомості - си-
стема дозволяє отримувати інформа-
цію за кадастровим номером земельної 
ділянки чи за реєстраційним номером 
нерухомого майна;

- історія - усі запити та PDF-файли 
зберігаються у додатку. Повертайтесь 
до них у будь-який час, навіть за відсут-

ності Інтернету.
Єдиний нюанс – розробники поки що 

запустили додаток на платній основі. 
Тому за інформацію доведеться спла-
тити. Водночас жодних обмежень щодо 
висвітлення інформації за відповідни-
ми витягами не відбувається взагалі.

 
До речі, як виявилось, цей додаток не-

абияк попсував нерви суддям. Днями,  
Рада суддів України розглядала питан-
ня про вжиття заходів для забезпечення 
дотримання гарантій незалежності суд-
дів щодо обмеження висвітлення кон-

фіденційної інформації стосовно суддів 
із Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно.

Нібито, до органу суддівського само-
врядування звернулися судді Херсон-
ського міського суду, Херсонської об-
ласті з повідомлення про порушення 
чинного законодавства під час надання 
інформації з Єдиного реєстру речових 
прав на нерухоме майно, саме із допо-
могою мобільного додатку «ДРРП Ре-
єстр нерухомості».

Порушенням вважають відсутність 
ідентифікації запитувача, як це перед-
бачено порядком використання квалі-
фікованого електронного підпису. Адже 
відповідно до статті 14 Закону України 
«Про захист персональних даних» пе-
редання відомостей про фізичну особу 
здійснюється лише за її згодою, якщо 
інше не передбачено законодавством.

Тому,  Рада суддів України звернула-
ся до Міністерства юстиції України з 
проханням вжити заходів щодо обме-
ження поширення інформації про ад-
ресу нерухомого майна та даних щодо 
його власників, однак отримала лист, у 
якому Мін’юст зазначив, що без внесен-
ня змін до законодавства України фак-
тично обмежити надання витягів із від-
повідного реєстру неможливо.

Тим часом додаток продовжує безпе-
решкодно працювати. Тож, користуй-
тесь на здоров’я!  

«БМ»
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«КУЛІНАРНА МАНДРІВКА В ГЕТЬМАНЩИНУ»
Цікаво побачити людину, яка жила кіль-

ка століть тому, дізнатися, як поводилася, 
що їла. Щодо їжі – з цим чудово впорав-
ся Олексій Сокирко, автор книги. Дослі-
дження побачило світ у видавництві «Тем-
пора» на початку весни. Автор з’ясував 
смакові преференції наших предків: хто 
любив каву, а хто – чай; у чому основна 
різниця між м’ясним раціоном селянина 
й козацької старшини; як на українську 
кухню впливали сусіди. Звісно, йшлося і 
про борщ.

– Пане Олексію, Ваша книга 
багата на деталі й подробиці. 
Звідки Ви брали інформацію? 
Як пишуть такі книжки?
– Щоби скуштувати їжу минулого, тре-

ба здолати дуже непростий шлях. Історик, 
як добрий детектив, мусить "опитати" всіх 
свідків. Жодною інформацією гребувати 
не можна. І плітками теж. Щодо джерел, 
то насамперед це писемні. Наприклад, ку-
харські книги – там оповідають про про-
дукти, стиль харчування, режим, рецепти. 
Ще є медичні книги й довідники з ведення 
господарства. Останні дають уявлення про 
продукти, які були на столах людей різних 
соціальних верств. Джерела економічного 
характеру – це звіти й обліки. Є ще такий 
важливий пласт, як мемуарна література, 
щоденники, приватне листування. Аналі-
зуючи листи місцевих та іноземців, мож-
на сконфронтувати погляди зсередини та 
зовні. Адже часто саме іноземцю впадає в 
очі те, що для наших людей є тривіальним. 
Однак тут треба зважати на обставини пе-
ребування на цій території, тривалість по-
дорожі мандрівника, рід його занять. Це 
все копітка робота, але дуже цікава.

Крім того, що ці джерела треба знайти, 
мусиш постійно перевіряти, чи правиль-
но розумієш термінологію. Трапляються 
абсолютно дикі з теперішнього погляду 
рецепти. Наприклад, взяти живого каплу-
на, залити в нього через лійку оцет, зав’я-
зати горло, підвісити на шість годин, а далі 
– дослівно: «Зготуй, як хочеш». 

До джерел належить і археологія. Кор-
пус знахідок XVII–XVIII століть остан-
німи роками зростає і дає великий про-
стір для самостійних досліджень. Сьогодні 
археологія творить справжні дива. Вче-
ні можуть укладати бази даних чи колек-
ції, наприклад, злаків минулого. Раніше 
цей археологічний матеріал часто втрача-
ли. Із розкопок забирали посуд, зброю чи 
кістяки. А в землі залишалися зернятка 
або, перепрошую, кал, аналізування яко-
го може чудово показати, чим харчували-
ся люди. Ще цінним джерелом може бути 
іконографія і живопис. Вони дають розу-
міння, як митці інтерпретували гастро-
номічний етикет, й уявлення про здоро-
ве харчування. Так що репертуар джерел  
колосальний.

– Скільки часу Ви присвятили 
книжці? Збирання інформації, 
опрацювання і, власне, 
написання тексту?
– У роботі над такою книгою збирання 

й аналізування матеріалів забирає значно 
більше часу, ніж написання тексту. Істо-
рія харчування – моє наукове гобі. Впер-
ше в цю тему я зайшов, коли писав книжку 
про наймане військо в Гетьманщині. Тоді 
мені до рук потрапили документи про те, 
як годували найманців, як їм платила дер-
жава, як видавали одяг і продуктові пай-
ки. Так я зміг простежити зміну раціону 
впродовж 50 років. Навіть спробував по-
рахувати енергетичну цінність тих пайків. 
Якось моїй колезі, археологині Оксані Ко-
валенко, трапилися цехові книги ремісни-
ків Гетьманщини. Там була інформація про 
харчування, а також перелік продуктів, які 
купували київські ремісники для цехових 
бенкетів. Через два тижні я сам почав пе-
реглядати ті книги в Інституті рукописів 

Бібліотеки Вернадського. І от тоді поба-
чив абсолютно не відомий материк київ-
ської міської кухні XVIII століття.

Українську традиційну культуру, і 
гастрономічну також, завжди сприймали 
через селянську призму. В нас усі україн-
ські класики описували те, як було в селі. 
А чим жило українське місто? Про київ-
ське життя знаємо хіба що якісь стерео-
типи з п’єс Михайла Старицького. Гастро-
номічну тему в українській літературі ще 
порушував Котляревський в «Енеїді» і де-
хто з класиків, як -от Квітка-Основ’янен-
ко, Нечуй-Левицький чи Куліш. У своїй 
книжці я показую, що ми мали й аристо-
кратичну кухню. Не придуману й не запо-
зичену, а цілком органічну частину нашої 
побутової культури.

«Кулінарна мандрівка в Гетьманщину» 
– це спроба першого погляду на феномен 
гастрономічної культури. У книжці є п’ять 
нарисів, кожен з яких може претендувати 
на окрему монографію. Лінії церковної чи 
старшинської кухні цілком заслуговують 
бути окремими книжками. Втім я не пра-
цював на порожньому місці. За останні де-
сять років вийшло багато праць моїх колег, 
дослідників Гетьманщини. Це і Максим 
Яременко, і Ігор Нетудихаткін. Ігор напи-
сав чудову книгу про кухню київських ми-
трополитів. Максим має прекрасні роботи 
про стиль харчування церковних інтелек-
туалів, викладачів Київської академії.

– Чому такі книжки видають 
у нас аж тепер?
– Тому що в нас не вистачає хороших 

фактографічних праць. От пишу про кух-
ню київських міщан, і в мене величезні 
проблеми з тим, щоб з’ясувати демогра-
фічну ситуацію. Київ XVIII століття дуже 
погано досліджений. Такі синтези в жанрі 
історії повсякдення, уявлень, ідей нароста-
ють, як жирок на м’язах академічних до-
сліджень. А в нас поки що проблеми з та-
кими м’язами.

Історія харчування у європейській істо-

ріографії мала два етапи. Спочатку вони 
досліджували економіку й господарство, 
харчову цінність, врожайність, раціон. А 
потім, десь на зламі 1960–1970-х, з’явили-
ся вчені, які започаткували антропологіч-
ний, семіотичний підхід до історії кухні. 
Зацікавилися, якими були смакові букети, 
наприклад, Середньовіччя. І побачили, що 
домінували гострі, кислі, солодкі смаки. 
Далі помітили, як європейська гастроно-
мія почала цінувати природні смаки про-
дуктів рослинного походження, відмовля-
тися від тривалого термічного оброблення 
продуктів, використовувати мінімум пря-
нощів. Відтак почався другий етап, який 
часто називають "історія смаків".

Спостерігаю, як працюють колеги в різ-
них регіонах України й дуже оптимістич-
но дивлюся на перспективи цієї царини. 

За допомогою гастрономії ми можемо 
зробити набагато більше, ніж якимись 
проєктами у військовій чи політичній іс-
торії. У цьому я пересвідчився на своїх від-
критих лекціях, на які збирається значна 
й дуже різна авдиторія. Крім того, таки-
ми темами ми заповнюємо незакриті паз-
ли в історії української минувшини. Без 
них наша культура виглядає не зовсім 
повноцінною.

– Часто література чи масова 
культура зображає ченців, 
священників такими пишнотілими, 
із великими животами, ситими. 
Чому церковників бачили саме 
такими? Чому Церква мала 
більше справ з їжею, аніж 
будь-яка інша інституція?
– Церква в європейській культурі була 

спадкоємицею і трансляторкою греко-рим-
ської традиції. І у харчуванні також. Як на-
пів автономна структура вона мала свій 
економічний уклад. Відповідно, все це 
прямо позначалось на системі харчування 
духовенства. Навіть у постсередньовічній 
Європі була така ситуація. Змінилася вона 

хіба що підо впливом просвітництва й се-
куляризаційних реформ XVIII століття, 
коли суспільство почало випрацьовувати 
власну систему життя, виховання, освіти, 
ведення господарства й харчування. Наша 
монастирська культура та культура харчу-
вання в Київській митрополії якраз є пря-
мим аналогом цього феномену. Там витво-
рили свою унікальну традицію, яка зникла 
після секуляризаційної реформи Катери-
ни ІІ. Під час русифікації церкви в XIX 
столітті ми втратили цілий континент мо-
настирської культури. Очевидно, гастро-
номія була однією із її складових.

Топос ненажерливих монахів чи кліри-
ків дуже поширений у європейській літе-
ратурі – і у високій, і в низовій. Пошире-
ний він і в культурі Гетьманщини. З одного 
боку, ця сатира сигналізувала про якісь 
справді надмірності в житті Церкви. З ін-
шого – Церква матеріально була стабільні-
шою, ніж світське суспільство. Люди часто 
кпинили й іронізували з неї через відчут-
тя меншовартости й неситости, якщо вже 
перекладати все це на мову гастрономії.

– Що відомо про борщ у 
Гетьманщині? Чи любили його, 
як готували? І чи все це було 
так, як ми тепер думаємо?
– На згадки про борщ як про щоден-

ну страву і як про страву на святковому 
столі я натрапляв у документах монахів, 
спудеїв, козаків, селян, старшини різного 
достатку. Очевидно, що борщ був справ-
ді універсальною стравою. Різнилися хіба 
що інгредієнти, які вказували на соціаль-
ний статус. Традиція приготування борщу, 
різних його варіантів, покриває всю тери-
торію магдебурзької України. Від Переми-
шля до Гадяча, починаючи з XVII століт-
тя, його згадують як цілком звичну страву.

– Тобто можна говорити, що 
борщ – це одна з універсальних 
українських тяглостей?
– Думаю, так. Залишається відкритим 

хіба що питання, коли він таким став. На 
сьогодні одна з найранніших київських 
згадок – це кінець XVI століття. Вона в 
тексті німецького мандрівника Мартіна 
Ґрунивеґа. Однак про борщ могли згаду-
вати й у раніших джерелах. Бо Ґрунивеґ 
явно застав усталену традицію.

– Чим кулінарно відрізнялися 
українці в епоху Гетьманщини від 
своїх сусідів: угорців, поляків, 
чехів, румунів, білорусів?
– У книжці я обґрунтовую думку, що 

кулінарна традиція Гетьманщини родом 
із Речі Посполитої. Бо побутова культу-
ра українських земель була регіональною 
складовою річпосполитського канону. Із 
ним Гетьманщину пов’язували цирку-
лювання кухарських текстів, кулінарних 
книжок, господарських порадників, по-
ширених у XVIII столітті. Також торгів-
ля – трансфер не лише продуктів чи напо-
їв, а й кулінарних практик. У XVII–XVIII 
століттях Річ Посполита залишалася відо-
кремленою дуже прозорими і пластични-
ми кордонами. Люди вільно ходили через 
Дніпро на навчання, на прощі до монасти-
рів, їздили до родичів і так далі.

З іншого боку, були й регіональні відмін-
ності. У Гетьманщині менше споживали 
бобових. Натомість їли більше каш, круп і 
зернових. А у Галицькій Русі горох і боби 
були звичайною стравою нащодень для 
більшости малозаможних і середньоза-
можних верств. Напрошується висновок, 
що обличчя локальної кухні в той час ви-
значала економіка. Про литвинів завжди 
казали, що вони медолюби. Йшлося і про 
продукти бджільництва, і про питні меди, 
якими славився білорусько-литовський 
ареал. Про німців пишуть як про м’ясоїдів 
і любителів усіляких смаколиків.

Продовження читайте на сторінці 27.
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6.00 Гiмн України.
6.05 Роздивись.
6.30 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
6.50 М/ф «Колосок».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.4
0,2.15,5.10 Новини.
7.05,18.50 Т/с «Загад-
ковий Доктор Блейк». 
(16+).
8.05 Край пригод.
8.20 Заархiвоване.
8.30 Я вдома.
9.05 Телепродаж.
9.35,0.30 Т/с «Гордiсть». 
(12+).
11.35 Земля, наближена 
до неба.
11.50 Еко-люди.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
10,21.45,0.15,2.50,5.45
Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спо-
гади.
16.30 Концерт. Пiснi про 
кохання.
17.30 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
19.55 Д/с «Боротьба за 
виживання».
22.00 Д/с «Дикi тварини».
23.00 «Справа Тлявова».
1.25,3.05 Суспiльна 
студiя. Головне.
4.05 Д/ф «Вибiр».

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14
.00,16.45,19.30,4.35
«ТСН».
9.25,10.20,5.35 «Життя 
вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
14.45 «Одруження на-
ослiп».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45,21.50 Т/с «Свати».
22.55 Мелодрама «Лег-
коважна жiнка». (16+).
2.30 Комедiя «Дiаман-
това рука».

5.30,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна про-
грама».
12.25 Х/ф «Все або 
нiчого». (16+).
14.40,15.35 «Речдок».
16.30 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
18.00,19.00,3.05 «Сто-
сується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.50 Х/ф «Пiрати ХХ 
столiття».
1.30 Х/ф «З життя на-
чальника карного роз-
шуку».
4.35 М/ф.

6.00,7.00,8.00,9.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,1
4.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,1.00,2.00,3
.00,4.00,5.00 Час новин.
6.25,0.35 Особливий 
погляд.
7.10,8.30,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15,10.10 Д/с «Бойовий 
вiдлiк».
8.35,12.40 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
9.30 Машина часу.
11.10 Д/с «Бойовi ко-
раблi».
13.10,1.15 Д/с «По-
вiтрянi воїни».
14.10,2.15,5.10 Д/с 
«Великi танковi битви».
15.30,16.10 Час «Ч».
17.10,18.10 Д/с «Апо-
калiпсис».
19.30,23.10 «Дiйовi 
особи».
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00 Д/с «Вирiшальнi 
битви Другої свiтової 
вiйни».

3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.10 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.25 Факти.
4.50 Т/с «Таємнi дверi». 
(16+).
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.15 Т/с «Смертельна 
зброя». (16+).
11.20 Секретний фронт.
11.35,13.15 Х/ф «Дiа-
мантовий полiцейський». 
(16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
14.05,16.15 Х/ф «Поба-
чення наослiп».
16.30 Х/ф «Гудзонський 
яструб». (16+).
18.45,21.10 Факти. 
Вечiр.
20.25 Громадянська обо-
рона.
21.30 Т/с «Пес». (16+).
0.00 Т/с «Фантом». (16+).
3.45 Я зняв!

5.15,5.50 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.35 Т/с «Комiсар Рекс».
10.25 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
13.30,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.55,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
20.15,22.50 Т/с «Другий 
шанс на перше кохання». 
(12+).
1.10 Т/с «Торгашi».

5.55,7.45 Kids` Time.
6.00 М/ф.
6.10 М/с «Том i Джерi 
Шоу».
7.50 Орел i решка.
9.55 Т/с «Грiмм». (16+).
11.45 Х/ф «Новi му-
танти». (16+).

13.30,19.00 Аферисти в 
мережах. (16+).
15.15 Т/с «Надпри-
родне». (16+).
17.05 Хто зверху? (12+).
21.05 Х/ф «Автобан». 
(16+).
23.00 Х/ф «Шанхайський 
перевiзник». (16+).
1.00 Х/ф «Вен Вайлдер 
- король вечiрок». (16+).
2.45 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Т/с «Каблучка з 
рубiном». (12+).
12.30 Агенти справедли-
востi. (16+).
14.30,15.30 Iсторiя од-
ного злочину. (16+).
20.10 «Говорить Україна».
21.35 Європейський 
дайджест.
21.50 Футбол. ЧЄ. 1/8 
фiналу.
0.00 Гучна справа.
1.00,2.00 Х/ф «Пiгулка 
вiд слiз». (12+).
1.30 Телемагазин.
3.15 Реальна мiстика.

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

18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. 
Калнишем та О. Курба-
новою.
22.00 «Прямий» контакт» 
з Т. Березовцем.
23.00 «Вiйна за незалеж-
нiсть».

6.00 Х/ф «Как Ивануш-
ка-дурачок за чудом 
ходил». (12+).
7.25 Х/ф «Подземка». 
(Франция). (16+).
9.05 Х/ф «Аритмия». 
(18+).
10.55 Х/ф «Сити-Ай-
ленд». (США). (16+).
12.35 Х/ф «Пред-
чувствие». (США). (18+).
14.10 Х/ф «Рекрут». 
(США). (16+).
16.00 Х/ф «Родина». 
(18+).
18.00 Х/ф «Дорогой 
Джон». (США). (16+).
19.40 Х/ф «Если только». 
(США - Великобритания). 
(16+).
21.10 Х/ф «Пришельцы». 
(Франция). (16+).
22.55 Х/ф «Семьянин». 
(США). (16+).
0.55 Х/ф «Боец». (США). 
(16+).
3.55 Х/ф «Гостья из буду-
щего», 1 с. (12+).
4.55 Х/ф «Гостья из буду-
щего», 2 с. (12+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.00 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
11.50 «Орел i решка. 
Незвiдана Європа».
12.40,18.00 «Орел i 
решка. Морський сезон».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
20.00 «Орел i решка. 
Перезавантаження».
0.00 Т/с «Грань». (16+).

3.00 «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.

5.00 «Top Shop».
6.15 «Таємницi свiту».
6.40 «Свiдок. Агенти».
7.35,14.50,17.00,3.05
«Випадковий свiдок».
8.15 Х/ф «Наречений з 
того свiту».
9.15 Х/ф «До Чорного 
моря».
10.35 Х/ф «Перегони 
«Гарматне ядро».
12.30,16.30,19.00,2.35
«Свiдок».
13.00 Х/ф «Дiм сонця, що 
сходить». (16+).
17.50 «Будьте здоровi».
19.30 Т/с «CSI: Маямi». 
(16+).
23.00 «Акцент».
23.30 Х/ф «Живiть у ра-
достi».
1.00 Х/ф «Папуга, що 
говорить на iдиш».
3.30 «Речовий доказ».
4.00 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
,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».
16.45,2.55 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Эксперт».
23.00 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.50 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.05 «Линия жизни». 
Эрнст Романов.
3.15 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Мiстична Україна.
6.45 Бандитський Київ.
8.30 Правда життя.
10.05,1.45 Речовий 
доказ.
11.15,3.35 Там, де нас 
нема.
12.15 Пiдроблена iсторiя.
13.15 Бойовий вiдлiк.
15.15,20.00 Секретнi 
територiї.
16.10,20.50 Таємнi 
космiчнi катастрофи.
17.05 НАСА: нез`ясо-
ване.
18.00 Дикi тварини.
19.00,5.15 Сiяя: з нами у 
дику природу.
21.50 Мегааеропорт 
зсередини.
22.45 Вижити в дикiй 
природi.
23.45 Крила вiйни.
0.45 Дикий i живий.
2.50 Страх у твоєму домi.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.15 Х/ф «Рапунцель».
10.15,23.15 Т/с «Нове 
життя Василини Пав-
лiвни».
11.15,18.15 4 весiлля.
13.15,16.15 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 Країна У 2.1.
2.00 Країна У.
2.30 Щоденники Тем-
ного. (16+).
4.00 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.05,15.25 Х/ф «Ана-
конда». (США). (16+).
8.30 Х/ф «Примадонна». 
(Великобритания - 
Франция). (16+).
10.20 Х/ф «Сбежавшая 
невеста». (США). (16+).
12.10,4.05 Х/ф «Закол-
дованная Элла». (США 
- Великобритания - Ир-
ландия). (12+).
13.45 Х/ф «Джуманджи». 
(США). (6+).
16.55 Х/ф «Дивергент». 
(США). (12+).
19.10 Х/ф «Чикаго». 
(США - Германия - Ка-
нада). (12+).
21.00 Х/ф «Без тор-
мозов». (Франция). (16+).
22.30 Х/ф «Бердмэн». 
(США). (18+).
0.25 Х/ф «Ключ от всех 
дверей». (США - Гер-
мания). (16+).
2.05 Х/ф «Поезд на 
Юму». (США). (16+).
5.40 Х/ф «Пышка». 
(США). (16+).

6.00 Т/с «Бiблiотекарi 3». 
(16+).
7.50 Х/ф «Вторгнення: 
Планета Земля». (16+).
9.45 Х/ф «Джек Гантер. В 
пошуках скарбiв Угарiта». 
(16+).
11.45 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,2.50 «Спецкор».
18.50,3.20 «ДжеДАI».
19.25 «Грошi».
20.45 Т/с «Брати по кровi 
2». (16+).
22.25,0.15 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
2.05 Т/с «Рекс».
3.50 «Помста природи».
4.50 «102 Полiцiя».
5.30 Телемагазини.

6.00 Гiмн України.
6.05 Роздивись.
6.30 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
6.50 М/ф «Чарiвнi оку-
ляри».
7.00,8.00,9.00,21.00,0.
05,2.25,5.20 Новини.
7.05 Т/с «Гордiсть». (12+).
8.05,3.00,4.45,5.55
Погода.
8.10 Земля, наближена 
до неба.
8.25 Д/с «Дикi тварини».
9.05 Суспiльна студiя. 
Марафон «Моя Консти-
туцiя».
13.00 Пишемо iсторiю. 
На шляху до Незалеж-
ностi.
13.15 Х/ф «Сватання на 
Гончарiвцi».
15.10 Телепродаж.
15.40 Д/ф «Весiльний 
спадок».
17.25 Т/с «Римська iм-
перiя». (12+).
18.50,0.40 Х/ф «Мої 
думки тихi». (12+).
21.25,0.30,2.50,5.45
Спорт.
21.35,3.05 «Зворотнiй 
вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
4.50 Енеїда.

7.05 Комедiя «Пiнгвiни 
мiстера Поппера».
9.00 «ТСН-Тиждень».
10.30 «Свiт навиворiт».
12.00 «Мандруй Укра-
їною з Дмитром Кома-
ровим».
19.30,4.50 «ТСН».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 Комедiя «Дiаман-
това рука».
22.20 Мелодрама «Лег-
коважна жiнка». (16+).
2.10 Комедiя «Упiймай 
шахрайку, якщо зможеш». 
(16+).
4.00,5.35 «Життя 
вiдомих людей».

3.15 «Орел i решка. Мор-
ський сезон».
4.55,5.00 «Телемагазин».
5.25 «Слiдство вели...» з 
Л. Каневським».
8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.05,18.00,3.00 «Сто-
сується кожного».
12.25 Х/ф «Прогулянка 
по Бангкоку». (12+).
14.15 Х/ф «Четверо 
проти банку». (16+).
16.05 «Чекай на мене. 
Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 Концерт «Весна на 
Зарiчнiй вулицi».
22.40 Х/ф «Карнавал».
1.50 Х/ф «Всього один 
поворот».
4.25 М/ф.

6.00,7.00,9.00,10.00,11
.00,14.00,15.00,16.00,1
7.00,18.00,19.00,1.00,2
.00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.25,0.35 Вечiр з Янiною 
Соколовою.
7.10,8.30,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15,10.10 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 Д/с «Бойовi ко-
раблi».
12.50 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
13.00 Час. Пiдсумки 
тижня з А. Мiрошниченко.
14.10,2.15,5.10 Д/с 
«Великi танковi битви».
15.30 Час «Ч».
16.30 Таємницi вiйни.
17.10 Д/с «1941».
18.10 Д/с «Апокалiпсис».
19.30,23.10 «5 копiйок».

21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00 «Кондратюк у по-
недiлок».
1.15 Д/с «Повiтрянi 
воїни».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.35 Скарб нацiї.
4.45 Еврика!
4.50 Служба розшуку 
дiтей.
4.55 Громадянська обо-
рона.
6.35 Факти тижня.
8.50 Х/ф «Невдахи».
10.45 Х/ф «Король 
Ральф».
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Стiй! Бо моя 
мама стрiлятиме».
14.50 Х/ф «Куленепро-
бивний». (16+).
16.25 Х/ф «Пташка на 
дротi». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Гудзонський 
яструб». (16+).
21.10 Х/ф «Побачення 
наослiп».
23.05 Х/ф «Дiамантовий 
полiцейський». (16+).
1.00 Х/ф «Пес на лан-
цюгу». (18+).
2.45 Секретний фронт.
3.25 Я зняв!

5.20,5.35 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.25 Х/ф «Нестерпна 
жорстокiсть».
8.30 Т/с «Папаньки». 
(12+).
13.25,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.55,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
20.15,22.50 Т/с «Любов 
з ароматом кави». (12+).
0.55 Т/с «Торгашi».

6.00 Орел i решка.
9.15,10.55 Kids` Time.
9.20 М/с «Том i Джерi 
Шоу».
9.55 М/ф «Том i Джерi: 
Гiгантська пригода».
11.00 Х/ф «Крiстофер 
Робiн».
13.10 М/ф «Angry Birds в 
кiно».
15.00 М/ф «Angry Birds в 
кiно 2».
17.00 М/ф «Заплутана 
iсторiя».
18.55 Х/ф «Учень ча-
родiя».
21.00 Х/ф «Патрiот». 
(16+).
0.35 Х/ф «Куля в лоб». 
(16+).
2.10 Служба розшуку 
дiтей.
2.15 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.40 Х/ф «Востаннє 
прощаюся». (12+).
12.45,15.20 Т/с «Вiражi 
долi». (12+).
16.50,20.00 Т/с «Пого-
вори з нею».
21.35 Європейський 
дайджест.
21.50 Футбол. ЧЄ. 1/8 
фiналу.
0.00 Гучна справа.
1.00,2.00 Х/ф «Ромашка, 
Кактус, Маргаритка». 
(12+).
1.30 Телемагазин.
3.15 Реальна мiстика.

9.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,14.00,15.00 «Ре-
портер». Новини.
9.10,10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. 
Ашiон, П. Рольником, О. 
Близнюком, С. Вардою, 
М. Стецюк та А. Мiщенко.
13.10,14.15 «Великий 
день» з А. Сайчуком, Ю. 

Шпачинською i Д. Ща-
сливою.
15.15 Концерт I. Фе-
дишин.
17.00 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
19.00 Концерт М. Поп-
лавського.

6.00 Х/ф «Пацаны». (16+).
7.30 Х/ф «Жандарм и 
жандарметки». 
(Франция). (16+).
9.05 Х/ф «Боец». (США). 
11.00 Х/ф «Рэмбо 3». 
(США). (16+).
12.35 Х/ф «Манолете». 
(Испания - Великобри-
тания - Франция - США - 
Германия). (16+).
14.10 Х/ф «ТАСС уполно-
мочен заявить...», 9 с. 
15.10 Х/ф «ТАСС уполно-
мочен заявить...», 10 с. 
16.15 Х/ф «Аритмия». 
18.05 Х/ф «Сити-Ай-
ленд». (США). (16+).
19.45 Х/ф «Пред-
чувствие». (США). (18+).
21.20 Х/ф «Подземка». 
(Франция). (16+).
23.00 Х/ф «Рекрут». 
(США). (16+).
0.50 Х/ф «Отель Мумбаи: 
Противостояние». (США 
- Австралия). (18+).
3.50 Х/ф «Аленький цве-
точек». (12+).
4.55 Х/ф «Фантазеры». 
(12+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.00 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
11.40 «Орел i решка. 
Незвiдана Європа».
12.35 Х/ф «Голос мон-
стра». (12+).
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
18.00 «Орел i решка. 

Морський сезон».
20.00 «Орел i решка. 
Перезавантаження».
0.00 Х/ф «Бабадук». 
(18+).
1.45 Т/с «Три сестри».
3.25 «Нiчне життя».

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

5.00 «Top Shop».
6.00 М/ф «Таємниця 
третьої планети».
8.25 М/ф «Пригоди ко-
зака Енея».
9.10 Х/ф «Фантазiї Вес-
нухiна».
11.45 Х/ф «Сто грамiв» 
для хоробростi...»
13.10 Х/ф «Слiд Сокола».
15.20,2.25 «Випадковий 
свiдок».
17.10 Х/ф «Iван Сила».
19.00 Х/ф «Весна на 
Зарiчнiй вулицi».
20.50 Х/ф «Перегони 
«Гарматне ядро».
22.45 Мюзикл «Сорочин-
ський ярмарок на НТН».
0.25 Х/ф «Прощавайте, 
фараони!»
1.50,3.05 «Речовий 
доказ».
4.00 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30,4.35 «Судьба че-
ловека с Борисом Кор-

чевниковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Своя чужая».
16.45,2.45 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Эксперт».
23.00 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.50 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.05 «Энигма. Барри 
Коски», ч. 1.
3.05 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Випадковий свiдок.
9.00,2.45 Мiстична 
Україна.
9.50,12.45 У пошуках 
iстини.
10.40 Речовий доказ.
11.50,23.00 Секретнi 
територiї.
14.30,0.00 Друга свiтова 
вiйна: свiдчення вiйни.
16.20 Бойовий вiдлiк.
17.15 Тваринна зброя.
18.15 Останнiй день 
Помпеї.
19.10 Таємницi королiв-
ських вбивств.
21.00 Iгри iмператорiв.
1.50 Бойовi кораблi.
3.25 Там, де нас нема.
4.15 Iсторiя Києва.
5.00 Мерилiн Монро.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.15 Х/ф «Панi Мете-
лиця».
10.15,23.15 Т/с «Нове 
життя Василини Пав-
лiвни».
11.15,18.15 4 весiлля.
13.15,16.15 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 Країна У 2.1.
2.00 Країна У.
2.30 Щоденники Тем-
ного. (16+).
4.00 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.50,16.25 Х/ф «Грязные 
танцы 2: Гаванские ночи». 
(США). (16+).
8.15 Х/ф «Тайное окно». 
(США). (12+).
9.50 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние». (США). 
11.55 Х/ф «Дивергент». 
(США). (12+).
14.10 Х/ф «Робин Гуд». 
(США). (16+).
17.50,5.20 Х/ф «Джума-
нджи». (США). (6+).
19.30 Х/ф «Анаконда». 
(США). (16+).
21.00,3.50 Х/ф «По-
следняя любовь на 
Земле». (Великобритания 
- Швеция - Дания). (16+).
22.30 Х/ф «Прощай, 
детка, прощай». (США). 
(16+).
0.20 Х/ф «Не говори ни 
слова». (США - Австралия 
- Канада - Швейцария). 
(16+).
2.10 Х/ф «Ключ от всех 
дверей». (США - Гер-
мания). (16+).

6.00 «ДжеДАI».
6.25 Т/с «Опер за ви-
кликом 5». (16+).
7.45 Т/с «Операцiя «Де-
зертир». (16+).
12.00 «Загублений свiт».
18.00 Х/ф «У пошуках 
бурштинової кiмнати». 
(16+).
20.15 Х/ф «Аватар». 
(16+).
23.30,1.20 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
2.55 Т/с «Рекс».
3.35 «Помста природи».
4.50 «102 Полiцiя».
5.30 Телемагазини.
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6.00 Гiмн України.
6.05 Роздивись.
6.30 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
6.50 М/ф «Братик Кролик 
та братик Лис».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.4
0,2.15,5.10 Новини.
7.05,18.50 Т/с «Доктор 
Блейк». (16+).
8.05 Край пригод.
8.20 Заархiвоване.
8.30 Я вдома.
9.05 Телепродаж.
9.35,0.30 Т/с «Гордiсть». 
(12+).
11.35 Земля, наближена 
до неба.
11.50 Еко-люди.
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. Пiснi про 
кохання.
17.30 «Справа Тлявова».
19.55 Д/с «Боротьба за 
виживання».
22.00 Д/с «Свiт дикої 
природи».
1.25,3.05 Суспiльна 
студiя. Головне.
4.05 Погода.
4.10 Д/ф «Сходи Якова».

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30,4.35
«ТСН».
9.25,10.20,5.35 «Життя 
вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
14.45,2.30 «Одруження 
наослiп».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45,21.50 Т/с «Свати».
22.55 Мелодрама «Лег-
коважна жiнка». (16+).

5.25,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна про-
грама».
12.25 Х/ф «Чоловiк на-
розхват». (16+).
14.30,15.35 «Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
18.00,19.00,3.05 «Сто-
сується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
23.55 Х/ф «Огарьова, 6».
1.40 Х/ф «Буднi карного 
розшуку».
4.35 М/ф.

6.00,7.00,8.00,9.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,1
4.00,15.00,16.00,17.00
,18.00,19.00,1.00,2.00,
3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.25,0.35 Невигаданi 
iсторiї.
7.10,8.30,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15,10.10 Д/с «Бо-
йовий вiдлiк».
8.35,12.40 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
9.30 Машина часу.
11.10 Д/с «Бойовi ко-
раблi».
13.10,1.15 Д/с «По-
вiтрянi воїни».
14.10,2.15,5.10 Д/с 
«Великi танковi битви».
15.30,16.10 Час «Ч».
17.10,18.10 Д/с «Апо-
калiпсис».
19.30,23.10 «Велика 
полiтика».
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00 Д/с «Вирiшальнi 
битви Другої свiтової 
вiйни».

3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.00 Скарб нацiї.
4.10 Еврика!
4.20 Служба розшуку 
дiтей.
4.25 Факти.
4.50 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+).
11.25,21.30 Т/с «Пес». 
(16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.15 Х/ф «Термiнатор 3: 
Повстання машин». (16+).
15.35,16.15 Х/ф «Тер-
мiнатор 5: Генеза». (16+).
18.45,21.10 Факти. 
Вечiр.
20.25,2.50 Секретний 
фронт.
23.50 Т/с «Фантом». 
(16+).
3.35 Я зняв!

5.15,5.55 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.55 Т/с «Комiсар Рекс».
10.30 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
13.30,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.55,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
20.15,22.50 Т/с «Список 
бажань». (16+).
1.05 Т/с «Торгашi».

5.55,7.15 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi 
Шоу».
7.20 Орел i решка.
9.25 Т/с «Грiмм». (16+).
11.15 Х/ф «Грошi вирi-
шують все».
13.10,19.00 Аферисти в 

мережах. (16+).
15.15 Т/с «Надпри-
родне». (16+).
17.00 Хто зверху? (12+).
21.05 Х/ф «Обдурити 
всiх».
23.00 Х/ф «Шанхайськi 
лицарi».
1.10 Improv Live Show. 
(12+).
2.10 Служба розшуку 
дiтей.
2.15 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Т/с «Каблучка з 
рубiном». (12+).
12.30 Агенти справедли-
востi. (16+).
14.30,15.30 Iсторiя од-
ного злочину. (16+).
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00 Т/с «Другий шанс», 
1 i 2 с. (12+).
23.10 Т/с «Другий шанс». 
(12+).
1.10 Гучна справа.
1.45 Телемагазин.
2.15 Реальна мiстика.

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

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

6.00 Х/ф «Приключения 
Буратино», 1 с. (12+).
7.10 Х/ф «Пришельцы». 
(Франция). (16+).
8.55 Х/ф «Родина». (18+).
10.55 Х/ф «Дорогой 
Джон». (США). (16+).
12.40 Х/ф «Если только». 
(США - Великобритания). 
(16+).
14.10 Х/ф «Семьянин». 
(США). (16+).
16.10 Х/ф «Разомкнутые 
объятия». (Испания). 
(16+).
18.10 Х/ф «Патруль». 
(США). (18+).
19.55 Х/ф «В стране 
женщин». (США). (16+).
21.30 Х/ф «Откройте, 
полиция! 3». (Франция). 
(16+).
23.10 Х/ф «Человек без 
лица». (США). (16+).
1.00 Х/ф «Аритмия». 
(18+).
3.55 Х/ф «Гостья из буду-
щего», 3 с. (12+).
4.55 Х/ф «Гостья из буду-
щего», 4 с. (12+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.10 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.00 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
11.50 «Орел i решка. 
Незвiдана Європа».
12.50,18.00 «Орел i 
решка. Морський сезон».

14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
20.00 «Орел i решка. 
Перезавантаження».
0.00 Т/с «Грань». (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.

5.00 «Top Shop».
6.20 «Будьте здоровi».
7.55,14.50,17.00,3.15
«Випадковий свiдок».
12.30,16.30,19.00,2.45
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Хiд конем».
10.45,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
17.50 «Вартiсть життя».
23.00 «Акцент».
23.30 Х/ф «Дiти Дон 
Кiхота».
1.00 Х/ф «Бiля тихої при-
станi».
2.15,3.30 «Речовий 
доказ».
4.00 «Правда життя. 
Професiйнi байки».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
11.00,17.00,20.00
Вести.
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным.
15.00,18.40 «60 минут».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.05 Вести. Местное 

время.
21.20 Т/с «Эксперт».
23.00 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.50 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.05 «Климент Тими-
рязев. Неспокойная ста-
рость».
2.45 Новости культуры.
3.05 Т/с «Тайны след-
ствия».
4.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым».

6.00 Мiстична Україна.
6.45 Бандитська Одеса.
9.10 Правда життя.
10.15,1.45 Речовий 
доказ.
11.25 Там, де нас нема.
12.25 Пiдроблена 
iсторiя.
13.20 Бойовий вiдлiк.
15.10,19.55 Секретнi 
територiї.
16.05,20.50 Таємнi 
космiчнi катастрофи.
17.00,21.50 НАСА: 
нез`ясоване.
17.55 Дикi тварини.
18.55,5.00 Сiяя: з нами у 
дику природу.
22.45 Вижити в дикiй 
природi.
23.45 Крила вiйни.
0.45 Дикий i живий.
2.50 Страх у твоєму домi.
3.35 Україна: забута 
iсторiя.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.15 Х/ф «Стоптанi ту-
фельки».
10.15,23.15 Т/с «Нове 
життя Василини Пав-
лiвни».
11.15,18.15 4 весiлля.
13.15,16.15 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 Країна У 2.1.
2.00 Країна У.
2.30 Щоденники Тем-
ного. (16+).
4.00 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.30,15.15 Х/ф «Чи-
каго». (США - Германия - 
Канада). (12+).
9.20 Х/ф «Эмма». (Вели-
кобритания - США). 
(16+).
11.15,4.40 Х/ф «По-
мпеи». (США - Канада - 
Германия). (12+).
13.00 Х/ф «Дивергент». 
(США). (12+).
17.05 Х/ф «Дивергент, 
глава 2: Инсургент». 
(США). (12+).
19.00 Х/ф «Правила ви-
ноделов». (США). (16+).
21.00 Х/ф «Правила 
съема: Метод Хитча». 
(США). (12+).
22.55 Х/ф «Не говори ни 
слова». (США - Австралия 
- Канада - Швейцария). 
(16+).
0.45 Х/ф «Талантливый 
мистер Рипли». (США). 
(16+).
3.00 Х/ф «Лица в толпе». 
(США). (16+).

6.00,18.50 «ДжеДАI».
6.30 Т/с «Бiблiотекарi 3». 
(16+).
8.20 Х/ф «Кон експрес». 
10.15 Х/ф «3 днi на вбив-
ство». (16+).
12.50,19.25 «Загу-
блений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
20.35 Т/с «Брати по кровi 
2». (16+).
22.15,0.05 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
1.55 Т/с «Рекс».
3.35 «Помста природи».
4.50 «102 Полiцiя».
5.30 Телемагазини.

ТБ ПРОГРАМА

6.00 Гiмн України.
6.05 Роздивись.
6.30 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
6.50 М/ф «Лiтачок Лiп».
7.00,8.00,9.00,13.00,
,21.00,23.40,2.15,5.10
Новини.
7.05,18.50 Т/с «Доктор 
Блейк». (16+).
8.05 Край пригод.
8.20 Заархiвоване.
8.30 Я вдома.
9.05 Телепродаж.
9.35,0.30 Т/с «Гордiсть». 
(12+).
11.35 Земля, наближена 
до неба.
11.50 Еко-люди.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
0,21.45,0.15,2.50,5.45
Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спо-
гади.
16.30 Концерт. Хорея 
Козацька.
17.30,22.00 Д/с «Свiт 
дикої природи».
19.55 Д/с «Суперчуття».
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
1.25,3.05 Суспiльна 
студiя. Головне.
4.05 Погода.
4.10 Д/ф «Одесити на 
Донбасi». (12+).

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14
.00,16.45,19.30,4.40
«ТСН».
9.25,10.20,4.10,5.35
«Життя вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
14.45,2.40 «Одруження 
наослiп».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.33 «Чистоnews».
20.38 «ПроCпорт».
20.40 Т/с «Свати».
21.45 «Право на владу».

0.45 Комедiя «Iнша 
жiнка». (16+).

5.25,23.15 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна про-
грама».
12.25 Х/ф «Я - мi-
льярдер». (16+).
14.30,15.35 «Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
18.00,19.00,3.25 «Сто-
сується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
0.10 Х/ф «В зонi осо-
бливої уваги».
2.05 Х/ф «Хiд у вiдпо-
вiдь».
4.50 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,
18.00,19.00,1.00,2.00,3
.00,4.00,5.00 Час новин.
6.25,0.35 Вечiр з Янiною 
Соколовою.
7.10,8.30,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15,10.10 Д/с «Бойовий 
вiдлiк».
8.35,12.40 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
9.30 Машина часу.
11.10 Д/с «Бойовi ко-
раблi».
13.10,1.15 Д/с «По-
вiтрянi воїни».
14.10,2.15,5.10 Д/с 
«Великi танковi битви».
15.30 Час «Ч».
16.10 Таємницi вiйни.
17.10,18.10 Д/с «Апо-
калiпсис».
19.30,23.10 «Прямим 
текстом».

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

4.00 Скарб нацiї.
4.10 Еврика!
4.20 Факти.
4.40 Т/с «Таємнi дверi». 
(16+).
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.10,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.05 Т/с «Смертельна 
зброя». (16+).
11.00,13.15,21.30 Т/с 
«Пес». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
14.00,16.15 Х/ф «План 
втечi». (16+).
16.50 Х/ф «План втечi 2». 
(16+).
18.45,21.10 Факти. 
Вечiр.
20.25,2.50 Анти-зомбi.
0.00 Т/с «Фантом». (16+).
3.35 Я зняв!

5.15,5.55 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.
15.55,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
20.15,22.50 Т/с «Снай-
перка». (16+).
1.00 Т/с «Торгашi».

5.55,7.10 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi 
Шоу».
7.15 Орел i решка.

9.20 Т/с «Грiмм». (16+).
11.10 Х/ф «Учень ча-
родiя».
13.15,19.00 Аферисти в 
мережах. (16+).
15.15 Т/с «Надпри-
родне». (16+).
17.00 Хто зверху? (12+).
21.05 Х/ф «Голлiвудськi 
копи». (16+).
23.40 Х/ф «Лiтак прези-
дента». (16+).
2.00 Improv Live Show. 
(12+).
2.50 Служба розшуку 
дiтей.
2.55 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00,2
3.00,2.15 Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Т/с «Каблучка з 
рубiном». (12+).
12.30 Агенти справедли-
востi. (16+).
14.30,15.30 Iсторiя од-
ного злочину. (16+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Не хочу тебе 
втрачати», 1 i 2 с. (12+).
23.10 По слiдах.
23.50 Т/с «Не хочу тебе 
втрачати». (12+).
1.45 Телемагазин.
3.05 Реальна мiстика.

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

лошиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. 
Калнишем та С. Орлов-
ською.
22.00 «Прямий» контакт» 
з Т. Березовцем.

6.00 Х/ф «Приключения 
Буратино», 2 с. (12+).
7.10 Х/ф «Откройте, по-
лиция! 3». (Франция). 
(16+).
8.50 Х/ф «Разомкнутые 
объятия». (Испания). 
(16+).
10.50 Х/ф «Патруль». 
(США). (18+).
12.35 Х/ф «В стране 
женщин». (США). (16+).
14.10 Х/ф «Человек без 
лица». (США). (16+).
16.00 Х/ф «Тихая гавань». 
(США). (16+).
17.50 Х/ф «Области 
тьмы». (США). (16+).
19.35 Х/ф «Сладкий и 
гадкий». (США). (16+).
21.05 Х/ф «Фантоцци». 
(Италия). (16+).
22.50 Х/ф «Счастливый 
Лазарь». (Италия - Швей-
цария - Франция - Гер-
мания). (16+).
0.50 Х/ф «Родина». (18+).
3.40 Х/ф «Гостья из буду-
щего», 5 с. (12+).
4.45 Х/ф «Инспектор 
ГАИ». (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.00 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
11.40 «Орел i решка. 
Незвiдана Європа».

12.35,18.00 «Орел i 
решка. Морський сезон».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
20.00 «Орел i решка. 
Перезавантаження».
0.00 Т/с «Грань». (16+).
3.00 «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.

5.00 «Top Shop».
6.20 «Вартiсть життя».
7.55,14.50,17.00,2.45
«Випадковий свiдок».
,12.30,16.30,19.00,2.15
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Каблучка з 
Амстердама».
10.45,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
17.50 «Правда життя».
23.00 «Акцент».
23.30 Х/ф «У квадратi 
45».
0.50 «Легенди бандит-
ського Києва».
1.50,3.30 «Речовий 
доказ».
4.00 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.30,4.35 «Судьба че-

ловека с Борисом Кор-
чевниковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Своя чужая».
16.45,2.45 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Х/ф «Любовь не по 
правилам».
23.00 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.50 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.05 «Билет в Большой».
3.05 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Мiстична Україна.
6.45 Бандитський Київ.
8.40 Правда життя.
10.10,1.45 Речовий 
доказ.
11.20 У пошуках iстини.
12.20 Пiдроблена iсторiя.
13.15 Бойовий вiдлiк.
15.05,19.50 Секретнi 
територiї.
16.00,20.50 Таємнi 
космiчнi катастрофи.
16.55 Мегааеропорт 
зсередини.
17.50 Дикi тварини.
18.50,5.05 Сiяя: з нами у 
дику природу.
21.45 НАСА: нез`ясо-
ване.
22.45 Дике виживання.
23.45 Крила вiйни.
0.45 Дикий i живий.
2.50 Страх у твоєму домi.
3.35 Бандитська Одеса.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.15 Х/ф «Про риболова 
та його дружину».
10.15,23.15 Т/с «Нове 
життя Василини Пав-
лiвни».
11.15,18.15 4 весiлля.
13.15,16.15 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 Країна У 2.1.
2.00 Країна У.
2.30 Щоденники Тем-
ного. (16+).
4.00 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.30,14.20 Х/ф «Ангелы 
Чарли: Только вперед». 
9.15 Х/ф «Тристан и 
Изольда». (США - Велико-
британия - Германия - 
Чехия). (12+).
11.15 Х/ф «Без тор-
мозов». (Франция). (16+).
12.45 Х/ф «Ангелы 
Чарли». (США - Гер-
мания). (12+).
16.05,4.20 Х/ф «Голубая 
лагуна». (США). (16+).
17.45 Х/ф «Анаконда». 
(США). (16+).
19.20 Х/ф «Дневники 
няни». (США). (16+).
21.00 Х/ф «Инструкции 
не прилагаются». (Мек-
сика). (12+).
23.00 Х/ф «Чудо». (США 
- Гонконг). (12+).
0.50 Х/ф «Прощай, детка, 
прощай». (США). (16+).
2.40 Х/ф «Лица в толпе». 
(США). (16+).

6.00,18.50 «ДжеДАI».
6.40 Т/с «Бiблiотекарi 3». 
8.30 Х/ф «Аватар». (16+).
11.45 «Загублений свiт».
17.55,19.25 «Секретнi 
матерiали».
18.15 «Спецкор».
20.35 Т/с «Брати по кровi 
22.20,0.10 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
2.00 Т/с «Рекс».
2.50 «Грошi».
3.50 «Помста природи».
5.20 «102 Полiцiя».

середа, 30 червня
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6.00 Гiмн України.
6.05,8.05 Край пригод.
6.30 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
6.50 М/ф «Про порося, 
яке вмiло грати в шашки».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.4
0,2.15,5.10 Новини.
7.05,18.50 Т/с «Доктор 
Блейк». (16+).
8.20 Заархiвоване.
8.30 Я вдома.
9.05 Телепродаж.
9.35,0.30 Т/с «Гордiсть». 
(12+).
11.35 Земля, наближена 
до неба.
11.50 Еко-люди.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
,0.15,2.50,5.45 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спо-
гади.
16.30 Концерт.
17.30,4.10 Перша 
шпальта.
19.55 Д/с «Суперчуття».
22.00 Д/с «Свiт дикої 
природи».
23.00 #ВУкраїнi.
1.25,3.05 Суспiльна 
студiя. Головне.
4.05 Погода.
4.40 Енеїда.

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14
.00,16.45,19.30,4.30
«ТСН».
9.25,10.20,6.05 «Життя 
вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
14.45 «Одруження на-
ослiп».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.18 «ПроCпорт».
20.20 «Одруження на-
ослiп 7».
22.20 Бойовик «Шпи-
гунка». (16+).
0.40 Комедiя «Ледi-бос». 
(16+).
2.40 Комедiя «Iнша 

жiнка». (16+).
5.15 «Свiтське життя».

5.25,23.20 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна про-
грама».
12.25 Х/ф «Шеф Адам 
Джонс». (16+).
14.30,15.35,1.10
«Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
18.00 «Стосується кож-
ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «007: Завтра 
не помре нiколи». (16+).
2.45 «Чекай на мене. 
Україна».
3.55 «Україна вражає».
4.15 «Орел i решка. Мор-
ський сезон».
5.05 «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 Особливий погляд.
7.10,8.10,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15,10.10 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».
13.10,1.15 Д/с «По-
вiтрянi воїни».
14.10,2.15,5.10 Д/с 
«Великi танковi битви».
15.30,16.10 Час «Ч».
17.10,18.10,22.00 Д/с 
«Апокалiпсис».
19.20 Лiнiйка докумен-
тального кiно.
21.00 Час новин. Пiд-

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

4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку 
дiтей.
4.30,1.25 Факти.
4.55 Т/с «Таємнi дверi». 
(16+).
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10,20.10 Дизель-шоу. 
(12+).
11.35,13.15,0.20 «На 
трьох». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
14.30,16.15 Х/ф «Король 
Ральф».
17.00 Х/ф «Куленепро-
бивний». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 «На трьох 10». 
(16+).
1.45 Х/ф «План втечi 3». 
(16+).
3.10 Я зняв!

5.15,5.45 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.35 Т/с «Коханка у 
спадок». (16+).
10.40,14.50,18.05 Т/с 
«Слiпа». (12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
20.15,22.50 Т/с «Двоє 
над прiрвою». (12+).
1.20 Х/ф «Велике 
весiлля». (16+).

5.55,7.05 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi 
Шоу».
7.10 Орел i решка.
10.15 Т/с «Грiмм». (16+).
11.00 Хто проти блон-
динок? (12+).

15.00 Х/ф «Ханна. Довер-
шена зброя». (16+).
17.00 Х/ф «Агент Єва». 
(16+).
19.00 Х/ф «Кров за кров». 
(16+).
21.10 Х/ф «22 милi». 
(16+).
23.05 Х/ф «Мiсiя нездiйс-
нима». (16+).
1.30 Improv Live Show. 
(12+).
2.20 Служба розшуку 
дiтей.
2.25 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Т/с «Каблучка з 
рубiном». (12+).
12.30 Агенти справедли-
востi. (16+).
14.30,15.30 Iсторiя од-
ного злочину. (16+).
15.25,0.00 Гра #1.
20.10 «Говорить Україна».
21.35 Європейський 
дайджест.
21.50 Футбол. ЧЄ. 1/4 
фiналу.
0.05 Гучна справа.
1.05,2.00 Т/с «Пiд-
кидьок».
1.30 Телемагазин.
4.40 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,14.00,1
5.00,16.00,17.00 «Ре-
портер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк та М. Шама-
новим.
9.10,10.10 «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. Во-
лошиним.
16.10 «Година пiк» з О. 

Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
18.00 «П`ята колонка» з 
Х. Чернегою.
18.30 «Влада хохотала» з 
Ю. Петрушевським.
19.00 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
22.00 «Мiнiстерство 
правди».
22.30 «Запорєбрик 
News» з О. Курбановою.
22.45 «Watchdogs».

6.00 Х/ф «Проданный 
смех», 1 с. (12+).
7.00 Х/ф «Фантоцци». 
(Италия). (16+).
8.45 Х/ф «Тихая гавань». 
(США). (16+).
10.35 Х/ф «Области 
тьмы». (США). (16+).
12.15 Х/ф «Сладкий и 
гадкий». (США). (16+).
13.45 Х/ф «Счастливый 
Лазарь». (Италия - Швей-
цария - Франция - Гер-
мания). (16+).
15.50 Х/ф «Харви Милк». 
(США). (18+).
17.55 Х/ф «Последний 
рубеж». (США). (16+).
19.30 Х/ф «Разбирая 
Гарри». (США). (16+).
21.00 Х/ф «Второй траги-
ческий Фантоцци». 
(Италия). (16+).
22.45 Х/ф «Петля вре-
мени». (США). (18+).
0.40 Х/ф «Разомкнутые 
объятия». (Испания). 
(16+).
3.50 Х/ф «Остров по-
гибших кораблей», 1 с. 
(16+).
4.55 Х/ф «Остров по-
гибших кораблей», 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».
10.00 «Орел i решка. 
Навколо свiту».

11.40 «Орел i решка. 
Незвiдана Європа».
12.35 «Орел i решка. 
Морський сезон».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
18.00 Х/ф «Подорож 
Гектора в пошуках щастя». 
(16+).
20.10 «Орел i решка. 
Перезавантаження».
0.10 Х/ф «Експеримент 
«Офiс». (18+).
1.50 Т/с «Три сестри».
2.40 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Ланчбокс.
8.20,19.00 Шiсть соток.
11.00,17.20 Удачний 
проект.
13.00,21.40,0.40,3.40
Кориснi поради.
14.00 Сам собi кухар.
14.30 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.

5.00,4.45 «Top Shop».
6.20 «Правда життя».
7.50,14.45,17.00,2.30
«Випадковий свiдок».
,12.30,16.30,19.00,2.00
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Версiя полков-
ника Зорiна».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
21.30 «Мир чи вiйна».
23.30 «Святитель Iоанн. 
Повернення додому».
1.05 «Легенди бандит-
ського Києва».
2.45 «Речовий доказ».
3.45 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
14.00,17.00,20.00

Вести.
11.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым».
12.40,18.40 «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 «Тому, что 
было - не бывать».
22.40 Д/ф «Театр Вален-
тины Токарской. История 
одной удивительной 
судьбы».
0.55 Х/ф «Прощание с 
Петербургом».
2.30 Х/ф «Вечная 
сказка».
4.10 Х/ф «Везучая».

6.00 Мiстична Україна.
6.45 Бандитська Одеса.
9.05,3.35 Правда життя.
10.05,1.45 Речовий 
доказ.
11.15 Легендарнi замки 
Закарпаття.
12.10 Пiдроблена iсторiя.
13.05,18.50,5.25 Сiяя: з 
нами у дику природу.
14.05 Стежина вiйни.
15.00,19.50 Секретнi 
територiї.
15.55,20.50 Таємнi 
космiчнi катастрофи.
16.50,21.45 НАСА: 
нез`ясоване.
17.50 Дикi тварини.
22.45 Дике виживання.
23.45 Крила вiйни.
0.45 Дикий i живий.
2.50 Страх у твоєму домi.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.15 Х/ф «Принцеса 
Мален».
10.15 Т/с «Нове життя 
Василини Павлiвни».
11.15,18.15 4 весiлля.
13.15,16.15 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 Країна У 2.1.
2.00 Країна У.
2.30 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.10,14.35 Х/ф «История 
одного вампира». (США). 
8.00,16.20 Х/ф «Ана-
конда». (США). (16+).
9.25 Х/ф «Библиотекарь: 
В поисках Копья Судьбы». 
(США - Германия). (16+).
11.00 Х/ф «Джейн Эйр». 
(Великобритания - США). 
(12+).
12.55 Х/ф «Голубая ла-
гуна». (США). (16+).
17.50 Х/ф «Тайное окно». 
(США). (12+).
19.25 Х/ф «Принцес-
са-невеста». (США). (6+).
21.00 Х/ф «Прощай, 
детка, прощай». (США). 
22.50 Х/ф «Четыре 
свадьбы и одни похо-
роны». (Великобритания). 
0.45 Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг». (США). (16+).
2.50 Х/ф «Невидимый 
гость». (Испания). (16+).
4.30 Х/ф «Осень в Нью-
Йорке». (США). (12+).

6.00 Т/с «Бiблiотекарi 3». 
(16+).
7.50 Х/ф «Тринадцятий 
воїн».
9.50 Х/ф «Загадки 
Сфiнкса». (16+).
11.45 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «ДжеДАI».
19.25 Х/ф «Сльози 
сонця». (16+).
21.50 Х/ф «Клин клином». 
(16+).
23.50 Х/ф «Перехрестя». 
1.50 Т/с «Рекс».
2.40 «Грошi».
3.40 «Помста природи».
5.35 «Цiлком та-
ємно-2017».

6.00 Гiмн України.
6.05,4.00 Енеїда.
7.00,8.00,9.00,21.00,0.
50,3.35,5.35 Новини.
7.05 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
7.10 М/ф «Капiтошко».
7.20 М/ф «Повертайся, 
Капiтошко».
7.30 М/ф «Як Петрик 
П`яточкiн слоникiв ра-
хував».
7.40 М/ф «Як козаки у 
футбол грали».
8.05,14.35 Д/с «Дикi 
Дива. Дикi тварини в зоо-
парку Сан-Дiєго».
8.30,5.05 Д/с «Дикi тва-
рини».
9.05 Телепродаж.
9.35 Антропологiя.
10.10 #ВУкраїнi.
10.35 Х/ф «Iосиф Пре-
красний. Намiсник фа-
раона», 1 i 2 с.
14.00 Д/с «Боротьба за 
виживання».
15.00 UA:Фольк. Спо-
гади.
16.05 Концерт. Iво Бобул.
17.20 Д/с «Свiт дикої 
природи». Вiдкритий 
океан.
17.45 Х/ф «Легенда 
Карпат». (12+).
19.40 Х/ф «Веселi Жа-
бокричi».
21.25 Пишемо iсторiю. 
Севастополь - мiсто укра-
їнської слави.
21.50 Пишемо iсторiю. 
Визволення Києва.
22.05 Пишемо iсторiю. 
Повоєнне вiдновлення 
України.
22.20 Пишемо iсторiю. 
Петро Шелест.
22.35 Д/с «Таємницi 
iсторiї. Портрети». Юлiй 
Цезар: слава Рима.
1.15,2.25,3.30,5.30
Погода.
1.20 Д/ф «Американська 
мрiя».
2.30 Д/с «Неймовiрнi 
винаходи».
4.55 Роздивись.

7.00,6.00 «Життя 
вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
10.00,18.30 «Свiт нави-
ворiт».
15.00,16.05,17.10 Т/с 
«Свати».
19.30,5.15 «ТСН».
20.15 «Вечiрнiй квартал».
22.10,3.55 «Жiночий 
квартал».
23.20 «Свiтське життя».
0.20 Комедiя «Ледi-бос». 
(16+).
2.20 «Одруження на-
ослiп».

5.35 «Орел i решка. Мор-
ський сезон».
6.25 М/ф.
6.50 «Слово Предстоя-
теля».
7.00 Х/ф «Мiа i бiлий 
лев».
9.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.05 «Позаочi».
12.00 Х/ф «Гостя з май-
бутнього».
18.10 Х/ф «Iван Васи-
льович змiнює професiю».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi. 
Бенефiс».
22.10 Х/ф «Найприва-
бливiша i найсимпатич-
нiша».
23.55 Х/ф «Кохана жiнка 
механiка Гаврилова».
1.30 Х/ф «Все можливо».
3.05 Х/ф «Бережiть 
жiнок».
5.10 М/ф «Зачарований 
хлопчик».

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!

4.20 Скарб нацiї.
4.30 Еврика!
4.35 Факти.
5.00 Х/ф «Невдахи».
6.40 Х/ф «Стiй! Бо моя 
мама стрiлятиме».
8.25 Х/ф «Пташка на 
дротi». (16+).
10.35,13.00 Т/с «Нюхач». 
(12+).
12.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Блейд». (16+).
21.40 Х/ф «Блейд 2». 
(16+).
23.55 Х/ф «Ласкаво про-
симо у Зомбiленд». (18+).
1.40 Т/с «Таємнi дверi». 
(16+).
3.15 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
7.00 Т/с «Проти течiї». 
(16+).
17.00 СуперМама. (12+).
21.00 МастерШеф. 

Celebrity. (12+).
23.15 Звана вечеря. 
(12+).

6.00 Вар`яти. (12+).
8.05,9.55 Kids` Time.
8.10 М/ф «Смурфики: 
Загублене село».
10.00 Орел i решка. Зем-
ляни.
11.00 Орел i решка. Чу-
деса свiту.
12.00 Орел i решка.
14.10 М/ф «Заплутана 
iсторiя».
16.05 Х/ф «Падiння 
Олiмпу». (16+).
18.20 Х/ф «Мiсiя нездiйс-
нима 2». (16+).
21.00 Х/ф «Мiсiя нездiйс-
нима 3». (16+).
23.40 Х/ф «Патрiот». 
(16+).
2.45 Зона ночi.

7.00,15.00,19.00 Сьо-
годнi.
7.25,4.40 Реальна мiс-
тика.
8.50 Х/ф «Доктор 
Щастя». (12+).
11.00,15.20,21.00 Т/с 
«Покоївка». (12+).
20.00 Головна тема.
21.35 Європейський 
дайджест.
21.50 Футбол. ЧЄ. 1/4 
фiналу.
0.00 Гучна справа.
1.00,2.00 Т/с «Вiражi 
долi». (12+).
1.30 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 «Проданный 
смех», 2 с. (12+).
7.10 Х/ф «Второй траги-
ческий Фантоцци». 
(Италия). (16+).
8.55 Х/ф «Харви Милк». 
(США). (18+).
11.00 Х/ф «Последний 
рубеж». (США). (16+).
12.35 Х/ф «Разбирая 
Гарри». (США). (16+).
14.05 Х/ф «Петля вре-
мени». (США). (18+).
16.00 Х/ф «Мистер Пип». 
(Папуа - Новая Гвинея 
- Австралия - Новая Зе-
ландия). (16+).
17.50 Х/ф «Пеле: Рож-
дение легенды». (США). 
19.35 Х/ф «Случайный 
муж». (США - Ирландия). 
(16+).
21.00 Х/ф «Фантоцци 
уходит на пенсию». 
(Италия). (16+).
22.35 Х/ф «Белый 
шквал». (США - Велико-
британия). (16+).
0.40 Х/ф «Тихая гавань». 
(США). (16+).
3.20 Х/ф «Эскадрон 
гусар летучих», 1 с. (16+).
4.45 Х/ф «Эскадрон 
гусар летучих», 2 с. (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.40 «Ух ти show».

8.50 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.50 Х/ф «Римськi поба-
чення». (12+).
11.30 Х/ф «Подорож 
Гектора в пошуках 
щастя». (16+).
13.45 «Орел i решка. 
Перезавантаження. Аме-
рика».
0.00 Х/ф «Сомнiя». (16+).
1.50 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 «Постарайся 
залишитися живим».
6.30 Х/ф «Бiлоруський 
вокзал».
8.10 Х/ф «Беремо все на 
себе».
9.40 Х/ф «Фронт за 
лiнiєю фронту». (12+).
12.55 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
14.00 Т/с «Смерть у 
раю». (16+).
18.05 «Переломнi 80-тi».
19.00,2.10 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Гусарська 
балада».
21.20 Х/ф «Оксамитовi 
ручки».
23.20 Х/ф «Нiндзя». 
(18+).
1.05 «Таємницi 
кримiнального свiту».
2.40 «Випадковий 
свiдок».
3.00 «Речовий доказ».
4.30 «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 Т/с «Вместо нее».
18.05 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Без тебя».
0.30 «Романтика ро-
манса».
1.25 Х/ф «Другая семья».
4.25 Х/ф «Подруги».

6.00,8.40,2.00 Мiстична 
Україна.
7.05 Випадковий свiдок.
9.30 Правда життя.
11.00 Речовий доказ.
12.10,0.00 Секретнi 
територiї.
13.05 Iлюзiї сучасностi.
15.05 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
16.00,21.00 Люди: Ла-
бораторiя всерединi нас.
18.00,1.00 Сiяя: з нами у 
дику природу.
19.00 Вижити в дикiй 
природi.
2.45 Ризиковане життя.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
11.20 Х/ф «Тiм Талер, 
або Проданий смiх».
13.20 Х/ф «Русалонька».
15.00 Х/ф «Маленька 
чорна книжка». (16+).
17.00 Х/ф «Ранковий 
пiдйом». (16+).

0.00,21.00,22.00,23.30
Одного разу пiд Пол-
тавою.
0,20.30,21.30,22.30
Танька i Володька.
23.00,0.00 Країна У 2.1.
0.30 Панянка-селянка.
2.30 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.15,15.10 Х/ф «Тайное 
окно». (США). (12+).
7.50 Х/ф «Принцесса-не-
веста». (США). (6+).
9.25 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (Франция). 
(12+).
11.15,16.45,5.05 Х/ф 
«Тристан и Изольда». 
(США - Великобритания 
- Германия - Чехия). 
(12+).
13.15 Х/ф «Ромео и 
Джульетта». (Великобри-
тания - Италия). (12+).
18.45 Х/ф «Дюна». (США 
- Мексика). (12+).
21.00,3.25 Х/ф «Сокро-
вище Амазонки». (США). 
(16+).
22.40 Х/ф «Никогда не 
сдавайся». (США). (16+).
0.30 Х/ф «Такси 3». 
(Франция). (16+).
1.55 Х/ф «Такси 4». 
(Франция). (12+).

6.00 «Шаленi перегони».
6.35 «Угон по-нашому».
8.30 «Загублений свiт».
13.40 Х/ф «Пiк Данте».
15.45 Х/ф «Аватар». 
(16+).
19.00 Х/ф «Президент 
Лiнкольн: Мисливець на 
вампiрiв». (16+).
21.00 Х/ф «Ромео+Джу-
льєта».
23.20 Х/ф «Незнайо-
мець». (16+).
1.10 Х/ф «Рейд у пу-
стелю». (16+).
3.50 Т/с «Рекс».
4.35 «Грошi».
5.35 «Цiлком та-
ємно-2017».

п'ятниця, 2 липня

субота, 3 липня
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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 «Уроки тiтоньки 
Сови».
7.15 М/ф «Як козаки 
кулiш варили».
7.25 М/ф «Як козаки у 
хокей грали».
7.40 М/ф «Як козаки 
олiмпiйцями стали».
8.15,0.25 Погода.
8.20 Д/с «Дикi тварини».
9.00 Божественна 
Лiтургiя Православної 
Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Като-
лицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята 
Меса Римсько-Като-
лицької Церкви в Українi.
13.30 Незвiдана Україна. 
Волинь.
13.55 Незвiдана Україна. 
Подiлля.
14.10 Незвiдана Україна. 
Гайсин.
14.30 Телепродаж.
15.05 Країна пiсень.
16.20 Мiста та мiстечка.
16.30 Х/ф «Легенда 
Карпат». (12+).
18.05,23.30 Д/с «Свiт 
дикої природи».
18.45 Дуже милi тварини.
19.45 Пишемо iсторiю. 
Севастополь - мiсто укра-
їнської слави.
20.05 Пишемо iсторiю. 
Визволення Києва.
20.15 Пишемо iсторiю. 
Повоєнне вiдновлення 
України.
20.45 Пишемо iсторiю. 
Петро Шелест.
21.30 Дорога до Токiо.
22.00 Тi, що змiнили свiт. 
Вiктор Глушков.
22.25 Тi, що змiнили свiт. 
Iван Пiддубний.
23.00 Програма з Май-
клом Щуром. (16+).
0.30 Д/ф «Американська 
мрiя. У пошуках правди».

2.05 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
2.35 Перша шпальта.
3.05 #ВУкраїнi.
4.55 Роздивись.

7.00 «Життя вiдомих 
людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.45,1.30 «Свiт нави-
ворiт».
18.30 «Свiтське життя».
19.30,5.00 «ТСН-Тиж-
день».
21.00 Комедiя «Нiч у 
музеї».
23.10 Х/ф «Персi 
Джексон i викрадач бли-
скавок». (16+).

5.50 Х/ф «Розпрями 
крила».
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
10.00,11.00,12.00 «Iнше 
життя».
13.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
17.40 Х/ф «007: Завтра 
не помре нiколи». (16+).
20.00 «Подробицi 
тижня».
22.00 Х/ф «Iван Васи-
льович змiнює професiю».
23.55 Х/ф «Стережися 
автомобiля».
1.50 «Речдок».

6.00 Вiкно до Америки.
6.10,7.10,0.15 Д/с «Бо-
йовий вiдлiк».
7.00,8.00,8.50,15.00,17
.00,20.00,0.00,2.00,3.0
0,4.00,5.00 Час новин.
7.50,21.25 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Со-
цiум.
8.05 Невигаданi iсторiї.
8.25 Vоїн - це я!
8.35 Натхнення.
9.00 Божественна 
лiтургiя ПЦУ.
11.00 Божественна 

лiтургiя УГКЦ.
12.15 Х/ф.
15.15 Концерт.
17.10,22.00 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 Полiтклуб 
В. Портнiкова.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.35 Скарб нацiї.
4.45 Еврика!
4.50 Факти.
5.15 Не дай себе ошу-
кати.
7.00,9.55 Секретний 
фронт.
7.55,10.55 Громадян-
ська оборона.
9.00 Анти-зомбi.
11.55,13.00 Х/ф «Темна 
вежа». (12+).
12.45 Факти. День.
14.00 Х/ф «Блейд». (16+).
16.25 Х/ф «Блейд 2». 
(16+).
18.45 Факти тижня.
20.35 Х/ф «Блейд 3: 
Трiйця». (16+).
23.00 Х/ф «Зомбiленд: 
Подвiйний пострiл». 
(16+).
0.55 Т/с «Таємнi дверi». 
(16+).
2.40 Я зняв!

4.50 Т/с «З вовками 
жити». (16+).
12.50 МастерШеф. 
Celebrity. (12+).
15.05 СуперМама. (12+).
19.00 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
20.00 Один за всiх. (16+).

0.00 Я соромлюсь свого 
тiла. (16+).

6.00 Таємний агент. 
(12+).
6.55,8.45 Kids` Time.
7.00 М/ф «Angry Birds в 
кiно».
8.50 М/ф «Angry Birds в 
кiно 2».
10.50 Х/ф «Мiсiя нездiйс-
нима». (16+).
13.00 Х/ф «Мiсiя нездiйс-
нима 2». (16+).
15.45 Х/ф «Мiсiя нездiйс-
нима 3». (16+).
18.15 Х/ф «Мiсiя Не-
здiйснима: Нацiя iзгоїв». 
21.00 Х/ф «Вiйна свiтiв». 
23.20,0.20 Improv Live 
Show. (12+).
1.15 Вар`яти. (12+).

5.50 Сьогоднi.
6.50 Реальна мiстика.
9.30 Т/с «Дитина на 
мiльйон». (12+).
13.30 Т/с «Пiдкидьок».
17.00 Т/с «Трикутник 
долi», 1 i 2 с. (12+).
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки 
з Олегом Панютою.
21.00 Т/с «Трикутник 
долi». (12+).
23.00,2.00 Т/с «Пого-
вори з нею».
1.30 Телемагазин.
3.10 Т/с «Агенти спра-
ведливостi». (16+).

9.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,17.00 «Репортер». 
Новини.
9.15 «Медексперт» з К. 
Трушик.
10.10 «Про особисте» з 
Н. Фiцич.
11.15,12.15 «Акценти» з 
Н. Фiцич.
13.10 «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. Близ-
нюком.
20.00 «Прямий доказ».
20.25 «Вiйна за незалеж-
нiсть».
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 «Дневной 
поезд». (16+).
7.35 Х/ф «Фантоцци 
уходит на пенсию». 
(Италия). (16+).
9.10 Х/ф «Мистер Пип». 
(Папуа - Новая Гвинея 
- Австралия - Новая Зе-
ландия). (16+).
11.00 Х/ф «Пеле: Рож-
дение легенды». (США). 
(16+).
12.45 Х/ф «Случайный 
муж». (США - Ирландия). 
14.10 Х/ф «Белый 
шквал». (США - Велико-
британия). (16+).
16.15 Х/ф «Она». (США). 
(16+).
18.15 Х/ф «Хребет 
дьявола». (Испания - 
Мексика). (18+).
19.55 Х/ф «Фантоцци 
берет реванш». (Италия). 
(16+).
21.20 Х/ф «Универ-
сальный солдат». (США). 
(16+).
23.00 Х/ф «Благодетель». 
(США). (16+).
1.10 Х/ф «Харви Милк». 
(США). (18+).
3.45 Х/ф «Юность 
Петра», 1 с. (16+).
4.55 Х/ф «Юность 
Петра», 2 с. (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 

Панда».
8.40 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.30 Х/ф «Щоденник 
кар`єристки».
12.10 Х/ф «Римськi поба-
чення». (12+).
13.50 «Орел i решка. 
Перезавантаження. Аме-
рика».
0.15 Х/ф «Експеримент 
«Офiс». (18+).
2.00 Т/с «Три сестри».
2.45 «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 по-
ради.
13.00 Правила життя.
14.40 Шiсть соток.
18.00 Рекордсмени Го-
лiвуда: Зворотнiй вiдлiк.
20.30 Дачна вiдповiдь.
1.30 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.30 «Святитель Iоанн. 
Повернення додому».
7.00 «Слово Предстоя-
теля».
7.10 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту».
9.35 Т/с «Смерть у раю». 
(16+).
13.45 Х/ф «Гусарська 
балада».
15.35 Х/ф «Без року тиж-
день».
17.00 Х/ф «Оксамитовi 
ручки».
19.00 Х/ф «Сержант 
мiлiцiї». (16+).
22.50 Х/ф «Поза 
пiдозрою».
0.45 «Речовий доказ».

6.10 Х/ф «Тому, что было 
- не бывать».
7.50,3.05 Х/ф «Куз-
нечик».
9.20 Местное время. 

Воскресенье.
9.55 «Пешком...» Москва. 
Тимирязевская академия.
10.15 «Устами мла-
денца».
10.55,4.35 «Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым».
11.40 «Сто к одному».
12.25 «Большая пере-
делка».
13.20 «Парад юмора».
14.45 Т/с «Вместо нее».
18.05 Х/ф «Соседка».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Со-
ловьевым».
1.30 Х/ф «Осколки хру-
стальной туфельки».

6.00 Випадковий свiдок.
8.50,2.00 Мiстична 
Україна.
9.40 Правда життя.
10.55 Речовий доказ.
12.05,0.00 Секретнi 
територiї.
13.05 Iлюзiї сучасностi.
15.05 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
16.00,21.00 Люди: Ла-
бораторiя всерединi нас.
18.00,1.00 Сiяя: з нами у 
дику природу.
19.00 Вижити в дикiй 
природi.
2.45 Прокляття Че Ге-
вари.
3.35 Майор «Вихор».
4.30 Органи на експорт.
5.20 Шосте вiдчуття. Дар 
чи прокляття?

6.00 ТЕТ Мультиранок.
10.05 М/ф «Життя 
комах».
11.45 М/ф «Братик вед-
медик».
13.15 Х/ф «Маленька 
чорна книжка». (16+).
15.15 М/ф «Iсторiя 
iграшок 2».
17.00 М/ф «Iсторiя 

iграшок 3».
.00,20.00,21.00,22.00
Одного разу пiд Пол-
тавою.
19.30,20.30,21.30
Танька i Володька.
22.30 Х/ф «Мисливцi за 
скарбами». (16+).
0.30 Панянка-селянка.
2.35 Щоденники Тем-
ного. (16+).
3.20 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.10 Х/ф «Дюна». (США 
- Мексика). (12+).
9.20 Х/ф «Ромео и 
Джульетта». (Великобри-
тания - Италия). (12+).
11.15 Х/ф «Век Адалин». 
(США - Канада). (16+).
13.05 Х/ф «Чего хотят 
женщины». (США). (16+).
15.10 Х/ф «Грязные 
танцы». (США). (12+).
16.45,5.30 Х/ф «Эмма». 
(Великобритания - США). 
18.45 Х/ф «Робин Гуд». 
(США). (16+).
21.00 Х/ф «Мистер и 
миссис Смит». (США). 
22.55 Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг». (США). (16+).
1.00 Х/ф «Код да Винчи». 
(США - Франция - Вели-
кобритания). (16+).
3.25 Х/ф «Прощай, детка, 
прощай». (США). (16+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.30 «Угон по-нашому».
9.10,0.10 «Загублений 
свiт».
15.10 Х/ф «Зворотня 
тяга». (16+).
18.00 Х/ф «Полiцейськi». 
20.00 Х/ф «Веселi 
канiкули». (16+).
22.00 Х/ф «Вiдплата». 
(16+).
2.20 «Помста природи».
2.55 «Цiлком та-
ємно-2017».
4.35 «Найкраще».
4.40 «102 Полiцiя».

неділя, 4 липня

Відповіді на кросворд з №23

По горизонталi:
1. Притока Печори
5. Рiчка в Казахстанi
8. Сухий теплий вiтер
9. Пейзаж з вiкна
10. Одиниця площi
11. Автозаправка
13. Твiр Коцюбинського
14. Пiнгвiн
17. Прозорий матерiал
20. Майстер
21. Друга нота
22. Кращий друг гайки
23. Морський рак
24. Мiсто в Шотландiї
25. Заперечна частка
26. Рiчка в Росiї
28. Почесний мусульманський титул
30. Автомат Калашникова
31. Арабський титул
33. Густина
35. Знак зодiаку
37. Гiдроелектростанцiя
38. М`ясна страва
39. Вигук у лезгинцi

По вертикалi:
1. Столиця Башкортостану
2. ... i молот
3. Антонов
4. Його готують взимку
5. ... Монтан
6. Нещастя
7. Эсперанто
11. Вигук
12. Нiмецька спец.служба
15. Срiбна монета XVI ст
16. Садова квiтка
18. Верхня частина дерева
19. Деталь плуга
26. Документ президента
27. ...-Плата
28. 3,14
29. Грецький Марс
30. Довгохвостий папуга
32. Предмет аукцiону
34. Жалка комаха
36. Слово з "Кiн-дза-дза"
37. 100 ар

По горизонталi:
1. Ола. 5. Мор. 7. Юта. 9. Гес. 10. Кум. 
11. Орт. 12. Беляш. 15. Жах. 16. Лат. 
18. Роу. 19. Iнд. 20. Кiм. 23. Лак. 25. 
Вихiд. 27. Ака. 29. Екю. 32. Пан. 33. 
Нар. 34. Ной. 35. Паж.

По вертикалi:
2. Люк. 3. Ату. 4. Белл. 5. Мер. 6. Ост. 
8. Амба. 9. Гоша. 13. Ех. 14. Ял. 15. 
Жук. 17. Тiк. 21. Iван. 22. Ми. 23. Лi. 
24. Аден. 26. Хаос. 27. Апо. 28. Кай. 30. 
Кап. 31. Юра.

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

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

� БУДИНОК, с. Сари. Тел. 
0669288635

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

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

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

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

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

� 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

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

� БУДИНОК, охайний, 
чистий. В затишному місці, 
по вул. Комарова. Л/кухня, 
гараж, погріб, колодязь, 
з/д з фруктовими дере-
вами, теплиця. Зручності в 
будинку, всі комунікації. Ціна 
25 тис. у.о. Тел. 0507649287

� 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, господар-
ські споруди, з/д, газ, вода, 
гарний під’їзд. Розгляну всі 
варіанти. Можливий обмін. 
Тел. 0995432220

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

� БУДИНОК, терміново, с. 
Степаненки (біля м. Гадяч), 
з/п 92м. кв., всі вигоди в 
будинку, літня кухня газифі-
кована, господарські спо-
руди, земельна ділянка 30 
соток, приватизована, ціна 
договірна. Тел. 0666686463

� БУДИНОК, с. Книшівка, 
газ, колодязь, + пічне опа-
лення. З/д приватизована. 
Ціна договірна. Можливі всі 
варіанти. Тел. 0957757334

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

� 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 договірна. Тел. 
0506691211  

� БУДИНОК м. Гадяч. Гос-
подарські споруди, сад, 
з/д. Тел. 0956886216, 
0954159753. 

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

� БУДИНОК, по вул. Миру, 
63, площа 100 м.кв., недобу-
дований. З/д 10 соток. Недо-
рого. Тел. 0956324779.

� САДИБА з будинком, 
садом, з/д 38 соток. 
С. Островерхівка. Тел. 
0953803809. 

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

� БУДИНОК, з/п 64 м. кв., зі 
зручностями. З/д 12 соток, 
приватизована. Можливий 
обмін на 1-, 2-кімн. кв. Тел. 
0668791450

� БУДИНОК, р-н Заяр. 3 
кімнати, зручності, госпо-
дарські споруди, з/д 9 соток. 
Тел. 0666319343. 

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

� БУДИНОК, с. Малі 
Будища, з/д 0,28 га., газ, 
колодязь, погріб, гараж. 
Поряд зупинка, магазин. Тел. 
0681781244. 

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

� БУДИНОК, вул. Набе-
режна Грунь, газ, вода, 
всі зручності, л/кухня, 
погріб, гараж, сарай, з/д 10 
соток. Ціна договірна. Тел. 
0953995098. 

� БУДИНОК, м. Гадяч, біля 
ринку, в тихому провулку, 
усі зручності, 3 спальні, 
вітальня, ванна, гараж, 
л/кухня, сарай, ділянка 
на 2 виходи, город, сад. 
Тел. 0990367299 (Марія), 

0505313061 (Олександр)

� БУДИНОК, с. Сари, з/п 
52 м.кв., з/д 41 сотка. Госпо-
дарські споруди, колодязь, 
газ. Тел. 0954605200

� БУДИНОК-інтернат, 
Гадяцький р-н, цегляний, 
з/п 64,8 м.кв., жила площа 
27 м.кв. 1982 р.з. Тел. 
0953258688

� БУДИНОК, 46,1 м.кв., 
газ, вода, всі зручності, 
+ пічне опалення. З/д 5 
соток, гараж, погріб. Р-н 
Заяр (біля дитбудинку). Тел. 
0991619997.

� БУДИНОК, р-н школи 
№2, з/п 62 м.кв. Ремонт, газ, 
вода, зручності в будинку, 
гараж, господарські спо-
руди. З/д 4 сотки. Тел. 
0996657244   

КВАРТИРИ
Продаж

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

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

� 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, 
ремонт, бойлер, вікна 
пластик. З/п 39 м. кв., іде-
альний стан. Зручне плану-
вання, не кутова, тепла. Ціна 
договірна. Тел. 0973867019, 
0663233947 

� 3-КІМН. кв., вул. Полтав-
ська, 136, з/п 43,7 м.кв. Кім-
нати роздільні, 1/2, підвал, 
без ремонту, індивідуальне 
опалення, економний котел, 
сантехніка та опалення замі-
нені на пластик. М/п вікна, 
утеплена. Ціна договірна. 
Тел. 0990654687

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

� 3-КІМН. кв., 2-й поверх, 
70 м. кв. Ціна договірна. Тел. 
0666733742. 

� 1-КІМН. кв., 25 м.кв., вул. 
Шевченка 38, центр міста. З 
ремонтом ремонт ( натяжні 
стелі, ламінат, плитка, скло-
пакети, замінені вхідні 
двері). Тел. 0509118191

� 2-КІМН. кв., р-н М. 
Круга, 2/2 поверх, з/п 49 
м. кв., індивідуальне опа-
лення, гараж поряд. Тел. 

0957757230. 

� 3-КІМН. кв., 67,7 м.кв., 
р-н Сарського, 1 поверх. Тел. 
0955720391. 

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

� 2-КІМН. кв., р-н Чере-
мушки, 2/3 поверх. Тел. 
0958357038

� 3-КІМН. кв., р-н Вовча, 64 
м.кв., 2/2 поверх, гараж. Тел. 
0969840969. 

� 3-КІМН. кв., 49 м.кв., 1/2 
поверх. Центр міста. Індиві-
дуальне опалення. В дворі 
сарай і погріб. Жилий стан. 
Можливо під бізнес. Тел. 
0956926366

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

. 

ОБМІН

� 3-КІМН. кв., на будинок 
або 1-кімн. кв. на першому 
поверсі з доплатою. Тел. 
0662143093. 

� 2-КІМН. кв., на будинок з 
усіма зручностями. Є гараж, 
погріб, з/д 6 соток. Тел. 
0990170228.

ЗДАМ

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

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

� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790

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

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

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

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

� 2-КІМН. кв., 2/5 поверх, 
центр міста, на тривалий 
 термін. Тел. 0951619082

ЗНІМУ

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

ГАРАЖІ
Продаж

� ГАРАЖ,	р-н школи №4. 
Погріб, оглядова яма. Тел. 
0660973433.

� ГАРАЖ, 52 м.кв., з вхідним 
погребом. По вул. Драгома-
нова (р-н гуртожитку учи-
лища культури). Земля і 
будівля приватизовані. Ціна 
договірна. Тел. 0661868392

АВТО
Продаж

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

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

� ВАЗ-21013, 1984 р.в., 
газ/бензин, їздить кожен 
день. Диски Ланос, із гумою, 
стан нових. Ціна при огляді. 
Тел. 0953033170. 

� VW	Caddy, 2008 р.в., 
максі, 7 місць, 1,9 дизель. 
Тел. 0955790044. 

� CITROEN	Berlingo, 2010 
р.в., 1,4 інжектор, червоний 
колір, пасажир. Повна комп-
лектація. Пробіг 191 тис. км., 
2 к/т коліс. Ціна договірна. 
Тел. 0501429251. 

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

� СІВАЛКА зернова 6,3 
м. Повний комплект. Тел. 
0953258688. (17) 

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

� СІВАЛКА бурячна, 
4-рядна. Культиватор 2м., з 
бороною. Тел. 0509700672. 

� КУЛЬТИВАТОР окучник, 
лапи, їжаки на 50-70 см. Тел. 
05097200672. 

МОТО
Продаж

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

� МОПЕД б/в. Тел. 
0502374695

� МОПЕД	Musstang. Пробіг 
2 тис. км. Двигун 110 см. куб. 
Хороший стан. Без доку-
ментів. Тел. 0977692394

� ВОСХОД-2. Тел. 
0955260272. 

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

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

� 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 

� КЕНГУРЯТНИК до УАЗ. 
ГАЗ-24.10 (Волга): задній, 
передній міст, лобове скло, 
колеса та інші з/ч. Тел. 
0667011653, 0975799474. 

� АМОРТИЗАТОРИ «KYB» 
(Японія), №341282, нові, 
задні та пильники до них. 
Тел. 0992625576.

� ГУМА Vredestein, 205/80 
R-16 104-Т. Тел. 0999800135. 

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

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

� ДОШКА, брус, штахет, 
шалівка. Дрова: сосна, 
береза. Доставка. Тел. 
0509080626. (28)

� ПІСОК,	КАМІНЬ	бут,	
цегла,	гранвідсів,	
чорнозем,	перегній.	
Доставка.	Тел.	
0662127037.	(15)

� ПІНОПРОПІЛЕН для 
оздоблення стін квартири 
чи л/кухні, 20 м.кв. (ква-
драти). Ціна 2000 грн. Тел. 
0972757566

� ЦЕГЛА	б/в та нова. 
ШИФЕР б/в. Пісок, щебінь, 
гранвідсів. Дошка, тирса, 
обрізки з пилорами. 
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ДОРОГО КУПУЄМО 
свиней, свиноматок.

ЦІЛОДОБОВО
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КІЗ -12 грн./кг. 
ЦАПІВ – 15 грн./кг . 
ОВЕЦЬ – 30 грн./кг 

живої ваги.

 Тел. 0990128098 (Олег)
ЕЛЕКТРОННІ ВАГИ

КУПЛЮ 

КУПЛЮ СВИНЕЙ

25Тел.: 0669676637

Цілодобово

29

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

КУПЛЮ
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Доставка. Тел. 0979796234, 
0501446845

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

	� ЦЕГЛА. Тел. 0985211872. 

	� ТРУБИ а/ц, 3 шт. Залізо 
2,50х1,20м., 3 листа. Труба 
8м., діаметр 6см. Тел. 
0668411837. 

	� ШАЛІВКА суха. Тел. 
0958047248. 

	� ЦЕГЛА вогнетривка. Тел. 
0955978496. 

МЕБЛІ
Продаж

	� ЛІЖКО дитяче з тумбою 
(трансформер). Стінка під 
телевізор. Тел. 0663882829. 

	� КУХНЯ б/в, гарний стан. 
Кутова, 160х190см. Тел. 
0502187742.  

ОДЯГ, ВЗУТТЯ
Продаж

	� ЖІНОЧИЙ	та	чоловічий	
одяг.	Б/в та новий. Недо-
рого. Тел. 0502374695

	� СУКНЯ весільна, іде-
альний стан. Деталі у 
Viber. Тел. 0663882829, 
0663960763. 

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

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

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

	� ГАЗОВА	ПЛИТА. Тел. 
0501014950

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

	� КУКУРУДЗА. Тел. 
0992256242

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

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

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

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

	� ХОЛОДИЛЬНИК-вітрина 
Cold 2м., 2шт. Морозильна 
камера (скло випукле), 
IBG (вітрина) 2м. Холо-
дильник Cold вертикальний 
2-дверний, металевий, 
білий, S-1400. Вітрина холо-
дильна, кондитерська Cold 
G20G. Тел. 0509301079

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

	� ВУЛИКИ б/в, на україн-
ську рамку. Тел. 0506533984

	� БДЖОЛОМАТКИ. Кар-
топля харчова, картопля 
дрібна. Тел. 0977795354, 
0957843919

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

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

	� ПРАЛЬНА	МАШИНА	
«Малютка», чайний гриб, 
пральна машина «Донбас», 
велосипед дитячий, витяжка, 
плита газова, самокат. Тел. 
0662000908.  

	� СТАНЦІЯ	керування 0,4 
кВт до 20кВт. Для ДКУ, екс-
трудера. ПМЛ-3 220В в кор-
пусі з КУ. Тел. 0683573829. 

	� КОЛЯСКА дитяча «Ада-
мекс Еріка» 2 в 1, біло-бор-
дового кольору. Гарний 
стан. Комплектація: люлька, 
сидячий блок, накидка на 
ніжки, 2 матраци, сумка, 
дощовик. Тел. 0664355804. 

	� РУШНИЦЯ ІЖ, 16к. Одно-
ствольна. Тел. 0502219042. 

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

	� ХОЛОДИЛЬНИК 
маленький, велосипед 
спортивний, холодильник 
2-камерний, таганок 2-кам-
форний, телевізор. Вело-
сипед жіночий. Тел. 
0662000908. 

	� ОБІГРІВАЧ портативний 
«Rovus», верстат деревоо-
бробний, батарея чавунна 7 
секцій. Електродвигун 1425 
об./хв. Тел. 0668791450

	� БАНКИ 3л., б/в. Бідон 
алюмінієвий, 40л. Каструля 
алюмінієва, 40л. Стільці. Ціна 
договірна. Тел. 0951119467. 

	� ТРУБА обсадна, для 
свердловини, пластик, дов-
жина 3м., діаметр 125мм., 
товщина стінки 5мм, різь-
бове з’єднання, 9 шт. Тел. 
0957145301. 

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

	� ВЕЛОСИПЕД дитячий 
на вік 7-10 років, в гарному 
стані. Тел. 0509779570. 

	� ВУЛИКИ б/в. Тел. 
0991233401. 

	� ВЕЛОСИПЕД дитячий, 
2-колісний, на вік 5-8 років, 
без додаткових коліс. Стан 
хороший. Тел. 0665101708.

	� ДОЇЛЬНИЙ	АПАРАТ 
(масляний) «Бурьонка», 
б/в. Тел. 0970515633, 
0985695970

	� БАТАРЕЇ чавунні, стінка 
кімнатна, сервант з антре-
соллю, шафа книж-
кова, тумби, диван. Тел. 
0668164312. 

	� ПРАЛЬНА	МАШИНА 
Indesit. Будівельний інстру-
мент, інвентар огородній. 
Стелаж металевий, роз-
бірний 2х1,6х0,9м. Люстра 
5-рожкова, матрац «Dormeo» 

200х140см. Човен надувний, 
2-місний.  Все в робочому 
стані. Тел. 0956136209.

	� ВУЛИКИ лежаки, б/в. 
Фляги алюмінієві, 40л. Тел. 
0669398054. 

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

	� ДИВАН «малютка», гарний 
стан – 1000 грн. Холо-
дильник «Nord», б/в, дешево. 
Тел. 0952057571. 

	� СІНО. Тюковане та не 
тюковане. З різнотрав’я. Тел. 
0962589928

	� ВІКНО пластикове, нове. 
Камера морозильна, б/в. 
Нова столешниця. Тел. 
0954115095.  

	� БАНКИ 3л., б/в. Тел. 
0501720367. 

	� МЕБЛІ. Банки. Каністри. 
Телевізор. Візок. Дитячі 
велосипед та стільчик для 
годування . М/радіола 
«Романтика». DVD, відео 
техніка. Туфлі, босоніжки 
35-36 р., взуття дитяче. Тел. 
0955711574. 

	� ЕЛЕКТРОСУШКА побу-
това «Profit M», нова. Теле-
візор «Philips», б/в, ідеальний 
стан. Тел. 0502396000

ТВАРИНИ
продаж

	� ФГ	«ДОБРО-КРАФТ»	
продасть	молодняк	цапів	
зааненської	породи.	Тел.	
0505976790

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

	� КОЗА дійна. На утри-
мання. Тел. 0665175797

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

	� КРОЛІ, кроленята, корм 
для них. Тел. 0663312975.  

	� КОЗЕНЯ зааненської 
породи. Домашні курчата. 
Тел. 0995586145. 

	� БИЧОК, вік 14 днів. 
Телиця, вік 1 рік. Тел. 
0995312516

	� ПОРОСЯТА маленькі, вік 6 
тижнів. Ціна договірна. Тел. 
0960878751

	� ВІДДАМ	ДВОХ	КОТИКІВ 
у турботливі руки. Жваві, 
дуже гарні. Вік 2 місяці. Тел. 
0508765785

	� КУРЧАТА підрощені, 
породи «віандот сере-
бристий». Або обміняю на 
зерно. Тел. 0999662279. 

	� ВІДДАМ	кошенят	в	добрі	
руки. Тел. 0506478160

	� БИЧОК молочного віку. 
Тел. 0951619082. 

	� КІЗОЧКА шута, ряба, пер-
вістка. Тел. 0992279628, 
0963814350

КУПЛЮ
 

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

	� МАШИНКУ	для стрижки 
овець. Недорого. Тел. 
0995139836

	� СТАРІ	ТЕЛЕВІЗОРИ, 
магнітофони та іншу теле-
радіо апаратуру радян-
ського виробництва. Тел. 
0957701016

	� ХОЛОДИЛЬНИКИ, газові 
плити, пральні машини, 
телевізори у робочому та 
неробочому стані. Тел. 
0662000908

	� ПЛИТУ з юшками б/в. 
Телефон Huawei або Xiaomi у 
відмінному стані. Недорого. 
Тел. 0997648724

ЗНАЙОМСТВА

	� ЧОЛОВІК, 56 років позна-
йомиться з жінкою 50-58 
років для серйозних сто-
сунків. Тел. 0982023006

ПОСЛУГИ

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

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

	� БУРІННЯ	ВОДЯНИХ	
СВЕРДЛОВИН. Підклю-
чення насосного облад-
нання. Якість. Гарантія. Тел. 
0985050506, 0668136376. 
(15)

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

	� БРИГАДА	КАМЕН-
ЩИКІВ: кладка будь-якої 
цегли, каменю, блоків. 
Якісно. Швидко. Доступна 
ціна. Можливий виїзд по 
району. Тел. 0667011653, 
0975799474

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

	� 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 
електротехніки. Виїзд май-
стра. Зварювальні роботи, 
пайка. Спилювання дерев 
різної складності. Тел. 
0997199623. (Олександр)

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

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

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

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

	� ВІДЕО	ТА	ФОТО	ЗЙОМКА 

ваших свят урочистих подій 
та інше. Зйомка і монтаж Full 
HD. Тел. 0952483028

	� 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	
внутрішньої електропро-
водки. Підключення бой-
лерів. Тел. 0667462853

	� Б’ЄМО	СВЕРДЛОВИНИ. 
Тел. 0687844221

	� КОПАЄМО, чистимо, 
поглиблюємо 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, встанов-
лення унітазів, ванн. Фар-
бування стін і стель. Тел. 
0964227293 

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

	� ФАРБУВАННЯ	ПОКРІ-
ВЕЛЬ будинків, господар-
ських споруд, вікон, воріт, 
фронтонів та інше. Тел. 
0664772848 (Міша)

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

	� УТЕПЛЕННЯ при-
ватних будинків та багато-
поверхівок. Комплексний 
ремонт житла. Професійно. 
Якісно. Відповідально. Тел. 
0957172137

	� РЕМОНТ	БЕНЗОПИЛ та 
мотокос. Тел. 0994396387

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

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

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

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

	� МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ 
дахів. Сайдинг, блокхауз. 

Бетонні роботи. Виїзд по 
району. Тел. 0996891377

	� УТЕПЛИМО	ВАШ	
БУДИНОК	ЧИ	КВАРТИРУ: 
пінопласт, мін-вата чи піно-
полістирол. Короїд.  Швидко 
і недорого. Без посеред-
ників. Тел. 0954110091

	� ВИКОНАЄМО	РОБОТИ: 
монтаж дахів, кладка цегли, 
стяжка, бетонування. 
Копаємо та викладаємо 
вигрібні ями. Сантехніка під 
ключ. Встановлення пар-
канів. Виїзд по району. Тел. 
0669958382, 0960767071

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

РОБОТА

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

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

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

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

 � ТОВ «АГРО-КРАЙ» на 
постійну роботу потрібні 
КОМБАЙНЕРИ. Вимоги: 
наявність посвідчення 
тракториста. Надається 
житло і харчування. Оплата 
праці висока. Зверта-
тися за адресою: м. Гадяч, 
вул. Лохвицька, 29. тел. 
0672471461

 � Організація надасть 
роботу МАЙСТРУ	ПО	
ДЕРЕВУ. Тел. 0507657300

	� ШУКАЮ	РОБОТУ	ПІД-
СОБНИКА	АБО	ВАНТАЖ-
НИКА. Без шкідливих звичок. 
Тел. 0505293465 (Сергій)

 � Організації на постійну 
роботу потрібен СЕКРЕТАР	
ОФІС-МЕНЕДЖЕР. Вимоги: 
бажано вища освіта, знання 
ПК, навички правильного 
спілкування, знання діловод-
ства. 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

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

	� ФГ	запрошує	на	роботу	
ПРАЦІВНИКА.	Основні	
вимоги:	любов	до	тварин	
та	бажання	працювати.	
Тел.	0505976790

 � На постійне місце роботи 
в «Кав’ярню на Гетьманській» 
потрібний КУХАР. Графік 
роботи 3 ч/з 3 дні, з 6.00 до 
19.00. Тел. 0664099290

КОПАЄМО	ТА	
ПОГЛИБЛЮЄМО	

КОЛОДЯЗІ.	
Встановлюємо	бетонні	

кільця.	Копаємо	
каналізації.	Тел.	

0507345680.	(№25)
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Вітання

ВІТАЄМО ВІТАЄМО 
молодих маммолодих мам

15.06. Юлія Труш (с. Вечірчине) 
хл., 3430 54 см

18.06. Зоряна Потапова (м. Гадяч) 
хл., 3300 51 см

18.06. Меланія Григораш (с. Веприк) 
хл., 2849 49 см

20.06. Анастасія Супруненко 
(м. Гадяч) дівч., 3240 51 см

20.06. Надія Омельченко (с. Сари) 
хл., 3700 52 см

22.06. Валентина Бенда (с. Рашівка) 
хл., 2800 49 см

22.06. Ліля Мяло (м. Гадяч) 
дівч., 4500 56 см

аф
іш

а
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Випускники 1991 року щиро дякують вчителям, що їх навчали, а особливо клас-
ним мамам: Тетяні Іллівні Домашенко та Галині Йосипівні Глушко. Зичимо здо-
ров’я  , миру, благополуччя . Многая літа вам, дорогі педагоги.

Розбишівська гімназія

Щороку, його відзначають на Трійцю  
– одне із дванадцяти головних право-
славних церковних свят, яке у народі 
називають Зеленими святами.

Вранці, у Храмі Успіння Пресвятої 
Богородиці, провели богослужіння, 
на яке зібралося чимало вірян. А вже 
по обіді, розпочалися урочистості. До 
речі, раніше, саме в День Святої Трій-
ці, влаштовувалися справжні народні 
гуляння – ближче до вечора у селах по-
чинали водити хороводи, співати пісні і 
танцювати. Забави на Зелену Неділю не 
втрачають своєї популярності дотепер, 
що із успіхом доводять лютеньчани. Як 
завжди, весело та дружно, вони гуляли 
до пізньої ночі, а гостей пригощали ка-
шею та пирогами. 

«БМ»

У ЛЮТЕНЬЦІ 
ВІДСВЯТКУВАЛИ 

ДЕНЬ СЕЛА 

ЗУСТРІЧ ЧЕРЕЗ 30 
РОКІВ, АБО ЗНОВУ 
ДО ШКОЛИ...

ХРАМОВЕ СВЯТО У КНИШІВЦІ

Зустріч випускників, 1996 року, Петрівка - Роменська
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Оголошення, реклама

Оформлення 
будинку та 

землі з нуля
Тел. 0506470874

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

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

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

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

ПРАЦЮЄ СИСТЕМА ЗНИЖОК!

Тел. 0958276908Форма оплати� 
будь�яка.

ЕВАКУАТОР-МАНІПУЛЯТОР
ЦІЛОДОБОВО

Оренда лафету
ВИКУП 

автомобілів, 
мотоциклів та 
мопедів на з/ч

Тел. 0508406689, 
0974018984

Установка та реставрація
Укладка тротуарної плитки

Установка та реставрація
Укладка тротуарної плитки

вул. Драгоманова, 17
Email granitaleks@gmail.com

Тел.: 0951750493, 0989224216

"ПАМ’ЯТНИКИ"
МАГАЗИН
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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

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

Тел. 0505976790

Продам цапиків зааненсько-
нубійської породи
Ціна 

1000 грн
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Оголошення, реклама

ПОГОДА

Марка 
пального

Вартість, 
грн 

А-92 28.56

А-95 30,82

ДП 27.66
ГАЗ 15.50

Марка Вартість, 

Ціни на пальне (Полтава), 
станом на 22.06.2021 р.

Курс валют (Полтава) 
станом на 22.06.2021 р.

Купівля Продаж НБУ

USD 27,11 27.34 27,1935

EUR 32,17 32,61 32.2882

10 RUB 3.28 3.82 3.7571

27

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

29.07.2021

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
27

КУПЛЮ 
СТАРІ

0994174060

холодильники, 
телевізори, 

газові колонки та інше

27

РЕМОНТ
скутерів та мопедів.

Запчастини.
Доставка нерухомих 

мопедів в ремонт.
Тел. 0994174060

Реклама:
1 стор. сторінка в кольорі, стандартний блок 

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

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

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

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

НЕКРОЛОГИ – 100 грн (1 блок без фото) 
Оголошення

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

Комерційне ЗДАМ (4р.) – 150 грн.
Робота (4р.) – 100 грн (одна вакансія)
Послуги (4р.) – 150 грн (75 – 2 виходи)

Бюро знахідок (4р.) – 100 грн.
Знайомство (4р.) – 50 грн.

Виділення жирним шрифтом – 20 грн.
Виділення в рамці – 30 грн.

Подяка (фіз. особам, організаціям, 
підприємствам, партіям) – 2 грн/см кв.
Продаж друкованої площі – 3 грн/см кв.

Оплата здійснюється у вигідній для клієнта формі.

ПРАЙСЛИСТ

Тел. (05354) 3-34-67, 0508011885

Четвер, 24 червня 
Невелика хмарність
мін. +22°, макс. +33°

П’ятниця, 25 червня 
Мінлива хмарність
мін. +22°, макс. +33°

Субота, 26 червня
Невелика хмарність
мін. +23°, макс. +33°

Неділя, 27 червня
Невелика хмарність, 
невеликий дощ
мін. +22°, макс. +30°

Понеділок, 28 червня
Мінлива хмарність, 
невеликий дощ
мін. +21°, макс. +29°

Вівторок, 29 червня
Мінлива хмарність, 
невеликий дощ
мін. +20°, макс. +28°

Середа, 30 червня
Невелика хмарність
мін. +19°, макс. +28°

25

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
ВІКНА, ДВЕРІ, 

БАЛКОНИ

Тел. 0952229992, 0987452220, 0994174060

СУПУТНИКОВЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Встановлення, 
налаштування, 

обслуговування, 
гарантіяНизькі Низькі 

ціни, ціни, 
постійно постійно 
діючі діючі 
знижкизнижки

0505765309
0979794814

НАТЯЖНІ
СТЕЛІ
Тел.

2
1

комплексний 
ремонт житла

монтаж дахів

27

Компанія «Юрський горизонт»
З досвідом буріння 13 років

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

Тел. 0674705533, 0660668388

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН 
НА ВОДУ

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

склотару. 
Тел. 0501838458, 0980922374

ТЕЛЕФОН	
редакції:	

0508011885	
3-34-67

7 тур
ГРУПА А

«Чутове» (Чутове)   – КЛФ (Полтава) — 2:0                
«Маяк» (Котельва) – «Ши-

шаки» (Шишаки) — 3:1                                      
ФК «Динамо» (Решетилівка) – 
«Зіньків-1604» (Зіньків) — 2:1                 
ФК «Опішня» (Опішня) – «Ін-

васпорт» (Полтава) — 0:1

ГРУПА Б
«Стандарт» (Нові Санжари) – 

«Альтаір» (Бутенки) — 8:0                
ФК «Гірник Спорт-2» (Г. Плавні) – 

ФК «Дружба» (Очеретувате) — 1:1                  
«Темп» (Градизьк) – «Кре-

мінь-2» (Кременчук) — 0:2                      
«Ягуар» (Кременчук) –  СК «Гео-
логія-2» (Нова Галещина) — 1:0   

Результати 6 туру 
Група В 

«Лубни» (Лубни) - «Велика Ба-
гачка» (Велика Багачка) — 1:3            
«Локомотив» (Гребінка) - «Сен-

ча» (Сенча) — 4:0
Громадська спілка «Асоціація футболу Полтавщини»

РЕЗУЛЬТАТИ ЧЕМПІОНАТУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 7 

ТУР ГРУПИ «А» «Б» «В» ТА 6 
ТУР ГРУПА «В» 
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Як відомо, на виїзд за кордон дити-
ні теж потрібен окремий закордонний 
паспорт. Біометричний закордонний 
паспорт для дитини можна виготови-
ти з народження. Його оформлення 
має кілька відмінностей від «дорос-
лого» закордонного паспорту, а саме:

неповнолітнім документ видається 
строком на чотири роки. З 16-ти років 
видають закордонний паспорт, термін 
дії 10 років;

відцифрований підпис вноситься 
лише для дітей, що досягли 14 років;

відбитки пальців зчитуються та вно-
сяться лише для дітей, що вже досяг-
ли 12 років, – і лише за згодою батьків;

присутність дитини, що ще не до-
сягла 12 років не є обов’язковою, бать-
ки можуть надати для сканування ко-
льорову матову фотокартку дитини 
10x15 см. 

Для оформленні паспорта грома-
дянина України для виїзду за кордон 
дитині, необхідно зареєструватись до 
«електронної черги» або безпосеред-
ньо звернутися до будь-якого з підроз-
ділів Державної міграційної служби 
України в Полтавській області. 

Подавати документи на виготовлен-
ня біометричного паспорта для дити-
ни віком до 12 років мають її батьки .

Необхідні такі документи:
свідоцтво про народження дитини;
паспорт одного з батьків;
реєстраційний номер облікової карт-

ки платника податків (за наявності);
документи, що підтверджують 

здійснення встановлених законодав-
ством платежів або оригінал і копію 

документа про звільнення від таких 
платежів;

у разі оформлення другого закор-
донного паспорта - попередній закор-
донний паспорт дитини .

Доволі часто виникають питання 
про фотографування дітей на закор-
донний паспорт. Відповідаємо:

після досягнення 12-ти років дити-
ну фотографують у підрозділі під час 
оформлення документів .

до12 років можливі два варіанти:
- безкоштовно сфотографувати ди-

тину у підрозділі — звичайно, якщо 
вона зможе спокійно дивитися в каме-
ру і не боїться фотоспалаху;

- надати для сканування одну кольо-
рову матову фотокартку 10x15 см— це 
стосується, зокрема, немовлят. Фото 
має бути якісним і відповідати чин-
ним стандартам.

Термін виготовлення паспорта:
20 робочих днів – 694 грн;
7 робочих днів – 1046 грн .
Щоб транслітерація у дитячому 

паспорті не відрізнялася від перекла-
ду прізвища у паспорті батьків, пові-
домте працівників служби про наяв-
ність у вас закордонного паспорта.

Виникли питання - звертайте-
ся на номер телефону «гарячої лі-
нії» (0532)60-89-69 або https://www.
facebook.com/udmspl

Бажаємо вам яскравих та вдалих по-
дорожей, та не забувайте дотримува-
тися рекомендацій МОЗ при відвіду-
ванні наших підрозділів.

УДМС України в Полтавській області

Податкова знижка – це документаль-
но підтверджена сума витрат платни-
ка податку протягом звітного року, на 
яку дозволяється зменшення його за-
гального річного оподатковуваного до-
ходу, одержаного за наслідками такого 
звітного року у вигляді заробітної пла-
ти. Порядок застосування податкової 
знижки передбачений ст.166 Податко-
вого кодексу України (далі –ПКУ). 

Протягом 2021 року мають право по-
дати декларацію з метою отримання по-
даткової знижки громадяни, які понес-
ли витрати: 

- частину суми процентів, сплачених 
таким платником податку за користу-
вання іпотечним житловим кредитом; 

- суму коштів або вартість майна, пе-
реданих у вигляді пожертвувань або 
благодійних внесків неприбутковим 
організаціям, зареєстрованим в Украї-
ні та внесеним до Реєстру неприбутко-
вих організацій та установ на дату пе-
редачі таких коштів та майна, у розмірі, 
що не перевищує 4% суми його загаль-
ного оподатковуваного доходу такого 
звітного року; 

- суму коштів, сплачених платником 
податку на користь вітчизняних закла-
дів дошкільної, позашкільної, загаль-
ної середньої, професійної (профе-
сійно-технічної) та вищої освіти для 
компенсації вартості здобуття відпо-
відної освіти такого платника податку 
та/або члена його сім›ї першого ступе-
ня споріднення; 

- суму витрат платника податку на 
сплату страхових платежів (страхових 
внесків, страхових премій) та пенсій-
них внесків, сплачених платником по-
датку страховику-резиденту, недержав-

ному пенсійному фонду, банківській 
установі за договорами довгостроко-
вого страхування життя, недержавного 
пенсійного забезпечення, за пенсійним 
контрактом з недержавним пенсійним 
фондом, а також внесків на банківський 
пенсійний депозитний рахунок, на пен-
сійні вклади та рахунки учасників фо-
ндів банківського управління як тако-
го платника податку, так і членів його 
сім›ї першого ступеня споріднення; 

- суму витрат платника податку на 
оплату допоміжних репродуктивних 
технологій згідно з умовами, встанов-
леними законодавством, але не більше 
ніж сума, що дорівнює третині доходу у 
вигляді заробітної плати за звітний по-
датковий рік; 

- суму витрат платника податку на оп-
лату вартості державних послуг, пов›я-
заних з усиновленням дитини, включа-
ючи сплату державного мита; 

- суму коштів, сплачених платником 
податку у зв›язку із переобладнанням 
транспортного засобу, що належить 
платникові податку, з використанням 
у вигляді палива моторного суміше-
вого, біоетанолу, біодизелю, стиснуто-
го або скрапленого газу, інших видів 
біопалива; 

- суми витрат платника податку на 
сплату видатків на будівництво (при-
дбання) доступного житла, визначено-
го законом, у тому числі на погашення 
пільгового іпотечного житлового кре-
диту, наданого на такі цілі, та процен-
тів за ним; 

- суму коштів у вигляді орендної пла-
ти за договором оренди житла (кварти-
ри, будинку), оформленим відповідно 
до вимог чинного законодавства, фак-
тично сплачених платником податку, 
який має статус внутрішньо переміще-
ної особи; 

- сума коштів або вартість товарів, які 
добровільно перераховані (передані) з 
метою запобігання поширенню на те-
риторії України коронавірусної хворо-
би (COVID-19), як благодійність від-
повідним організаціям та/або органам 
виконавчої влади, закладам охорони 
здоров’я тощо. 

Нагадуємо також про встановлені об-
меження щодо права платників податку 
на податкову знижку: податкова зниж-
ка може бути надана виключно рези-
денту, який має реєстраційний номер 
облікової картки платника податку, а 
так само резиденту - фізичній особі, яка 
через свої релігійні переконання відмо-
вилась від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника по-
датків та офіційно повідомила про це 
відповідний контролюючий орган і має 
про це відмітку у паспорті; 

загальна сума податкової знижки, на-
рахована платнику податку в звітному 
податковому році, не може перевищува-
ти суми річного загального оподаткову-
ваного доходу платника податку, нара-
хованого як заробітна плата; 

якщо платник податку до кінця по-
даткового року, наступного за звітним, 
не скористався правом на нарахування 
податкової знижки за наслідками звіт-
ного податкового року, таке право на на-
ступні податкові роки не переноситься. 

Громадяни, які бажають реалізува-
ти своє право на податкову знижку за 
наслідками  2020 року, декларацію мо-
жуть подати до завершення 2021 року. 

Наталія Шевченко, завідувач Гадяцького 
сектору організації роботи організаційно-

розпорядчого управління ГУ ДПС у 
Полтавській області.

Гадяцька ДПІ Головного управління 
ДПС у Полтавській області повідомляє, 
що повідомлення про прийняття пра-
цівника на роботу подається власником 
підприємства, установи, організації або 
уповноваженим ним органом (особою) 
чи фізичною особою (крім повідомлен-
ня про прийняття на роботу члена вико-
навчого органу господарського товари-
ства, керівника підприємства, установи, 
організації) до територіальних органів 
Державної податкової служби (далі – 
ДПС) за місцем обліку їх як платни-
ка єдиного внеску на загальнообов’яз-
кове державне соціальне страхування 
за формою згідно з додатком до Поряд-
ку повідомлення Державній податко-
вій службі та її територіальним органам 
про прийняття працівника на роботу, 
затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 17 червня   2015 
року № 413 із змінами та доповнення-
ми (далі – Порядок № 413) до початку 
роботи працівника за укладеним трудо-
вим договором одним із таких способів: 

- засобами електронного зв’язку з ви-
користанням кваліфікованого електро-
нного підпису відповідальних осіб від-
повідно до вимог законодавства у сфері 
електронного документообігу та елек-
тронних довірчих послуг; 

- на паперових носіях разом з копією 
в електронній формі; 

Інформація, що міститься у пові-
домленні про прийняття працівника 
на роботу, вноситься до реєстру стра-
хувальників та реєстру застрахованих 
осіб відповідно до Закону України від 
08 липня 2010 року № 2464-VI «Про 

збір та облік єдиного внеску на загаль-
нообов’язкове державне соціальне стра-
хування» із змінами та доповненнями. 

ЩОДО РЕЄСТРАЦІЇ ПРРО
Гадяцька ДПІ Головного управлін-

ня ДПС у Полтавській області нагадує 
платникам про порядок використання 
програмного реєстратора розрахунко-
вих операцій (далі - ПРРО). 

Насамперед слід пам’ятати, що 
суб’єкт господарювання, який має на-
мір зареєструвати ПРРО повинен пере-
бувати на обліку в контролюючому ор-
гані. Також на обліку має перебувати і 
господарська одиниця, де буде викорис-
товуватись ПРРО. Реєстрація ПРРО 
здійснюється на підставі Заяви, нада-
ної платником за формою № 1-ПРРО 
(J/F 1316602). Заява подається у елек-
тронній формі за основним місцем облі-
ку суб’єкта господарювання як платни-
ка податків через Електронний кабінет 
(портальне рішення для користувачів 
або програмного інтерфейсу (АРІ)) або 
засобами телекомунікацій. 

Суб’єкт господарювання може вико-
ристовувати ПРРО лише після його 
внесення до реєстру програмних ре-
єстраторів розрахункових операцій. 
Крім того, платник має повідомити по-
датковий орган про сертифікати елек-
тронних підписів та/або печаток, що бу-
дуть використовуватись для ПРРО у 
відповідності до вимог наказу Мініс-
терства фінансів України від 06.06.2017 
№ 557 «Про затвердження Порядку об-
міну електронними документами з кон-
тролюючими органами» зі змінами. 

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН! ПОДАТКОВА ЗНИЖКА У 2021 РОЦІ

Запитуєте – відповідаємо: 
закордонний паспорт для 
дитини до 12 років

ОБОВ’ЯЗОК РОБОТОДАВЦЯ – 
ПОВІДОМИТИ КОНТРОЛЮЮЧІ 
ОРГАНИ ПРО ПРИЙНЯТТЯ 
ПРАЦІВНИКА НА РОБОТУ
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Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

Сумуємо, пам'ятаємо

У парку «Перемога», 
22 червня, біля 
меморіального 
комплексу «Слави» 
відбулися заходи та 
покладання квітів 
до Вічного вогню. 
Вічна пам›ять і 
слава загиблим. 

Вшанували 
загиблих 

у війні 
1941-1945 рр.



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info
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ОВЕН	(21.03	-	20.04).
Почати тиждень вам 
варто з перемоги над 
власною лiнню. Якщо 
вона вдасться, то вас 

чекають вiдмiннi результати. Ба-
гато справи нарештi зрушать з 
мертвої точки. Почне докорiнно 
налагоджуватися ситуацiя на ро-
ботi, зростуть доходи, покращи-
тися особисте життя i, нарештi, 
навiть пiдвищиться життєвий 
тонус. Ви станете бiльш активнi i 
легкi на пiдйом.

ТЕЛЕЦЬ	
(21.04	-	21.05).
Цей тиждень - спри-
ятливий перiод для 
внутрiшньої роботи i 

самовдосконалення. Однак до-
ведеться i багато спiлкуватися, 
можуть зав`язатися новi знайом-
ства, спливти старi зв`язки. У се-
реду ви можете вiдчути приплив 
бадьоростi, що позитивно по-
значиться на вашiй працездат-
ностi. У четвер стримайте свiй 
запал i амбiцiї, а вiльний час по-
старайтеся провести на самотi, 
почитайте, послухайте музику. В 
суботу не поспiшайте приймати 
серйознi рiшення в особистому 
життi.

БЛИЗНЮКИ	
(22.05	-	21.06).
Настає час значних 
змiн у вашому особи-
стому життi, i вони ви-

являться на краще. Ви знаєте, 
що робити, йдiть до своєї мети i 
вас чекає успiх. Перед вами бу-
дуть розкриватися рiзноманiтнi 
можливостi, якi сприяють пiдко-
рення нових вершин. Постарай-
теся зберiгати рiвновагу i вiрити 
в краще.

РАК	(22.06	-	23.07).
Наступний тиждень 
бiльш сприятлива для 
людей, якi займаються 
науковою та навчаль-

ною дiяльнiстю. Ви успiшно здас-
те будь-який iспит i вирiшите ба-
гато складнi завдання. Але якщо 
ви не бажаєте стати учасником 
скандалу середнiх розмiрiв, 
тримайтеся подалi вiд емоцiйно 
неврiвноважених представникiв 
вашого оточення. Вихiднi днi обi-
цяють чудовий вiдпочинок.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
Фортуна може вiдвер-
нутися вiд вас. Схоже, 
багато вашi бiди - вiд 
накопиченої втоми. 

Вiрогiднi конфлiкти i затяжнi 
з`ясування вiдносин на роботi. Чи 
загрожує загостритися питання 
про зарплату i про професiйний 
рiст. Має сенс щось помiняти, 
можливо, коло знайомств, мож-
ливо, iмiдж. Цей тиждень - спри-
ятливий перiод для виношування 
задумiв, ви будете iз завидною 
легкiстю генерувати iдеї.

ДIВА	(24.08	-	23.09).
Цей тиждень буде перiодом 

сприятливим у всiх вiд-
носинах, якщо звичай-
но ви не станете бай-
дикувати. Втiм, байди-
кувати вам i не дадуть. 

Хоча саме час вiдправитися у вiд-
пустку, але краще провести його 
активно. Якщо ж вам доведеться 
працювати, постарайтеся зосе-
редитися i завершити невiдклад-
нi справи.

ТЕРЕЗИ	
(24.09	-	23.10).
Не робiть рiзких рухiв, 

рухайтеся вперед в тому ритмi, 
який для вас найбiльш комфорт-
ний. Не варто зараз занадто 
замислюватися над тактикою, 
багато рiшень прийдуть до вас 
по ходу справи. Не сприймайте 
все надто серйозно, допустите 
в ваших дiлових i особистих вiд-
носинах якийсь елемент гри, це 
додасть вам бiльше захопленостi 
i розкриє вашi творчi можливостi.

СКОРПIОН	
(24.10	-	22.11).
Тиждень принесе вам 
новi життєвi установ-
ки. Чи стане очевидно, 
що бiльше неможливо 

триматися за старе, настав час 
змiн. Кохана людина вкаже вам 
вiрний шлях. Все задумане змо-
же виповнитися, якщо ви спо-
кiйно i чiтко будете робити свою 
справу. У другiй половинi тиж-
ня ви зрозумiєте, що на багато 
здатнi.

СТРIЛЕЦЬ	
(23.11	-	21.12).
На цьому тижнi бажан-
ня розрубати Гордiїв 
вузол краще стримува-

ти. Зараз не час воювати, краще 
пристосовуватися до обставин. 
Короткi поїздки у вiвторок будуть 
вдалi i познайомлять з масою 
цiкавих людей. Можливi прива-
бливi пропозицiї з приводу нової 
роботи. У другiй половинi тижня 
навколо вас можуть бушувати 
пристрастi, але вам нiчого не за-
грожує, так що зберiгайте спокiй.

КОЗЕРIГ	
(22.12	-	20.01).
Схоже, ви готовi за-
йняти активну позицiю 
в ролi порадника по 

будь-якому питанню i професiо-
нала в будь-якiй сферi дiяльностi, 
але є небезпека пiдхопити зiр-
кову хворобу в особливо важкiй 
формi. Вашi досягнення на рiвнi 
мiркувань необхiдно пiдтвердити 
практикою, i можливiсть зробити 
це буде у вас протягом усього 
тижня. Вихiднi гарнi для вiдпо-
чинку за мiстом у колi сiм`ї. Тiльки 
не намагайтеся нав`язати оточу-
ючим свою точку зору на все на 
свiтi, нехай кожен робить те, що 
йому подобається.

ВОДОЛIЙ	
(21.01	-	19.02).
I н i ц i а т и в н i с т ь  i 
зiбранiсть - ось якостi, 
якi вам просто необ-

хiднi, щоб управляти ситуацiєю. У 
вiвторок бажано не шукати лазi-
вок, а дiяти законними шляхами. 
На цьому тижнi вам доведеться 
вчитися опановувати себе, сво-
їми емоцiями, а це буде не так-
то просто. Схоже, близькi люди 
чекають вiд вас прийняття важ-
ливого рiшення, що не розчаро-
вуйте їх.

РИБИ	
(20.02	-	20.03).
На цьому тижнi ви бу-
дете здатнi вирiшити 
найскладнiшi, прак-

тично непереборнi завдання. Це 
час активних дiй i блискавичної 
реакцiї. Не витрачайте сили да-
ремно, що не базiкайте зайво-
го, не зависає в соцмережах. 
Весь тиждень будуть надходити 
цiкавi пропозицiї в дiловiй сферi. 
Будьте в центрi суспiльного жит-
тя, але не вдавайтеся в сумнiвнi 
пiдприємства. У вихiднi вас мо-
жуть очiкувати проблеми i змiни 
в будинку, до яких ви не цiлком 
готовi.
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У вільну хвилинку

історії з життя

«Я ПРОСТО БУЛА ЖІНКОЮ…»

Вона втомилася від щоденних суєт, чолові-
кової зради, байдужості сина. Тому, коли лі-
кар озвучив діагноз, не заплакала. Лише сер-
це спершу завмерло, а потім так загупало, що 
його почув увесь світ.

– Онкологію лікують. Вам потрібно…
Коли вийшла з поліклініки, раптом усе дов-

кола набуло інших барв, звуків, змісту… Доте-
пер вона квапила час – аби швидше до вечора. 
А зараз хотілося, щоб день тривав безкінечно. 
Зупинилася біля вітрини. Яка гарна сукня на 
манекені! Улюбленого небесно-голубого ко-
льору. А фасон! Давно не купувала обновок. І 
в перукарню ходила зрідка. Й не знає, як від-
чиняються двері до спа салону. І…

Колись хлопці скручували в’язи за Любою, 
чубилися за неї. Не дівчина – картинка, каза-
ли про її вроду. Пророкували щасливу долю. 
Вона вибрала нареченого з міста, з яким на-
вчалася в інституті. Орест не був красенем, 
але вмів зачаровувати дівчат. Його стосунки з 
черговою «коханою» тривали не більше міся-
ця. До Люби – першої красуні на їхньому курсі 
– клинці підбивати не поспішав. Боявся отри-
мати відмову. Якось під час студентської вечір-
ки побився з товаришем об заклад, що споку-
сить вродливицю. Вона не знає, чому повелася 
на його залицяння. Отримавши «приз», Орест 
здаватися не мав наміру. Перед закінченням 
навчання повів Любу під вінець. Його бать-
ки віддали молодятам двокімнатну квартиру, 
що дісталася у спадок. Орест завжди нагаду-
вав, хто господар в оселі. Коли ж Люба проси-
ла що-небудь допомогти, злостився:

– Досить, що житло задарма отримала, ще й 
наймита хочеш?

Чоловік уперше зрадив, коли народився син. 
Йому набридли дитячі плачі, запах ліків, каші 
та молока. Дратували колискові, які співала 
Люба. Він не приховував своїх зустрічей з ін-
шими жінками. Навіть хизувався, немов на-
солоджуючись болем і терпінням дружини. А 
Люба не могла його залишити. Повертатися 
додому? Там троє молодших братів. Хата не-
велика. І що люди скажуть?

Вона заховала свою вроду за жалями й смут-
ками. Збирала розкішне волосся у звичайний 
хвіст. Гарну поставу нівечила безформним 
одягом.

Якось Орест узяв її улюблене фото й сказав 
дванадцятирічному синові:

– Бачиш, якою гарною була наша мама. А 
тепер… Не одружуйся на красунях, щоб не 
розчаровуватися.

Син кинув на Любу погляд з помітним від-
тінком зневаги.

– Навіщо ти це робиш? – запитала в 
чоловіка.

– Даю синові уроки естетичного виховання, 
– зіронізував.

…Люба стояла перед вітриною. Дивилася 
на своє відображення. Дожилася, виглядає на 
всі… Зайшла крамниці.

– Я хотіла би приміряти сукню, що на 
манекені.

Молода продавщиця зморщила носика, оки-
нувши Любу нецікавим поглядом.

Одягнула сукню. Розпустила волосся. Із 
дзеркала дивилася не та жінка, що переступи-
ла поріг крамниці, а інша, – загадкова, з при-
порошеною смутком і розгубленістю вродою. 
Продавщиця округлила від здивування очі. 
Люба усміхнулася. Із модної крамниці винес-
ла сукню й бажання знову стати достойною 
своєї вроди. Додому не поспішала. Чоловік на 
роботі. Потім подасться до чергової «голуб-
ки». Син у школі. А після уроків сидітиме біля 
комп’ютера. Подумала: чи не зайти у взуттє-
вий магазин? І в перукарню. Й купити щось із 
косметики…

Вдома одягнула обновку, стала на підбори. 
Підфарбувала очі, губи. Кіт Гаррі з цікавістю 
зирив на свою господиню. Навіть забув, що 
миска порожня…

Орест не міг втямити, що сподвигло дружи-
ну на такі раптові зміни.

– З якого дива тратиш гроші? – допитувався. 
– Син – випускник через два роки. На навчан-
ня треба збирати. До кого чепуришся?

– Я почала жити, – відповіла, і пришпелила 
Ореста суворим поглядом до підлоги.

Любине перевтілення не залишило байдужи-
ми й сусідок-пліткарок.

– Доскакався Орко. Набридли Любі його по-
ходеньки. Така гарна жінка, а життя з вар’ятом 
капарає. Певно, знайшла собі когось. Давно 
пора. І малий матір за покоївку має…

Люба вирішила мовчати про свою недугу, 
доки стачить сили. Взяла хворобу чи то у по-
други, чи в спільниці. А та штовхала її в обій-
ми життя, на якусь мить забувши про свою без-
компромісність. Чоловік навіснів, думаючи, що 
в Люби завівся залицяльник. Її перевтілення 
збило з пантелику й колег на роботі. А шеф на-
магався запросити на каву. Лише синові нове 
материне амплуа було байдуже.

– О, наша мама джинси собі купила. Ну-ну, і 
хто ж цей щасливчик, що оцінюватиме обнов-
ку? – не вгавав Орест. – Я вже забув, які на 
смак вареники. А вона все чепуриться. Певно, 
сину, будеш мати іншого тата.

– А я забула, яке на смак життя!
Люба перестала носити годинника – здава-

лося, що стрілки підганяють час. У її гардеро-
бі з’являлися нові речі. У тілі – біль і втома. А 
в душі – страшне німе ридання.

Лікар не впізнавав своєї пацієнтки. Здивова-
но дивився на вродливу жінку, якій залишило-
ся жити… А вона усміхалася до нього, як недав-
но до молодої продавщиці у модному магазині.

– Дуже добре, що виконуєте мої рекоменда-
ції. От і результат.

– Я просто жила, – перебила лікаря Люба. – 
Просто… була жінкою… Шкода, що мало. Шко-
да, що пізно…

…Їй приснилося дитинство: село, літнє над-
вечір’я, лелече гніздо на дереві, що росло на їх-
ньому подвір’ї, журавель та журавка. Якась не-
видима сила підняла маленьку Любу від землі 
й вона разом з птахами злетіла в небо. Їй лег-
ко і не лячно. Тільки чомусь, спотикаючись об 
сльози, біжить дорогою мама й гукає, аби Люба 
повернулась…

Ольга Чорна.
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Ще багато відкриттів нас чекає завдя-
ки дослідженням стародавніх текстів. Як, 
наприклад, робить Світлана Богданець. 
Вона аналізує описи їжі й бенкетів у ре-
несансній й бароковій літературі.

– Які смаки Гетьманщини ми вже не 
можемо відчути? Що втрачено для на-
ших смакових рецепторів?

– [З кухні] зникло багато рослин і тва-
рин, які тоді існували і які вживали в 
їжу. Найпоширеніше м’ясо Гетьманщи-
ни – баранина. А воловина була атрибу-
том дуже заможного столу. Віл у селян-
ському чи козацькому господарстві – це 
головна тяглова сила. Його навіть на ве-
ликі свята не пускали під ніж. Натомість 
заможні старшини могли поставити на 
стіл волове м’ясо. Ще атрибутом аристо-
кратичного столу вважали дичину. Про-
те деякі різновиди лісових і степових пта-
хів, як-от дрозди, зникли.

Думаю, що навіть звичайна пшениця 
тоді була інших сортів. Дослідження з бі-
оархеології свідчать про різницю в кало-
рійності та вмісті клейковини між сорта-
ми минулого й сучасного. 

    Тому можемо припустити, що зви-
чайний житній хліб мав інший смак. 
Колись його зберігали не так, як тепер. 
Часом, коли збіжжя сиріло, його просу-
шували в печі й ненавмисне перепалюва-
ли. А оскільки економіки були бідними, 
нічого не викидали, то з нього все одно 
пекли.

Існує маса нюансів. Це робота для істо-
ричних реконструкторів, які полюбляють 
такі експерименти.

– Усіх людей умовно можна поділити 
на тих, хто любить каву, і тих, хто лю-
бить чай. У Гетьманщині більше пили 
кави чи чаю?

– Каву на наших теренах почали вжи-
вати раніше. Її привозили з Криму, Туреч-
чини, Придунав’я. У XVII столітті куль-
тура пиття кави вже досить вкоренилася. 
Місія патріарха Макарія Антіохійського 
везла кавові зерна в подарунок Богданові 
Хмельницькому, знаючи, що він любить 
цей напій. До кави він, ймовірно, призви-
чаївся у татарському полоні. Каву любив 
також Іван Виговський. Типова ситуація 
для козацького середовища.

Чай проник у гастрономічну культуру 
Гетьманщини набагато пізніше – на зламі 
XVII–XVIII століть. У тогочасній Європі  
було два шляхи постачання чаю. Із Цей-
лону й Індії його везли голландці, порту-
гальці й англійці. А з Китаю імпортували 
через Росію. У Гетьманщині користали 
саме з того східного потоку. Відповідно, 
культура чаювання прийшла до нас за ро-
сійського посередництва. Спочатку чай 
був дорожчий за каву. Та коли Росія по-
чала власне плантаційне вирощування в 
XIX столітті, собівартість чаю знизилась.

Ми ще не до кінця зрозуміли поєднан-
ня цих двох напоїв у харчовій культурі 
Гетьманщини. Із документів я знаю, що 
київські ремісники, гончарі або різники, 
тобто далеко не міська еліта, часто купу-
вали чай, особливо на святкування. Ко-

зацька старшина частіше пила каву. А от 
духовенство явно віддавало перевагу чаю 
і пило його значно частіше за всіх решта.

– Яку людину, досліджуючи кулінар-
ну тему, Ви побачили в Гетьманщині?

– Якщо малювати збірний образ, то я 
побачив людину, у якій можна впізнати 
дуже багато рис теперішніх українців. 
Наприклад, те, що стосується демонстра-
цій. Фазан чи куріпка на столі міщанина 
– те саме, що одинадцятий айфон у київ-
ській маршрутці.

– Головне, аби столи вгиналися, і щоб 
краще, ніж в сусіда?

– Так. У нас досі зберігають багато ар-
хаїчних практик. Традиціоналізм був од-
нією з тенденцій серед міщан. Водночас 
культура Гетьманщини була дуже син-
кретична. У ній дуже помітні східні впли-
ви. Запозичені продукти і страви става-
ли частиною своєї традиції. От у наших 
сучасників із цим проблеми.

Тепер у нас, очевидно, по-іншому від-
бувається культурний трансфер. Тепер 
у нас суцільні каргокульти, і в харчуван-
ні також. Я розумію, що це пов’язано не 
тільки з певною українською культурною 
специфікою. Світ загалом дуже змінив 
механізми культурної взаємодії. Однак 
йдеться про відновлення своєї основи, 
щоби ми змінили наш ресторанний біз-

нес, стрит-фуд. Думаю, це можливо. Є 
вже середовища крафтових виробників. 
Розвивається гастротуризм. І помітно, 
що ресторатори спраглі такої інформації.

– Вам часто хотілося якогось смако-
лика у процесі роботи?

– У 2019 році я два місяці сидів в іс-
торичному архіві в Києві й читав рецеп-
турник родини Галаганів. Це текст кін-
ця XVIII століття, у ньому приблизно 
150 рецептів. Деякі переписи ввійшли в 
мою книжку. І от коли я почав їх читати, 
то був вражений різноманітністю страв, 
дуже складних у приготуванні. Але по-
тім у голові все перекипає і залишається 
тільки дослідницький апетит. 

Узагалі жанр рецептурників компіля-
тивний. Частина тих рецептів була із За-
хідної Європи. Власники тих зошитів 
могли переписувати один в одного те, 
що їм засмакувало. Розшарувати такий 
текст і з’ясувати, що там і звідки взято 
– це дуже непросте технічне завдання. 
Адже перед тобою – портрет смаків влас-
ника. Для мене ця інтрига перевершує 
будь-які експерименти на кухні.

Локальна історія
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Книжкова полиця

«КУЛІНАРНА МАНДРІВКА В ГЕТЬМАНЩИНУ»

Продовження, 
початок на сторінці 11.

ЩО ТАКЕ ПАЛЕОДІЕТА І ЯК ХАРЧУВАЛИСЯ 
НАШІ ПРЕДКИ НАСПРАВДІ

Ідея палеодіети дуже вірна — їж те, що їли твої еволюційні 
предки. Наші тіла виникли не в один момент, а пройшли 
довгий шлях еволюції, в тому числі адаптації до їжі.
І якщо хочеться зрозуміти, що взагалі нами є, то найвірніший 
шлях — заглянути в минуле і зрозуміти, що ми їли до того 
моменту, поки не з›явився всезнаючий інтернет з його 
рецептами «правильного харчування». Тим більше, що у нас є 
реальний шанс зрозуміти, чому ж харчувалися предки людей 
на підставі даних генетичних досліджень і розкопок.
Що ж їли наші доісторичні предки?
10 млн років тому примати харчувалися здебільшого фруктами і листям, 
тому що жили на деревах. Сьогодні цієї ж дієти дотримуються шимпанзе, 
хоча вони до того ж полюють і навіть винищують цілі види тварин.
Пізніше, 3-4 млн років тому, наші предки харчувалися 
степовою рослинністю — осокою, корінням, комахами.
Приблизно 2-3 млн років тому «ми» стали 
всеїдними, завдяки розвитку мозку.
Близько 2,5 млн років тому клімат на планеті став 
змінюватися. Як наслідок, вимерли хижаки в Африці, і 
предки людини частково зайняли цю екологічну нішу.
Як тільки «ми» втратили масивні зуби, які були необхідні для 
пережовування трави, в голові звільнилося місце для мозку. Це було 
пов›язано з тим, що наш скелет здатний витримати певну вагу, і для 
зростання мозку треба було пожертвувати чимось іншим і важким.
Що значить бути всеїдними?
Це означає — їли дійсно все і всіх. Починаючи від очищеного від шкірки 
їжака і закінчуючи листям і корінням. Судячи зі знайдених в Австралії 
місцях харчування предків людини, вони активно чистили горіхи. А 
ще їли м›ясо. Наприклад, в Африці антилоп і недоїдених хижаками 
бегемотів. Після виходу з Африки наші предки значну частину часу 
мігрували вздовж узбережжя, всі стародавні стоянки усипані відходами 
від морепродуктів. Їх їли дуже багато. Рослини ми їли завжди, для всіх 
теплих місць нашого перебування рослини були основою раціону.
Але в холодних регіонах все було інакше. Люди, що заселили Європу 
під час льодовикового періоду, стали майже повністю хижаками. У 
холодній Європі їли коней, бізонів і мамонтів. У Кримській печері 
«Заскальний» знаходили останки дельфіна, якого людям не лінь 
було кілька кілометрів тягти від моря до місця трапези. Рибу теж 
їли. Пізніше, на зовсім холодній півночі, птахів або риб сипали в 
ями і чекали поки «дичина» заграє і утворить однорідну масу. Потім 
ці «ласощі» черпали і їли. Є міф, що стародавні люди не їли злаків. 
Насправді молекулярний аналіз зубного каменю показав, що за 20 
тис. років до розвитку агрокультури люди варили кашу з ячменю. 
Варіння взагалі не простий процес, до нього ще додуматися треба.
І нарешті, важливо пам'ятати, що наші предки їли менше і рідше, ніж ми.

 «НВ»

Автор книги Олексій Сокорко



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


