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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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КУПАЛЬСЬКА НІЧ - НАЙМАГІЧНІША У РОЦІ
Увечері, 6 липня, в усіх 
куточках України починається 
святкування Івана Купала, 
яке  бере свій початок 
ще з язичницьких часів і 
символізує зв'язок людини 
з природою і перехід до 
літнього циклу. 

Святкової ночі, зазвичай, ворожать на 
своїх «суджених», адже вважають цей 
обряд  правдивим та доленосним. Також, 
на Купала шукають папороть – магіч-
ну квітку. Вважається, що хто її знайде 

і побачить вогняно-червоний цвіт, той 
стане багатшим матеріально, духовно і 
буде набагато щасливішим. За легендою, 
папороть квітне лише декілька секунд. 

До речі, раніше свято називалося про-
сто Купала, а вже пізніше додалося Івана 
на честь Івана Хрестителя. Коли князь 
Володимир хрестив Русь у 988 році, на-
род почав переходити у християнство. І, 
звичайно, багато язичницьких свят, як 
Івана Купала та Масниця, перейшли в 
християнські обряди. Вони мають дуже 
велику історію і від них відмовитися 
було неможливо, тому що народ сотні 

років їх святкував.
Івана Купала популярне не лише в 

Україні, а й у Східній Європі. У Білорусі 
його називають Купалле або Свято Сон-
ця і кохання, у Польщі – Соботки, у Лит-
ві – Саулес, День Сонця, у Латвії –День 
Яніса та Ліго, у Болгарії – Еньовдень.

Та все ж, Івана Купала історично укра-
їнське свято, бо бере початок із земель 
Київської Русі. Україна вважається ос-
новоположницею цього свята, тому цен-
тром східнослов'янської цивілізації є мі-
сто Київ.

«БМ»
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актуально

подяка

Дуже приємно, що в наш нелегкий час, існують 
люди, які завжди готові прийти на допомогу іншим. 
Роблять це безкорисливо, доброзичливо та від щи-
рого серця.

Педагогічний колектив, адміністрація, батьки та 
вихованці закладу дошкільної освіти № 9 «Дзвіно-
чок», Гадяцької міської ради, висловлюють подяку 
власнику «Formula center»,   Валерію Дмитровичу 
Мотричу,  за чудовий подарунок –  басейн для на-
ших вихованців.

Ваша підтримка — свідчення  небайдужого став-
лення до проблем дошкільників і  розуміння непере-
січної важливості дошкільного виховання, як пер-
шої сходинки освіти майбутніх громадян.

Від усього серця бажаємо Вам здоров’я, злагоди, 
взаєморозуміння, душевного спокою та достатку.

КУ «Центр фінансово-статистичного аналізу та ма-
теріально-технічного забезпечення освітніх закладів 
Полтавської облради», 23 червня, завершив прове-
дення тендера з пошуку постачальника 18 шкільних 
автобусів для шкіл області.

За результатами проведених аукціонів було укла-
дено два договори. Перший — з київською компанією 
«Авто-Бас» на постачання спеціалізованого Ataman 
D093S4 з підйомником, вартістю 2,1 млн грн. Другий 
— з полтавським ТОВ «Завод Автоснаб» на 17 авто-
бусів Ataman D093S2 вартістю 31,2 млн грн — по 1,84 
млн грн за одиницю.

Зазначимо, що у тендері хотіли взяти участь 5 ком-
паній, проте до аукціону допустили лише дилерів АТ 
«Черкаський автобус» з їх «Ataman». ДП «Автоскла-
дальний завод № 1» ПАТ «АК «Богдан Моторс» з 
їх «Богдан» А22412 та ТОВ «ТД «Еталон Авто» з їх 
Еталон А08116Ш були відхилені.

Тендер на тривалий час зупинявся через скарги по-
тенційних учасників до АМКУ – зокрема, «ТД «Ета-
лон Авто» звинувачував владу області у складанні 
тендерної документації під одного виробника. Але 
усі скарги та звернення були відхилені, а два аукці-
они між дилерами «Ataman» дозволили зекономити 
лише 167 тис. грн.

Відповідно до договорів, автобуси  «Ataman»  вар-
тістю 1849500 грн за одиницю      надійдуть і на Гадяч-
чину: дві одиниці отримає Веприцький ЗЗСО, один 
Сватківський ЗЗСО.  

«БМ»
Із 1 березня 2021 року ТОВ «Кременчукгаз-поста-

чання» припинило постачати газ своїм клієнтам на 
території Полтавської області, а це означає, що жи-
телі Гадяцької міської, Петрівсько-Роменської, Сер-
гіївської, Краснолуцької, Великобудищанської та 
Лютенської сільських територіальних громад отри-
мують газ за рахунок тимчасового механізму стра-
хування побутових споживачів. Даний механізм дає 
можливість клієнтам, що раптово втратили поста-
чальника, не залишитися без газу, поки вони не ви-
конають перехід до нової газопостачальної компанії. 
Детальне пояснення, щодо цього питання від голови 
правління ПрАТ «Гадячгаз» Дмитра Шестерненка, 
було надруковано у № 15 від 22 квітня 2021 року об-
ласного інформаційно-рекламного тижневика «Ба-
зар Медіа в Україні».

Відповідно до Правил постачання природного газу 
цих клієнтів тимчасово обслуговуватиме постачаль-
ник «останньої надії» (ПОН) – Газопостачальна ком-
панія «Нафтогаз України».

«Якщо споживач протягом 60 календарних днів (з 
01.03.2021 року по 29.04.2021 року) не обрав поста-
чальника природного газу та не був закріплений в 
його Реєстрі на інформаційні платформі Оператора 
газотранспортної системи, то він вважається таким, 
який несанкціоновано відбирає природний газ із га-
зорозподільної системи. Фактично, відбирає той ре-
сурс, який було подано іншими постачальниками 
для потреб своїх споживачів, - вкотре пояснює го-
лова правління ПрАТ «Гадячгаз» Дмитро Шестер-
ненко. - У такому випадку обсяг природного газу, 
який було відібрано споживачами, що не мають по-
стачальників, має врегулювати (закупити) Опера-
тор газорозподільної системи (ПрАТ «Гадячгаз») у 
Оператора газотранспортної системи (ТОВ «Опера-
тор ГТС України») по ціні, що у 1,2 рази перевищує 
вартість природного газу, а потім має законне право 
вимагати від споживача покрити його витрати, при 
цьому застосовуючи коефіцієнт збільшення варто-
сті газу «1,5».

Як наслідок, споживач, який до 30.04.2021 року 
не визначився з постачальником і відбирав природ-
ний газ із газорозподільної системи ПрАТ «Гадя-
чгаз», повинен оплатити обсяги природного газу, які 
використав.

Наголошуємо, що ті споживачі, які протягом 
01.05.2021 року по 29.06.2021 року відбирають при-
родний газ із ресурсу постачальника останньої надії, 
30.06.2021 року знову відбиратимуть природний газ 
з ресурсу Оператора ГРМ та повинні буть сплатити 
ПрАТ «Гадячгаз» за неврегульовані обсяги природ-
ного газу по ціні, що у понад 2 рази перевищує вар-
тість газу у діючих постачальників.

Тож закликаємо споживачів Гадяцької, Петрів-
сько-Роменської, Сергіївської, Краснолуцької, Ве-
ликобудищанської та Лютенської територіальних 
громад, які ще не уклали договір із жодним поста-
чальником природного газу, терміново вирішити це 
питання.

Пресслужба ПрАТ «Гадячгаз»

Минулого тижня, спожи-
вачі природнього газу отри-
мали червневі квитанції на 
сплату за розподіл природ-
нього газу від ПрАТ «Га-
дячгаз». У своїх платіжках 
деякі із них виявили нову 
цифру, позначену, як «вар-
тість неврегульованого неба-

лансу». Через це, кінцева вартість, яку потрібно спла-
тити за розподіл, зросла у середньому на 80 гривень. 

Звідки взялася ця додаткова цифра і чому вони по-
винні її сплачувати, більшість споживачів не зрозу-
міли. У той же час, на сторінках тижневика, ми нео-
дноразово повідомляли про те, що споживачі, які не 
обрали постачальника природного газу, від 1 трав-
ня вважаються такими, які не санкціоновано відби-
рають природний газ із газорозподільної системи 
ПрАТ «Гадячгаз». Відповідно вони, повинні сплачу-
вати ПрАТ «Гадячгаз» ще  й обсяги використаного 
природного газу, за ціною, вищою у 1,5 рази.  

Детальне пояснення від пресслужби ПрАТ «Гадя-
чгаз»  читайте нижче.

«БМ»

Начальником Полтавського обласного управління 
лісового та мисливського господарства, як і прогно-
зували, став Іван Гришко. За результатом конкурсу 
він здобув найбільшу кількість балів у тестуванні та 
пройшов співбесіду відповідно до умов проведення 
таких конкурсів на зайняття вакантних посад дер-
жавної служби.

Нагадаємо, Іван Гришко, родом із Зіньківщини. 
Розпочав трудову діяльність з Бірківського лісни-
цтва ДП «Гадяцький лісгосп». З 2011 по 2017 працю-
вав лісничим Зіньківського лісництва, з 2017 року і 
до призначення на посаду начальника управління - 
обіймав посаду директора ДП «Гадяцький лісгосп». 
Має звання «Заслужений лісівник України».

«БМ»

Із судового реєстру стало відомо 
про те, що керівник Полтавської 
обласної прокуратури, 
Міністерство розвитку громад та 
територій України, Міністерство 
фінансів України, Північно-
Східний офіс Держаудитслужби 

позивається до Гадяцької міської центральної 
лікарні та ТОВ «КВА». Предмет позову: 
1. Визнати недійсними (незаконними) результа-

ти закупівлі, проведеної КНП «Гадяцька МЦЛ», що 
оформлені протоколом засідання тендерного комі-
тету від 03.08.2020 № 145, згідно якого переможцем 
відкритих торгів на закупівлю робіт по об`єкту «Ка-
пітальний ремонт приймального відділення КНП 
«Гадяцька ЦРЛ» визнано ТОВ «КВА», із ціною у 8 
072 346,00 грн. (також визнати недійсними договори 
укладені внаслідок цієї закупівлі)

2. Визнати недійсними (незаконними) результати 
переговорної процедури закупівлі, проведеної КНП 
«Гадяцька МЦЛ», що оформлені протоколом засідан-
ня тендерного комітету від 01.12.2020 № 256, згідно 
якого за результатом застосування переговорної про-
цедури закупівлі прийнято рішення щодо наміру ук-
ласти договір з ТОВ «КВА», із ціною у 4 028 100,00 
грн. (також визнати недійсними договори укладені 
внаслідок цієї закупівлі. 

Провадження у справі відкрите господарським 
судом Полтавської області. Підготовче засідання у 
справі призначили на 6 липня 2021 р. 

За даними сайту «Прозорро» міська лікарня уже 
замовила послуги адвоката.

«БМ»

На сайті Полтавської обласної ради оприлюднили 
проект «Про внесення змін до Переліку природоохо-
ронних заходів для фінансування з фонду охорони 
навколишнього природного середовища Полтавської 
області в 2021 році».

Згідно цього проекту, керуючись частиною 2 стат-
ті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», статтею 47 Закону України «Про охоро-
ну навколишнього природного середовища», пунк-
том 3 Положення про фонд охорони навколишнього 
природного середовища Полтавської області, затвер-
дженого рішенням десятої сесії обласної ради шосто-
го скликання від 29.02.2012 (зі змінами) та Поряд-
ком планування та

фінансування природоохоронних заходів із фонду 
охорони навколишнього

природного середовища Полтавської області, за-
твердженого рішенням тринадцятої

сесії обласної ради шостого скликання від 
14.11.2012 (зі змінами), з метою

покращення екологічного стану Полтавської облас-
ті, запланували виділити субвенцію  Гадяцькій місь-
кій раді Миргородського району на реконструкцію 
колектору зливової

каналізації по вул. Гетьманська, загальна сума 632,2 
тис. грн.

Проект розглядатимуть на засіданні сесії 6 липня.  
«БМ»

СПОЖИВАЧ, ЯКИЙ 
НЕ ВИЗНАЧИВСЯ З 
ПОСТАЧАЛЬНИКОМ, ПОВИНЕН 
ОПЛАТИТИ ОБСЯГИ ПРИРОДНОГО 
ГАЗУ, ЯКІ ВИКОРИСТАВ

ДЛЯ ШКІЛ ОБЛАСТІ 
ЗАМОВИЛИ 18 
АВТОБУСІВ «ATAMAN» 

ЗВІДКИ 
ВЗЯЛАСЯ 
НОВА ЦИФРА 
У ПЛАТІЖКАХ 
ЗА РОЗПОДІЛ 
ГАЗУ? 

НА 
ЛІКАРНЮ 
ПОДАЛИ 
ДО СУДУ

ОБЛРАДА ДАСТЬ ГРОШІ 
НА РЕКОНСТРУКЦІЮ 
КОЛЕКТОРА

ПРИЗНАЧИЛИ 
ГОЛОВНОГО 
ЛІСІВНИКА ОБЛАСТІ

Минулої п’ятниці, у Кре-
менчуці відбулась зустріч 
представників вільних проф-
спілок з керівництвом Пів-
денної залізниці. Зокрема, 
переглянули маршрут при-
міського потяга, сполучен-

ням «Кременчук-Ромодан-Кременчук». Згідно те-
лефонограми, оприлюдненої Миколою Уманцем, 
начальником регіональної філії Південної залізни-
ці, від 2 липня потяг слідуватиме до станції «Гадяч 
ім. М.Сергієнка» за наступним графіком: 

Ромодан - 11:12-11:15; 
Дібрівський к/з – 11:27-11:28;
з/п 160 км – 11:34-11:35;
Сенча – 11:46-11:47;
з/п 146 км – 11:54-11:55;
Бодаква – 12:03-12:04;
Лохвиця – 12:14-12:16;
з/п 9 км – 12:28-12:29;
Коновалово – 12:36-12:37;
Венеславівка – 12:52-12:54;
Осняги – 13:06-13:07;
з/п 40 км – 13:17;
Прибуття у Гадяч – 13:20.
Відправлення із Гадяча о 14:20; 
з/п 40 км – 14:24;
Осняги – 14:35-14:36;
Венеславівка – 14:48-14:50;
Коновалово – 15:05-15:06;
з/п 9 км – 15:13-15:14;
Лохвиця – 15:27-15:29;
Бодаква – 15:38-15:39;
з/п 146 км – 11:466-15:47;
Сенча – 15:56-15:57;
з/п 160 км – 16:06-16:07;
Дібрівський к/з – 16:15-16:16;
Ромодан - 16:30-16:36.
Далі потяг слідкує за діючим розкладом. 

«БМ»

ВІДНОВИЛИ 
РУХ ПОТЯГА 
«КРЕМЕНЧУК-
РОМОДАН-
ГАДЯЧ» 
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Минулого тижня
в Гадячі
зареєстровано
4 немовлят

11 осіб
пішли
з життя

6 пар
одружилися

2 пари 
розлучилися

Оперативники та слідчі поліції Полтавщини, під 
процесуальним керівництвом Полтавської обласної 
прокуратури, із залученням спецпризначенців ба-
тальйону поліції особливого призначення, припи-
нили протиправну діяльність злочинної групи, яка 
займалася незаконною порубкою лісу.

До складу групи входили мешканці Полтавської 
області та один чоловік із Сумщини. Для кожного 
співучасника 43-річним організатором визначали-
ся конкретні ролі.

За попередньою версією слідства, фігуранти здій-
снювали незаконну порубку дерев породи дуб у лісо-
вих масивах та дубових лісосмугах. Переважно спи-
лювали дерева вдень, а вивозили в ночі.

Іван Вигівський, начальник поліції Полтавської 
області, повідомив: «Нами встановлено, що вони за-
ймалися злочинною діяльністю близько півроку. Для 
незаконної порубки ділової деревини зловмисни-
ки використовували бензопили, сокири, трактор із 
фронтальним завантажувачем, вантажні автомобілі, 
лебідки, троси, пилорами та інше спорядження. Піс-
ля розпилювання на пилорамах деревину у вигляді 
дошок та брусу поставляли скупникам у інші міста 
Полтавської та Сумської областей».

За попередніми підрахунками внаслідок проти-
правної діяльності державі завдано збитків на суму 
близько одного мільйона двісті п’ятдесяти тисяч гри-
вень.   Слідчим поліції області, під процесуальним 
керівництвом Полтавської обласної прокуратури, 
за фактом злочинної діяльності групи осіб відомості 
внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
за кваліфікуючими ознаками частини 4 статті 246 
(Незаконна порубка або незаконне перевезення, збе-
рігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.

Чотирьом особам вже повідомлено про підозри та 
вирішується питання щодо обрання їм запобіжного 
заходу – тримання під вартою. Також встановлюють-
ся інші особи, які можуть бути причетні до вчинен-
ня цих злочинів. Тривають слідчі дії. У разі доведен-
ня вини судом підозрюваним загрожує до 7-ми років 
позбавлення волі.

Національна поліція

Неподалік Вельбівки, 26 червня, близько 13:45, на 
автодорозі Гадяч-Опішня, водій мотоцикла «Спар-
та», 1949 р.н., не впорався із керуванням та допу-
стив падіння.

Чоловіка з тілесними ушкодженнями госпіталізо-
вано до районної лікарні.

По факту ДТП поліція здійснює ретельну перевір-
ку для прийняття правового рішення.

Слідчі вивчають обставини дорожньо-транспорт-
ної пригоди.

 Миргородський РВП

ЗЛОЧИННА ГРУПА 
НЕЗАКОННО 
РУБАЛА ЛІС

ВОДІЙ МОТОЦИКЛА 
ТРАВМУВАВСЯ В ДТП 

31.05.2021 за результатами досудового 
розслідування обставин смерті 
новонародженої дитини в селі Сватки 
Краснолуцької об’єднаної територіальної 
громади Миргородського району в грудні 
минулого року до Гадяцького районного 
суду Полтавської області прокурором 
направлено обвинувальний акт стосовно 
матері померлої немовляти.

За версією слідства уночі 20.12.2020 після народ-
ження в будинку за місцем проживання живої здо-
рової дитини жіночої статі 20-річна мати розірвала 
пуповину, яка з’єднувала дитину з плацентою, та під 
психологічним впливом не бажаних щойно здійсне-
них пологів власноруч створила ситуацію, за якої ди-
тина, проживши не більше 30 хвилин, потрапила у 
середовище, в якому дихання неможливе. 

Згідно висновків сторони обвинувачення безпо-
середньо через дії матері, за її рішенням, новонарод-
жена дитина опинилася у відрі з помиями, майже на 
половину заповненим рідиною – безпосередньо у рі-
дині головою донизу. Бажаючи настання смерті ди-
тини, молода мати у подальшому не вжила жодних 
заходів для витягування дитини із рідини, тобто із 
середовища, в якому неможливо здійснювати дихан-
ня, у безпечний для життя стан. Через механічну ас-
фіксію внаслідок утоплення в рідині новонародже-
на дитинка померла.

Дії обвинуваченої кваліфіковано за ст.117 КК 
України – «Умисне вбивство матір’ю своєї новона-
родженої дитини». 

14.06.2021 у вказаному кримінальному проваджен-
ні відбулось підготовче засідання, за наслідками яко-
го судом прийнято рішення про призначення судо-
вого розгляду.

ВИРОК ЩОДО 
ОБВИНУВАЧЕНОГО В 
УМИСНОМУ ВБИВСТВІ 
НАБУВ ЗАКОННОЇ СИЛИ

Київський районний суд Полтави виніс вирок 
Олександру Дзюбану, який наприкінці січня, 
в Супрунівці (Полтавська ТГ) зарубав свого 
пасинка. 

30 січня 47-річний Олександр повернувся додому 
напідпитку та із сокирою накинувся на 32-річного па-
синка, який спав у кімнаті. Слідство встановило, що 
інцидент спровокувала поведінка пасинка, який пі-
шов від дружини, жив із матір’ю та вітчимом, ніде не 
працював та виносив із дому цінні речі.

Потерпілого у тяжкому стані доставили до реані-
маційного відділення, але врятувати його не вдалося.

Після нападу 47-річний Олександр Дзюбан сам за-
телефонував у поліцію та повідомив, що вбив пасин-
ка. А до приїзду правоохоронців намагався повіси-
тись, але не зміг.

Коли потерпілий помер, дії вітчима перекваліфіку-
вали із закінченого замаху на вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 
ст. 115 ККУ) на вбивство (ч. 1 ст. 115 ККУ). Підозрю-
ваного взяли під варту без права внесення застави.

Із матеріалів справи відомо, що Олександр Дзюбан 
— уродженець села Дмитренки, Решетилівського ра-
йону, має середню освіту, працює майстром підроз-

ділу «Полтавської дистанційної колії» регіональної 
філії «Південна залізниця». Чоловік раніше до кри-
мінальної відповідальності не притягався.

У суді свою провину Олександр  визнав повністю та 
повідомив, що померлий систематично крав його речі 
та речі дружини. Саме це впливало на душевний спо-
кій обвинувачуваного, але він це терпів.

Востаннє, за декілька днів до вбивства, пасинок ви-
крав з будинку ноутбук, на якому знаходилася важ-
лива інформація. Чоловік підтвердив всі вище зазна-
чені обставини та зазначив, що про скоєне шкодує та 
розкаюється.

Свідки також в суді розповіли, що загиблий рані-
ше був судимий за крадіжки. А напередодні трагіч-
ного інциденту обвинувачений отримав великий ра-
хунок за електроенергію — світло використовували 
пасинок та його друзі в сараї.

Враховуючи всі вище згадані обставини, суд при-
значив Олександру Дзюбану 7 років позбавлення 
волі. Вирок ще не набрав законної сили та може бути 
оскаржений в Полтавському апеляційному суді про-
тягом 30 днів.

ЄДРСР

ЗА ВБИВСТВО ПАСИНКА - 
7 РОКІВ 

ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 

18.05.2021 Апеляційним судом Полтавської 
області відмовлено у задоволенні 
апеляційних скарг обвинуваченого М. та 
його захисника на вирок Шишацького 
районного суду, Полтавської області, 
від 20.01.2021, за яким М. засуджено 
за вчинення умисного вбивства 
жителя міста Гадяча, в селі Броварки, 
Великобудищанської територіальної 
громади.

Встановлено, що потерпілий прийшов із Гадяча в 
гості до засудженого та затримався у нього близько 
на місяць. Ні один, ні другий ніде не працювали та 
зловживали алкоголем. 04.09.2020 між ними вини-
кла сварка, коли обидва перебували в стані алкоголь-
ного сп’яніння. Сварка між чоловіками розпочалася 
з приводу аморальних дій гостя: останній з метою 
глузування надавав для вживання шляхом куріння 
наркотичний засіб психічно хворому брату господа-
ря. Під час сварки М. схопив кухонний ніж та 4 рази 
вдарив ним гостя, спричинивши йому колото-різані 
ножові поранення шиї, передньої поверхні плечового 
суглоба, правої бокової поверхні грудної клітки. Такі 
ушкодження призвели до гострої крововтрати, яка й 
стала безпосередньою причиною смерті потерпілого. 

За вироком суду М. визнано винуватим у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, та в 
межах санкції статті остаточно призначено покаран-
ня у виді позбавлення волі на строк 8 років 6 місяців.

Колегія суддів судової палати з розгляду кримі-
нальних справ апеляційного суду у своїй ухвалі від 
18.05.2021 визнала доводи засудженого про перебу-
вання у стані необхідної оборони необґрунтованими. 
Так само визнала необґрунтованими доводи сторони 
захисту про нібито наявність порушень вимог закон-
ності при зібранні доказів.

Таким чином, вирок місцевого суду набув законної 
сили та обвинувачений М. відбув для відбування по-
карання у місця позбавлення волі.

СПРАВУ ПРО 
ВБИВСТВО МАТІР’Ю 
НОВОНАРОДЖЕНОЇ 
ДИТИНИ ПРИЗНАЧЕНО 
ДО СУДОВОГО 
РОЗГЛЯДУ

Дмитро Ходатенко, прокурор Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури
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8 червня 2021 року суддя 
Гадяцького районного суду 
розглянув кримінальне 
провадження зареєстроване 
в Єдиному реєстрі 
досудових розслідувань, 
відносно обвинуваченого 
у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого 
ч.1 ст. 164 КК України.

Встановлений епізод
Обвинувачений, який є батьком не-

повнолітньої дитини, грубо порушуючи 
вимоги ст. 51 Конституції України, гла-
ви 15 Сімейного кодексу України, ст. 12 
Закону України «Про охорону дитин-
ства», згідно з якими батьки зобов`язані 
утримувати дітей до досягнення ними 
повноліття та забезпечувати інтереси 
дітей, достовірно знаючи, що за рішен-
ням Гадяцького районного суду Пол-
тавської області від 22.02.2013 він по-
винен сплачувати на користь дружини 
аліменти на утримання неповнолітньої 
доньки в розмірі 50 відсотків прожит-
кового мінімуму для дитини відповід-

ного віку, починаючи з 21.02.2013 і до 
досягнення дитиною повноліття, буду-
чи фізично здоровим та працездатним, 
всупереч вимогам ст.180 Сімейного ко-
дексу України, обвинувачений заходів 
до пошуку офіційної роботи та працев-
лаштування не вжив, до центру зайня-
тості населення не звертався, що при-
звело до виникнення заборгованості по 
виплаті аліментів.

Крім того, згідно довідки ТУ ДПС 
у Полтавській області з 01.06.2020 по 
30.11.2020, обвинувачений працю-
вав в ТОВ «Концепт захист», де отри-
мав заробітну плату 40 289 гривень 43 
копійки.

Однак, обвинувачений умисно не по-
відомив бухгалтерію вищевказаного 
підприємства про необхідність відраху-
вання аліментних платежів, не надавав 
довідки з вищевказаного місця роботи 
до Гадяцького РВ ДВС Північно-Схід-
ного міжрегіонального управління Мі-
ністерства юстиції, злісно ухилявся від 
сплати встановлених рішенням суду ко-
штів на утримання своєї дитини, при-
ховав свої доходи від стягнення, як по-

точних платежів по аліментах, так і 
заборгованості, а також приховав своє 
місце роботи.

При цьому, обвинувачений, будучи 
попередженим про кримінальну відпо-
відальність за ухилення від сплати алі-
ментів, документів щодо підтвердження 
погашення заборгованості по алімен-
тах та сплати поточних платежів не на-
дав державному виконавцю, чим злісно 
ухилився від сплати аліментів, в загаль-
ній сумі 6 854 гривень, що сукупно пе-
ревищує суму виплат за три місяці від-
повідних платежів.

Суд визнає обвинуваченого винним у 
вчиненні проступку, передбаченого ч.1 
ст. 164 КК України і кваліфікує його дії 
як злісне ухилення від сплати встанов-
лених рішенням суду коштів (алімен-
тів) на утримання дитини.

В судовому засіданні обвинуачений 
свою вину у вчиненні проступку визнав 
повністю, підтвердив, що має заборго-
ваність по аліментах. Також пояснив, 
що в 2020 році він працював офіційно в 
м. Києві, однак аліменти не сплачував.

Потерпіла звернулася до суду з за-

явою про розгляд справи без її участі.
Докази відповідно до ч.3 ст. 349 

КПК України не досліджувались так 
як фактичні обставини справи не 
оспорюються.

На підставі ч.3 ст.349 КПК України 
суд при визначенні обсягу доказів, що 
підлягають дослідженню стосовно тих 
обставин, які ніким із учасників кримі-
нального провадження не оспорюються 
і при відсутності сумнівів у добровіль-
ності їх позиції, обмежився допитом 
обвинуваченого.

Обставинами, що пом`якшують пока-
рання обвинуваченого, є щире каяття 
та активне сприяння розкриттю злочи-
ну. Обставин, що обтяжують покаран-
ня, судом не встановлено.

Керуючись ст.ст. 368, 370, 374 КПК 
України, суддя постановив, обвину-
ваченого визнати винним у вчиненні 
кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 164 КК України та при-
значити покарання у вигляді 80  годин 
громадських робіт.

8 червня 2021 року суддя 
Гадяцького районного суду 
розглянув адміністративну справу, 
яка надійшла від відділу поліції 
№ 1 Миргородського РВП про 
притягнення до адміністративної 
відповідальності обвинуваченого 
за ч.1 ст. 130 КУпАП,

Встановлений епізод
8 травня 2021 року о 18 год. 05 хв. об-

винувачений у м. Гадяч, по вул. Пол-
тавська, керував транспортним засобом 
- ВАЗ-2121 з ознаками алкогольного 
сп`яніння (запах алкоголю з порожни-
ни рота). Від проходження огляду на 
стан сп`яніння у встановленому зако-
ном порядку відмовився.

Обвинувачений в судове засідання 
не з`явився, про час та місце розгля-
ду справи повідомлений належним чи-
ном, про що свідчить дата в протоколі 
про адміністративне правопорушення 

про ознайомлення з місцем та часу роз-
гляду справи, а також відеозапис з боді 
камери, де обвинуваченому оголошено 
про дату та час розгляду справи, клопо-
тання про перенесення розгляду справи 
від нього не надходило.

Частина 2ст. 268 КУпАП не передба-
чає обов`язкову присутність при роз-
гляді справи особи, яка притягається до 
адміністративної відповідальності за ст. 
130 КУпАП.

Вина обвнуваченого у вчиненні адмі-
ністративного правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 130 КУпАП підтвер-
джується сукупністю досліджених в 
судовому засіданні доказів, які не ви-
кликають сумнівів у своїй достовірно-
сті і допустимості.

На відеозаписі з боді -камери адмі-
ністративного правопорушення чітко 
відображені обставини зупинки тран-
спортного засобу та відмову обвинува-
ченого від проходження огляду на стан 

сп`яніння, тому будь які дані чи пояс-
нення на спростування вказаних обста-
вин є неспроможними.

Отже, враховуючи доведеність мате-
ріалами справи вини обвинуваченого у 
вчиненні адміністративного правопо-
рушення у сфері забезпечення безпеки 
дорожнього руху, суддя вважає за необ-
хідне обвинуваченого піддати адміні-
стративному стягненню у вигляді штра-
фу з одночасним позбавленням права 
керування всіма видами транспортних 
засобів, оскільки керування транспорт-
ними засобами у стані сп`яніння несе 
громадську небезпеку і може потягну-
ти за собою більш тяжкі наслідки. Крім 
того протиправна поведінка свідчить 
про неналежне відношення до забезпе-
чення безпеки дорожнього руху при ке-
руванні транспортним засобом - джере-
лом підвищеної небезпеки.

Відповідно до ст. 401 КУпАП у разі 
винесення суддею постанови про на-

кладення адміністративного стягнення 
особою, на яку накладено таке стягнен-
ня сплачується судовий збір у розмі-
рі 0,2 розміру прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб, що визначено-
Законом України «Про судовий збір».

Керуючись ст.ст. 401,130 ч.1, 221, 283, 
284 Кодексу України про адміністра-
тивне правопорушення, суддя поста-
новив обвинуваченого визнати винним 
у вчиненні адміністративного право-
порушення, передбаченого ч.1 ст.130 
КУпАП та піддати адміністративному 
стягненню у вигляді штрафу на користь 
держави в розмірі 17000 грн. з позбав-
ленням права керування всіма видами 
транспортних засобів, строком на один 
рік.

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

Сторінку підготувала Вікторія Цимбал за 
матеріалами відкритих даних Єдиного 

державного реєстру судових рішень

ОТРИМАВ 
СУСПІЛЬНО- 
КОРИСНІ 
РОБОТИ ЗА 
НЕСПЛАТУ 
АЛІМЕНТІВ

ВИЛУЧИЛИ ВОДІЙСЬКЕ 
ПОСВІДЧЕННЯ 
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Нещодавно до редакції 
надійшла скарга від жителів 
Краснолуцької ТГ, що 
працівники КП «Сервіс» 
Петрівсько-Роменської 
сільської ради, за їхніми 
словами, недбало ставляться 
до майна громади: під 
час збору сміття псують 
сміттєві баки та накриття над 
ними, залишають ТПВ біля 
контейнерів. 

Краснолучани неодноразово ро-
били зауваження працівникам об-
слуговуючого підприємства, адже це 
все гроші, й немалі. Самі «хатинки» 
у яких встановлені баки і майданчик 
під ними, коштували близько 10 тис. 
грн. Вартість баків- 4 тис. грн. за один, 
а їх встановлено два. Тому в сумі ви-
ходить 18 тис. грн. - одна точка збо-
ру. На критику працівники обслуго-
вуючого підприємства поки що не 
реагують. 

Правила експлуатації 
сміттєвих баків
Втім, як виявляється, не всі меш-

канці знають, як треба правильно екс-
плуатувати ці баки. Перша проблема: 
кинуте повз них сміття – це не тільки 
удар по гігієні вулиць та їх естетич-
ному вигляду, а й  порушення Пра-
вил благоустрою та утримання тери-
торії громади. 

Інша проблема: гній, будівельне 
сміття, земля, рідкі відходи – такі від-
ходи не можна кидати в бак – вони 
можуть пошкодити спецтехніку, яка 
використовується для вивозу сміття. 
У баки слід складати побутові відхо-
ди (запаковані в пакети для сміття), а 
не будівельні відходи та гілля.

Велике прохання до всіх мешканців 
громади класти великогабаритні важ-
кі відходи поряд із баками. Важкі, биті 
відходи потрібно пакувати в мішки. 

 Вікторія Цимбал

ПРАЦІВНИКИ КП 
«СЕРВІС» ПСУЮТЬ 
СМІТТЄВІ БАКИ 

Агентство місцевих доріг Полтавської 
області придбало три мобільні вагові 
комплекси для зважування великова-
гових транспортних засобів.

Найближчим часом спільно із Укр-
трансбезпекою буде організована робо-
та для контролю ваги автотранспорту 
на місцевих дорогах. На майданчиках 
для мобільних вагових комплексів бу-
дуть працювати спільні технічні групи 
із Укртрансбезпекою. Дорожники бу-
дуть екіпіровані нагрудними камерами, 
на самих майданчиках також організу-
ють відеоспостереження за процесом 
зважування.

6 майданчиків для мобільних вагових 
комплексів на території Полтавської 
області облаштовані на таких дорогах:

- Шишаки-Сагайдак-Поділ;
- /Н-08-Чорнобай-Христелеве-
Оржиця-Лубни;

-Мостовівщина-Великі 
Кринки-Глобине;
- Гадяч-Опішня;
- по вулиці Зіньківській у Полтаві;
- /М-22/Соснівка-Кременчук-
Горішні Плавні.

До речі, 25 червня, працівники Укр-
трансбезпеки працювали на спеці-
альному майданчику, на дорозі Гадяч 
– Опішня. Із 9 вантажівок, які переві-
рили, виявили одного порушника. За 
порушення чинних норм перевезення 
наклали штраф. 

Нагадаємо, згідно Правил дорожньо-
го руху (п.22.5) максимальна вага ав-
тотранспорту, із якою дозволено руха-
тись місцевими дорогами, має складати 
24 тонни (7 тонн на вісь).

«БМ»
Фото АМД

ПЕТРІВСЬКО-РОМЕНСЬКА:
22 червня відбулося засідання 
дев’ятої сесії восьмого 
скликання. Розглянули 83 
питання.

Зміни до бюджету:
10 тис. грн. – видатки на палив-

но-мастильні матеріали;
20 тис 254. грн. – Центр надання со-

ціальних послуг Петрівської ТГ;
42 тис. 957 грн. – субвенція по об’єк-

тах спільного користування:
17 тис. 887 грн. – Гадяцький БДЮТ;
25 тис. 70 грн. – КНП «Гадяцький 

Центр ПМСД» ( премії до професій-
ного свята, придбання «Туберкуліну»);

153 тис. 71 грн. – будівництво та 
реконструкція об’єктів комунальної 
власності;

46 тис. грн. – дозвіл на спеціальне во-
докористування ( житлово-комунальне 
підприємство с. Петрівка-Роменська);

13 тис. грн. - проведення спортивних 
змагань;

257 тис. грн. – місячне утримання 
апарату Петрівсько-Роменської ТГ(46 
штатних одиниць).

Із 1 липня на території Петівсько-Ро-
менської ТГ утворюється новий відділ: 
Сектор архітектури та містобудування 
виконавчого комітету сільради. Зокре-
ма з’являться дві штатні одиниці: завід-
увач сектору (заробітна плата-5 тис.700 
грн.) та спеціаліст першої категорії (за-
робітна плата - 4 тис.800 грн).

Крім того, прийняли рішення про 
передачу на умовах аукціону об’єкту 
приватизації, приміщення рентгенка-
бінету, який розташований по вул. Со-
борна, орган приватизації, виконавчий 
комітет.

Вирішили об’єднати 2-А і 2-Б класи в 
один (28 дітей), внаслідок збільшення 
заробітних плат освітнім працівникам. 

Так як освітньої субвенції не вистачає.
Програма місцевих стимулів
На території Петрівсько-Роменської 

ТГ працює Програма місцевих стиму-
лів для медичних працівників загальної 
практики – сімейної медицини. Зокре-
ма, підтримка і дофінансування ліка-
ря-стоматолога і медперсоналу. До 2025 
року Програму дофінансують в розмірі 
2 млн. 547 тис. 600 грн.

ВЕЛИКОБУДИЩАНСЬКА:  
24 червня відбулася десята сесія 

восьмого скликання. Розглянули по-
над 50 питань з порядку денного.

Зміни до бюджету:
1. млн. 495 грн. – придбали сміттє-

воз; КрАЗ-5401 із боковим завантажен-
ням, місткість бункеру 18 м. куб. ( КП 
«Добробут»).

Під час засідання одноголосно вирі-
шили створити Фонд охорони навко-
лишнього середовища Великобудищан-
ської сільської ради.

Крім того, стало відомо, що Полтав-
ський обласний клінічний протиту-
беркульозний диспансер скасовує до-
говір оренди земельної ділянки, у селі 
Веприк. 

Петиція «Про заборону 
розорювання луків у 
Великобудищанській ТГ»
Також депутатський корпус рекомен-

дує жителям громади підтримати пети-
цію, яка забороняє злочинне розорю-
вання луків, на території громади. Адже 
це завдає колосального удару по еко-
логії цієї місцевості. До того ж, сільра-
да планує звернутися до прокуратури і 
залучити до вирішення даного питан-
ня фахівців з Києва, які займуться юри-
дичним супроводом.

Вікторія Цимбал

ВІД СЕСІЇ ДО СЕСІЇ: 
ЧИМ ЖИВУТЬ ГРОМАДИ?

Радіаційний фон у Гадячі за мину-
лий тиждень становив 11 мкр/год при 
середніх багаторічних показниках до 
1986 р  12-14 мкр/год.

В плані моніторингу із 14.06.21 
по 27.06.2021 року відібрано та ла-
бораторно досліджено 7 проб води 
з відкритих водойм в пунктах куль-
турно-побутового використання  в  
р.Псьол, р.Грунь, р. Хорол. Відхилень 
від нормативних показників згідно 
ДСП №173-96  по мікробіологічних  
(ЛКП) та санітарно - хімічних показ-
никах  не виявлено.

Річка Псьол (пляж) м. Гадяч (4 про-
би) - індекс ЛКП фактично 2000-2900, 
при нормі 5000.  

Річка Грунь, м. Гадяч, 2 проби - ін-
декс ЛКП фактично 2100-3600, при 
нормі 5000.р.  Хорол с Петрівка Ро-
менська (1 проба) – індекс ЛКП фак-
тично 3900, при нормі 5000. 

Із джерел централізованого питно-
го водопостачання (артсвердловини) 
в місті Гадяч досліджено 8 проб пит-
ної води на відповідність вимог ДСан-
ПіН  2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги 
до води питної призначеної для спо-
живання людиною».

По санітарно-хімічних показниках 
відхилень від санітарних норм не ви-
явлено, по мікробіологічних показни-
ках відхилення від нормативу виявле-
но в 3 пробах.

Керівництву Гадяцького ВУЖКГ 
рекомендовано терміново провести 
комплекс профілактичних заходів на 
водозабірних спорудах з повторним 
лабораторним контролем якості та 
безпечності питної води.

С.Бабак, в.о. завідувача Гадяцького 
відокремленого підрозділу 

ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ»

ЕКОЛОГІЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

ДЕ БУДУТЬ ВАГОВІ 
КОМПЛЕКСИ ДЛЯ 
ЗВАЖУВАННЯ 
ТРАНСПОРТУ



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

№	25	(973)
1	липня 2021 року 7Проблема

Минулого тижня до редакції 
звернулась гадячанка 
Любов Петрівна: 
«Йшла вранці центральною вулицею 

міста. Раптом мені під хтось кинув ка-
мінь. Я озирнулась і побачила двох під-
літків, які сиділи на сходах магазину і 
жбурляли камінчиками у перехожих. 
На моє зауваження вони відповіли, що 
і раді б зайнятись чимось корисним, але 
варіантів немає». 

Справді, довгоочікувана пора кані-
кул приносить батькам чимало клопоту. 
Адже так хочеться, щоб дитина провела 
цей час із користю, а не просиджувала 
цілими днями перед комп›ютером. Але, 
як це не прикро, для дітей канікули мо-

жуть обернутися справжнім розчару-
ванням, коли нічим зайнятися - одним 
словом страшна нудьга.

Звісно, без сумніву питанням дозвіл-
ля дітей, у першу чергу, повинні займа-
тись батьки. Та, нажаль у них не завжди 
вдається відправити дитину на все літо 
в табір (на це просто немає коштів) чи 
до бабусі в село (не у всіх є така можли-
вість). Тому канікули доводиться про-
водити вдома.

Зробити літо незабутнім, здавалося 
б повинні фахівці відділу освіти, моло-
ді та спорту, а також відділу культури. 
Проте, не у нашому випадку.  

Цього року для дітей Гадяцької гро-
мади навіть не спромоглися організу-

вати діяльність пришкільних таборів. 
Впевнені, що більшість батьків із раді-
стю б сплатили необхідну суму за пере-
бування їхніх дітей під наглядом. Але 
цього не сталося, через непорозумін-
ня дорослих – у міській раді поясни-
ли, що просто не встигли провести тен-
дери і закупити продукти харчування. 
У всіх же склалося таке враження, що 
у відділу освіти просто не було бажан-
ня це зробити… 

Так само бездіє і міський відділ куль-
тури – ніяких розважальних заходів. 
Намагаються щось організувати хіба 
що до свят, які влітку бувають не так 
часто. Усі інші дні у місті тиша. «Про-
стоює» відкритий майданчик у парку, 

де можна влаштовувати тематичні за-
ходи, майстер-класи чи хоча б примі-
тивні змагання для дітей різного віку. 
Кінотеатр також припинив свою робо-
ту. Скейт-парк тільки планують побу-
дувати (і то не зрозуміло коли). Зага-
лом – одні обіцянки.

А поки діти нудьгують і шукають роз-
ваг «на свою голову» (ховаються у під-
валах, знаходять виходи на дахи п’я-
типоверхівок, втікають без догляду на 
річку ), відповідальні за дитяче дозвіл-
ля особи спокійно просиджують робо-
чий час у прохолодних кабінетах. І, у 
той же час, отримують непогану зарп-
лату, а іноді і чималі премії. 

У 2017 році розпочалася реконструк-
ція центрального парку у Гадячі. Спо-
чатку демонтували старі лавки і доріж-
ки. У той же час, із центральної алеї, 
яка веде до Свято-Успенського собору, 
працівники МКП «Комунсервіс» ви-
корчували ялинки. 

Як стало відомо згодом, це зробили 
для того, щоб відкрити вигляд на храм. 
Але на тому місці пообіцяли покласти 
тротуарні доріжки (із місцями для ве-
лосипедистів) реконструювати освіт-
лення, установити нові лавки, посія-

ти газон і встановити автоматичний 
полив. 

Під кінець серпня, результат робіт 
таки стало помітно – парк дійсно по-
чав змінюватися. Та найбільшою диви-
ною для усіх став автоматичний полив 
газонів перед собором. Містяни із по-
дивом спостерігали за новинкою, адже 
такого у Гадячі ще не було. Тим часом, 
міський голова чи не щодня знімав ві-
део, на яких із гордістю показував «но-
вацію» у соцмережах

Але, нажаль, продовжувалось це не 

довго. Уже наступного року полив не 
працював. Існували версії, що під час 
його встановлення, працівники не до-
тримались інструкції і щось зробили 
не правильно, тому виникли проблеми 
із його функціонуванням. Так це чи ні 
– не відомо, але відтоді ми ще жодного 
разу не бачили, щоб газон поливали ав-
томатичною системою.

Ми поцікавились у користувачів со-
ціальних мереж, можливо хтось помі-
чав, щоб полив  працював хоч раз цього 
чи минулого сезону? Проте усі відпові-

ді були однаковими – гадячани та гості 
міста вперше чули про те, що він взага-
лі існує. У коментарях іронізували, що, 
мабуть, полив газону - то була разова 
акція від міської ради. 

Що ж виходить, чималу суму із бю-
джету громади «освоїли», а в результа-
ті - нічого… Цікаво, на що сподівались 
чиновники – що все забудеться, чи на 
те, що ніхто не помітить?

Плюс нагадування про фонтани. 
Фото використане як ілюстрація

Сторінку підготувала Оксана Кириченко

ПОЛИВ 
ГАЗОНУ – 
РАЗОВА 
АКЦІЯ

ДІТИ НЕ ВИННІ 
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У червні українці знову стали свідка-
ми незрозумілого природнього явища. 
Сірі хмари, схожі на туман, простягну-
лися від Запорізької області через Дні-
пропетровщину, Полтавщину, Черка-
щину до Києва та Чернігівщини. За 
словами очевидців, у повітрі було вид-
но пил та піщинки. Кияни, наприклад, 
скаржилися на те, що їм було важко 
дихати. Гадячани також нарікали на сі-
рий смог у повітрі, пояснення якому не 
було.  

Як стало зрозуміло із розповідей ме-
теорологів - це була пилова буря. Вони, 
як правило, частіше виникають у пів-
денних та східних регіонах України. Та 
останнім часом змістилися північніше. 
Ми розбиралися чому, колись рідкісне 
явище, тепер огортає усю країну та чи є 
воно небезпечним для населення?

Карта кліматичних змін
Україні дісталось одне з найкращих 

місць на кліматичній карті світу. Кліма-
тичні умови також сприяли формуван-
ню на більшій частині країни чорнозе-
мів та інших різновидів найродючіших 
ґрунтів на континенті. Умовно їх мож-
на співвіднести на карті з межами Сте-
пової та Лісостепової кліматичних зон. 
Однак, через антропогенні викиди пар-
никових газів клімат змінюється і звич-
ні для нас умови назавжди переходять 
у розряд спогадів.

За останнє століття середня темпера-
тура на планеті піднялася приблизно на 
1°С. Навіть таке, здавалося б, незначне 
потепління вже призводить до критич-
них наслідків, які ми можемо спосте-
рігати. Через глобальне потепління 
кліматичні зони посунулись на північ 
приблизно на 100-200 кілометрів. Клі-
матологи відмічають, що саме через змі-
ну клімату, останні роки немає звичної 
сніжної зими, зростає кількість ураган-
них вітрів та пилових бур та посух і, як 
наслідок, опустелювання, стає нашою 
реальністю.

У той же час, сильні пилові бурі вос-
таннє спостерігались на території Укра-
їни у першій половині XX століття, 
особливо у 1960 – 1970 роки. За свід-
ченнями екологів, це була величезна 
проблема, коли буквально протягом 
кількох годин ґрунтовий покрив мало 
не з цілої області міг переміститися на 
значну відстань. Такі випадки постій-
но повторювалися. Саме тому україн-
цям довелося шукати спосіб, як з ними 
боротися. Вирішили посадили лісосму-
ги – це й допомогло не лише зменши-
ти швидкість вітру влітку, а й зберіга-
ти вологу, а взимку затримувати сніг. 
Тож упродовж майже 30 років в Укра-
їні жодного разу не спостерігалося по-
тужних пилових бур, які б тривали по-
над 12 годин. 

Проте, останні кілька років це явище 
утворюється все частіше. 

Проблема повернулася 
через вирубку лісосмуг
За словами фахівців, пилова буря, 

яка так налякала українців нещодав-
но, найімовірніше утворилася не на те-
риторії країни, а «прийшла» з регіону 
Каспійського моря, тобто з Казахстану. 
Адже там спостерігався досить потуж-
ний антициклон, а Україна розташована 
якраз на його західній периферії. Пові-

тряні маси прямували зі сходу та пів-
денного сходу. Повітря, яке надходило 
звідти, було досить сухим, посилювала-
ся швидкість вітру. Тому воно принес-
ло в Україну пил, який утворився у Се-
редній Азії. 

Проте, були і інші думки –  еколо-
ги громадської організації «Київський 
еколого-культурний центр» вважають, 
що теперішні пилові бурі - це наслі-
док вирубки лісів та лісосмуг, меліора-
ції боліт. 

Екологи наголошують, що подібні 
бурі ми спостерігатимемо і в подаль-
шому, оскільки це наслідок безвідпові-
дального ставлення людини до приро-
ди. Тому, потрібно розуміти із чим ми 
матимемо справу. 

«Зараз утворення цього атмосферно-
го явища з одного боку зумовлює зміна 
циркуляції атмосфери, а з іншого – її 
поширенню сприяє саме людська діяль-
ність. В Україні практично скрізь виру-
бали лісосмуги. Вони з катастрофічною 
швидкістю зникають із наших доріг, а 

ми залишаємось без захисту і стаємо 
вразливішими.»

Чим загрожує потужна пилова буря 
У разі виникнення потужних пило-

вих бур, є ризик повністю втратити ро-
дючі ґрунти. Чорнозем, який формував-
ся багато тисячі років, може буквально 
за декілька годин зникнути. У тако-
му випадку люди втратять основу для 
сільського господарства – землю про-
сто розвіє вітром. Залишаться суглин-
ки, на яких не можна буде отримати та-
кий урожай, як раніше.

З іншого боку пилова буря прово-
кує погіршення видимості, збільшен-
ня аварій та погіршення самопочуття. 
Водночас пил, який підіймається з пев-
ної території, повинен десь осісти. Це 
загрожує об›єктам інфраструктури й 
може створити проблеми навіть для ре-
гіонів, розташованих далеко від епіцен-
тру бурі.

Зупинити це явище можна лише 
шляхом зберігання рослинного шару, 

припинення вирубки лісів та створен-
ня нових насаджень. Це може вберег-
ти землю від пересихання, збереже в 
ній вологу та не дасть перетворитися на 
безплідну пустелю.

Як уберегти здоров’я? 
На сьогодні найбільше аналізаторів 

повітря по Полтавській області знахо-
диться у Лубнах. Розробник інновацій-
ного будинку Сергій Корнієнко вже не 
один рік співпрацює з українськими на-
уковцями і разом з ними доєднав Луб-
ни до Всеукраїнської мережі аналізато-
рів якості повітря Eco-city. За словами 
розробника, під час природнього яви-
ща, яке спостерігали тисячі українців, 
аналізатори повітря показували кри-
тичні показники. Отже, пилові бурі є 
небезпечними для здоров›я. Це - тверді 
часточки, які піднялися в повітря і ди-
хати ними далеко не корисно. 

Лікарі радять: у період, коли спостері-
гається пилова буря, обирати місця для 
прогулянок, де багато зелені, вологе по-
вітря, та використовувати медичні ма-
ски для зменшення негативного впли-
ву на дихальні шляхи.  

Особливо обережним потрібно бути 
дітям та алергікам. Адже у них дихаль-
на система дуже вразлива. Тому їм кра-
ще мінімізувати перебування на вулиці.

Коли повернулися із прогулянки по-
трібно промити ніс, прополоскати гор-
ло, можна водою, не обов’язково вико-
ристовувати якісь спеціальні розчини. 
Якщо людина знаходиться вдома, то ба-
жано на вікна відкриті між кімнатами 
вішати вологі або навіть мокрі прости-
радла, це й від спеки буде захищати та 
зайвого пилу з вулиці. Можна також 
рясно зволожувати штори.

Підготувала Оксана Кириченко

ЧИ Є НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ЗДОРОВ’Я 
ПИЛОВІ БУРІ
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За попередніми оцінками, на Пол-
тавщині мешкає 6 тисяч 136 людей, які 
вживають опіоїди. Про це повідомили 
на засіданні обласної ради з координа-
ції дій у відповідь на поширення тубер-
кульозу, ВІЛ та наркозалежності.

Станом на 1 червня на Полтавщині 
876 пацієнтів з наркозалежністю отри-
мують замісну терапію в медичних за-
кладах. Усього на території області 11 
медичних закладів надають лікування 
пацієнтам з розладами психіки та пове-
дінки, що виникли через вживання нар-
котичних речовин – опіоїдів. Отриму-
ють замісну терапію у таких закладах:

Полтавський обласний центр 
терапії залежностей – 643 пацієнти;
Полтавський обласний 
протитуберкульозний 
диспансер – 16 пацієнти;
центр первинної медико-

санітарної допомоги Горішніх 
Плавнів – 73 пацієнти; 
Гадяцька міська центральна 
лікарня – 32 пацієнти;
Миргородська лікарня інтенсивного 
лікування – 40 пацієнтів;
Пирятинська лікарня – 20 пацієнтів;
Зіньківська міська центральна 
лікарня – 12 пацієнтів;
Кобеляцька міська лікарня 
– 10 пацієнтів;
Хорольська міська 
лікарня – 7 пацієнтів;
Лохвицька міська лікарня 
– 11 пацієнтів;
Карлівська лікарня – 12 пацієнтів.

До кінця року до отримання заміс-
ної терапії планують залучити 935 нар-
козалежних, а в наступному – 1 тися-
чу 52 хворих.

«БМ»

Насолоджуючись променями те-
плого літнього сонця, не забувайте, 
що ультрафіолетові промені у вели-
кій кількості можуть завдати багато 
неприємностей.

Значне перегрівання організму су-
проводжується порушенням водно-е-
лектролітного обміну, циркулятор-
ними розладами, дрібно-крапковими 
крововиливами в мозок. Небезпечні 
супутники перегріву - сонячний і те-
пловий удари.

Сонячний удар – стан, при якому 
внаслідок сильного перегріву голови 
прямими сонячними променями від-
бувається прилив крові до головного 
мозку, що викликав його набряк. Ча-
стіше сонячний удар відбувається в 
безвітряну погоду при високій воло-
гості повітря.

Сонячному удару сприяють 
стан сп’яніння та переповнений 
шлунок. Перші ознаки 
сонячного удару:
почервоніння обличчя;
сильний головний біль;
нудота, блювання;
потемніння в очах, запаморочення;
задуха;
втрата свідомості.
Профілактика сонячного удару:
у спекотний, сонячний день но-

сіть головний убір зі світлої щільної 
тканини;

не перебувайте довго на сонці. Біль-
ше знаходьтеся в тіні, періодично про-
холоджуйтеся, обливаючись холод-
ною водою; ні в якому разі не спіть 
на сонці;

періодично відпочивайте під час 
тривалих туристичних переходів;

випивайте не менше 3 літрів ріди-
ни за добу.

Тепловий удар – це стан, виклика-
ний загальним перегрівом організму 
під впливом надмірного підвищення 
навколишньої температури.

Виникає при:
порушенні потовиділення (фізич-

не перевантаження, зневоднення ор-
ганізму, порушення функції потових 
залоз);

ускладненні випаровування поту з 
поверхні тіла людини (висока воло-
гість та температура повітря, щільний 
одяг).

Перші ознаки теплового удару: 
млявість, сонливість, головний біль, 
запаморочення, підвищення темпера-
тури тіла до 400С.

Якщо причини перегріву не усуну-
ти, виникає загроза для життя. Люди-
на втрачає свідомість, шкіра вкрива-

ється холодним потом та синіє, пульс 
стає ниткоподібним, виникають су-
доми. Можливий параліч дихання та 
припинення серцебиття.

Профілактика теплового удару:
постійно підтримуйте належний 

водний баланс;
випивайте за добу не менш 3 літрів 

рідини, найкраще - воду з соком ли-
мона або квас (від солодкої води може 
підвищитись артеріальний тиск);

холодне пиво вживати не бажано – 
воно збільшує навантаження на серце;

вживання алкогольних напоїв у 
спеку категорично протипоказане, 
тому краще відмовитись від масових 
святкувань;

на ніч бажано пити відвар м’яти – 
він позитивно впливає на загальний 
стан організму, відновлює роботу нер-
вової системи, судин, є загальнозміц-
нюючим  засобом;

добрий порятунок у спеку – ко-
ндиціонер, якщо ж його немає, 
можна завішувати вікна мокрими 
простирадлами.

Пам’ятайте! До сонячного та тепло-
вого удару найбільш уразливі діти, 
адже їхня терморегуляторна система 
ще недостатньо розвинена. Не зали-
шайте дітей на сонці без догляду до-
рослих. З малюками краще гуляти у 
затінку і час від часу зволожувати їх 
тіло хустинкою.

 ЩО РОБИТИ:
перенесіть постраждалого у тінь або 

прохолодне місце;
покладіть його на спину та припід-

німіть  йому голову;
зніміть або розстебніть одяг, що 

утруднює дихання;
прикладіть холодні компреси на го-

лову, шию, груди;
або обгорніть тіло мокрим 

простирадлом;
напоїть постраждалого холодною, 

трохи підсоленою водою або дайте 
15-20 крапель настоянки валеріани 
на одну третину склянки води;

якщо постраждалий втратив свідо-
мість, покладіть його на бік, а при зу-
пинці дихання – негайно розпочніть 
робити штучне дихання.

В усіх випадках перегрівання орга-
нізму необхідно терміново звернути-
ся до лікаря.

У разі невідкладних станів для от-
римання допомоги телефонуйте: 101 
– аварійно – рятувальна служба, 103 – 
служба екстреної медичної допомоги.

С. Бабак, в. о. завідувача Гадяцького 
відокремленого підрозділу ДУ 

«Полтавський ОЦКПХ  МОЗ»                                                              

У 2020 році в області 
захворюваність на всі форми 
туберкульозу, включаючи 
рецидиви, в порівнянні з 
аналогічним періодом минулого 
року, зменшилась на 29,9%.
Про це під час засіданні Полтавської 

обласної ради з координації дій у відпо-
відь на поширення туберкульозу, ВІЛ 
та наркозалежності розповів директор 
КП «Полтавський обласний клінічний 
протитуберкульозний диспансер Пол-
тавської обласної ради», координатор 
з напрямку «Туберкульоз» Володимир 
Печериця.

«У І кварталі 2021 року тенденція до 
зниження захворюваності зберігається: 
7,7 на 100 тис. населення, аналогічний 
період 2020 року – 12,4 (-37,На сьогод-
нішній день як в Україні, так і в Полтав-
ській області, для лікування людей із 
туберкульозом використовується паці-
єнт-орієнтований підхід до вибору міс-
ця лікування. При наявності показань 
до госпіталізації хворий лікується ста-
ціонарно. При відсутності показань до 
госпіталізації або після виписки зі ста-
ціонару хворий лікується амбулаторно. 
Так, у 2020 році 59,5% хворі на чутли-
вий туберкульоз отримували лікування 
амбулаторно з першого дня лікування, 

серед хворих лікарсько-стійким тубер-
кульозом цей показник склав 20,8%”», 
– розповів директор диспансеру.

У області існує кілька варіантів ам-
булаторного лікування: три кабіне-
ти контрольованого лікування кон-
сультативно-діагностичних відділень 
КП «Полтавський обласний клініч-
ний протитуберкульозний диспансер» 
(ДОТ-кабінети); лікування в амбула-
торіях загальної практики-сімейної ме-
дицини під наглядом сімейних лікарів, 
із якими підписані декларації; ДОТ-ка-
бінети при туберкульозних кабінетах 
центральних міських та селищних лі-
карень; контрольоване лікування з ви-
користанням інтерактивних засобів 
зв’язку (відео-ДОТ); контрольоване лі-
кування із залученням психосоціально-
го супроводу.

У Полтавській області станом на 1 
червня цього року мешкають 4900 та-
ких людей, із них 3711 (76,1%) знають 
про свій статус та перебувають на дис-
пансерному обліку, 3019 осіб отриму-
ють антиретровірусну терапію, що ста-
новить 81% від активної диспансерної 
групи, 2 932 особи мають не визначене 
вірусне навантаження (97%).

КП «Полтавський обласний центр 
громадського здоров’я Полтавської 

обласної ради»

МАЙЖЕ 900 ЛЮДЕЙ  
З НАРКОЗАЛЕЖНІСТЮ 
ОТРИМУЮТЬ ЗАМІСНУ 
ТЕРАПІЮ

ЗМЕНШИЛАСЬ 
ЗАХВОРЮВАНІСТЬ 
НА ТУБЕРКУЛЬОЗ

ЯК ВБЕРЕГТИСЯ 
ВІД СОНЯЧНИХ ТА 
ТЕПЛОВИХ УДАРІВ?

ЗНАЙОМТЕСЬ - НОВИЙ 
ЛІКАР-РЕНТГЕНОЛОГ
Адміністрація КНП «Гадяцька 
МЦЛ» повідомила, що Андрієві 
Бойку присвоїли звання лікаря-
спеціаліста за спеціальністю 
«Рентгенологія», яку він 
отримав у Харківській медичній 
академії післядипломної освіти. 
Віднедавна, він працює лікарем-
рентгенологом комп›ютерної 
томографії у нашій лікарні.

Продовжуємо вас інформувати 
про ситуацію із COVID-19.
На 29 червня, у Полтавській області 

лабораторно підтвердили 3 нових ви-
падки захворювання на коронавірус. 

Згідно інформації директора КНП 
«Гадяцька МЦЛ» Олександра Шапо-
вала, у стаціонарі інфекційного госпі-

талю перебуває 4 пацієнти, із них 3 із 
підтвердженим діагнозом COVID-19. 
У палаті інтенсивної терапії – 1 хво-
рий. На апараті штучної вентиляції ле-
гень 1 пацієнт. 

Кількість летальних випадків за весь 
період карантину – 71.

Оксана Кириченко

НОВИНИ КАРАНТИНУ
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Із року в рік в Україні, 1 липня, 
прийнято відзначати професійне 
свято архітекторів і любителів 
архітектурного мистецтва країни 
– День архітектури України.

Тільки за офіційними даними, в 
Україні налічується близько 14 тисяч 
пам’яток архітектури, 46 великих істо-
ричних культурних заповідників і біль-
ше 1000 об’єктів паркового мистецтва.

В Україні існує спеціальна організа-
ція, яка об’єднує українських архітек-
торів - Спілка архітекторів України, яка 
створена в серпні 1990 року.

Найвідоміші архітектори світу
Заха Хадід - британсько-іракський 

архітектор. Отримала Прітцкерівську 
премію з архітектури у 2004р. Будівлі 
цього митця розташовані у різних ку-
точках світу, від Італії, Німеччини – 
Гонконгу. Її роботи не схожі на жодну 
іншу.

Бергісельська вежа для лижних 
стрибків (Австрія), Музей мистецтв 
Бродів (Мічиган), Оперний театр Гу-
анчжоу (Китай).

Френк Гері - відомий, завдяки тому, 
що є прихильником постмодернізму. 
Америкаський журнал Vanity Form, 
назвав його «найважливіший архітек-
тор нашого часу». Створив: Танцюючий 
дім (Прага), DZ bank (Берлін), Музей 
музики (Сієтл).

Норман Фостер - британський ар-
хітектор. Його вважають одним із за-
сновників стилю хай-тек. Створив 
такі відомі споруди як вежа Херста у 
Нью-Йорку і вежа Мері-Екс у Лондоні. 

Жан Нувель - французький архітек-
тор. Роботи: Торговий центр «Гале-
рея Лафайєт» (Берлін), Інститут араб-
ського світу (Париж), Оперний театр 
(Ліон).

Факти
Львів - місто, що має найбільше ви-

значних архітектурних споруд в Укра-
їні. Так як, налічує понад 2 тисячі ше-
деврів архітектурного мистецтва. У 
історичному центрі Львова  їх настіль-
ки багато, що ця частина міста знахо-
диться в переліку Світової спадщини 
ЮНЕСКО.

Серед визначних українських буді-
вель повоєнних, а також 1960-х – 1970-
х років — київський Палац спорту, стан-

ції метрополітену, комплекс Київського 
національного університету. 

В Україні є архітектурні об’єкти нез-
вичайної форми. Таких споруд налі-
чується чимало, серед них — Плаский 
будинок та Будинок-хвиля в Одесі, рес-
торан Старий Млин у Тернополі, Буди-
нок із морських контейнерів у Харкові, 
Перевернутий будинок в селі Поляни-
ця, на Івано-Франківщині.

За даними соціологічних досліджень, 
найбільше архітектурою свого міста пи-
шаються жителі: Харкова, Львова, Оде-
си та Києва.

Архітектурне обличчя Гадяча
Чого в місті не вистачає? Чим мо-

жемо похвалитися та, які архітектурні 
споруди милують око гадячан та гос-
тей міста?

Свій екскурс розпочнемо з центру 
міста. На площі Соборна розташована 
споруда, в минулому приміщення му-
зею. Це так звана «халабуда-довгобуд», 
яка вже багато років знаходиться у за-
мороженому стані.

На території БДЮТ збереглися під-
земні ходи, які входять до ряду архі-

тектурних пам’яток нашого краю. Не-
подалік розташована споруда коледжу 
культури і мистецтв, яка є окрасою на-
шого міста. Адже має статус одного із 
центрів національної культури та архі-
тектури Полтавщини.

До речі, цікавою є будівля, 18 століт-
тя, на Замковій вулиці – колишня в’яз-
ниця,– це єдина будівля, яка залишила-
ся від Гадяцької фортеці. 

За історичною довідкою, на початку 
19 століття Гадяч розпланували під по-
вітове місто (вулиці зробили прямими).
Таку структуру вулиці зберегли й дони-
ні. Також варто згадати будівлі школи 
№ 2, яка ввібрала всю культуру тогочас-
ної архітектури. 

По вулиці Шевченка розташована 
споруда школи-інтернату ім. Є. П. Ко-
чергіна, вона за своїм зовнішнім вигля-
дом та дизайном відноситься до пост-
модерної архітектура, яка виникла в 
1960-х рр. на зміну пануючому модер-
нізму. Тому й спостерігаємо у зовніш-
ній обробці будівель всі постмодерні 
риси: симетрію і пропорційності, деко-
рування стін, барельєфи. Головне, що 
в будівлях того часу, які зосереджені 

у центральній частині міста  — яскра-
во виражена естетика, так як архітек-
тори-постмодерністи не соромились за-
позичувати у інших історичних стилів.

На околиці міста, біля річки Псьол, 
є ще один об’єкт, побудований у 2012 
році, який заслуговує на увагу – центр 
хасидизму «Адмор Азакен». Він відо-
мий в усьому світі як один із дев’яти 
обов’язкових об’єктів відвідання для 
хасидів. 

Нині архітектурне обличчя нашого 
міста — це мішанина сучасних скло- 
цегло- бетонних коробок і абсолютно 
недоречних прибудов-надбудов. 

Якщо проїхати по вулиці Тельмана, 
увагу привертає новобудова, яким чи-
ном вона вписується в архітектурний 
ансамбль мікрорайону, поки не зрозу-
міло. Центральний Ринок взагалі псує 
загальну картину. 

Але не все так погано. Зокрема, хо-
четься відмітити дизайн нового тор-
гового ряду на Кругу. Тож, на думку 
містян, його можна розбудовувати до 
Малого кругу, були б тільки бажаючі 
серед місцевих підприємців. 

Сподіваємося, що до розвитку ар-
хітектури Гадяччини, активно під-
ключиться відділ містобудування, ар-
хітектури, житлово-комунального 
господарства та будівництва, а також 
сектори архітектури та містобудуван-
ня громад, які вже від 1 липня почнуть 
створюватися. Адже ми розповіли лише 
про гадяцьку архітектуру, але у сіль-
ській місцевості є теж чимало об’єктів 
про які хотілося б згадати. Тож, маємо 
надію, що пройде якихось кілька років 
і Гадяччина розквітне: розпочнеться пе-
ріод реставрації та створення нових ці-
кавих архітектурних композицій. 

«Перш ніж що-небудь будува-
ти – слухайте місто, перш ніж що-не-
будь зносити – слухайте серце», – ка-
зав Норман Фостер (британський 
архітектор).

Сьогодні, як ніколи раніше, хочеться 
підкреслити правдивість цих слів.

Вікторія Цимбал

ІСТОРИЧНІ БУДІВЛІ 
ТА «ХАЛАБУДИ» ГАДЯЧА
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Про	півстоліття	мовчання	і	
львівську	шахту,	що	стала	
братською	могилою.

«Соляна	ропа	з	тілами	та	
кров’ю	людей».

В урочищі Саліна, на території соле-
варного заводу між Добромилем і селом 
Ляцьке, у перші дні радянсько-німець-
кої війни органи НКВС перед відсту-
пом стратили понад три з половиною 
тисячі людей. Сюди привели і тисячну 
колону політичних в’язнів із Переми-
шльської в’язниці, і звезли мертві тіла 
з довколишніх тюрем. Спочатку людей 
розстрілювали, пізніше катували де-
рев’яними молотами для трамбування 
солі й кидали до соляної копальні. При-
чиною масових розстрілів у переповне-
них катівнях прифронтової зони став 
наказ № 2445/М наркома держбезпе-
ки Всеволода Меркулова від 23 червня 
1941 року. Загалом упродовж перших 
двох тижнів війни у західноукраїнських 
тюрмах більшовики вбили понад 21 ти-
сячу в’язнів.

У червні 1941 року, після приходу 
німецького війська (першою в Добро-
миль в’їхала словацька моторизована 
колона), у соляній шахті завглибшки 
100 метрів виявили тисячі трупів. Без-
посереднім свідком цих подій став Йо-
сип Мешкало, тоді 10-річний хлопець, 
який разом із мамою, працівницею со-
леварні, мешкав на території заводу.

«Вхід до шахти був засипаний жуже-
лем, закладений дерном. Під ними були 
дерев’яні бруси. Коли їх розгорнули – 
вжахнулися! Вся шахта була закидана 
людськими тілами. Зверху лежала мо-
лода жінка. Відрізані груди, розпорений 
живіт, страшно побита голова. Біля неї 
лежала дитинка. Слідів побоїв на ди-
тинці не було, видно засипали її живою. 
Верхні тіла, які недавно кинули в шах-
ту, ще не роз’їла соляна ропа. Нижні, 
котрі першими знайшли смерть у соля-
них надрах землі, вже розклалися. Змі-
шалася соляна ропа з тілами та кров’ю 
людей. Тоді той жах застиг у моїх очах, 
скував моє тіло, заморозив душу”.

«Пекло на Саліні»
Згодом, коли пані Марія замешкала 

в Добромилі, намагалася дізнатися про 
обставини цієї моторошної екзекуції від 
місцевих, проте наштовхнулася на за-
страшених людей, які боялися згадува-
ти будь-що про Саліну. Справа зрушила 
з місця лише на початку 1990-х:

«Розкулися люди, почали говорити. 
Почала збирати фотографії і шукати 
людей. Мені підказували – отого батько 
загинув, отого загинув на Саліні. Хтось 
говорив, хтось пізніше вже приходив 
через багато років. І так вийшла книж-
ка «Дзвін Саліни». Я вирішила, що це 
мусить як дзвін вдарити в людські душі, 
щоб люди знали…»

За твердженням свідків, які записа-
ла Марія Прокопець, лише першого 
дня, 26 червня 1941 року, з четвертої 
копальні витягнули 912 трупів! Поні-
вечені тіла витягували п’ять днів. Нім-
ці змусили це робити добромильських 
євреїв, яких потім розстріляли. Тим ча-
сом поголос про Саліну швидко розі-
йшовся околицями, і сюди приїжджа-
ли люди, сподіваючись знайти серед 
загиблих родичів, що в тюрмах пропа-
ли безвісти. Тих, кого вдалося впізна-
ти, забирали додому. Останки, які вже 
не можна було ідентифікувати, похо-
вали у спільній могилі в лісі неподалік 
шахти. Частина замордованих так і за-
лишилась на дні копальні.

Повернення своєї історії
Перепоховання жертв Саліни у липні 

1941 року перетворилося на велелюд-
не віче з процесією і панахидою. Проте 
в радянський час згадувати про ті події 
ніхто з учасників не насмілювався. Щоб 
стерти будь-які докази комуністично-
го терору 1941 року, хрест на «Верх-
ній могилі» декілька разів руйнували, 
але його щоразу потайки відновлюва-
ли місцеві. Врешті доступ туди обмежи-
ли, могила поволі розсунулась і заросла 
чагарником настільки, що мало нага-

дувала місце масового поховання. Від 
1950-х на території колишньої солевар-
ні відкрили санаторій і школу-інтернат. 
Оздоровчий комплекс, який містився в 
адміністративних будівлях сільзаводу, 
діяв до 1986 року. Нині історичні будів-
лі поруйновані, чому посприяв не лише 
час, а й байдужість та вандалізм місце-
вого населення, яке потроху розбира-
ло їх на цеглу.

Вголос говорити про Саліну почали 
лише наприкінці 1980-х. Серед акти-
вістів, які відшукали ту саму шахту й 

ініціювали відновлення могили, була 
й Марія Прокопець: «Спочатку відшу-
кали ту шахту, розчистили могилу і в 
88-му році згуртувався гурток людей, 
з яким вирішили разом піти на Салі-
ну. Ну, але якось дізналися про це, до-
роги перекрили, нас не впустили. Сто-
яли пости міліції. Аж далеко-далеко 
десь ми так обійшли. Добралося, може, 
15–20 людей. Помолилися та й пішли. 
Наступного року нас було вже більше. 
І знову дороги перекрили. До Саліни 
манівцями йшли. На територію нас не 

пустили, ворота зачинили і ми – повз 
ліс. Біля верхньої могили спустили-
ся до шахти. Помолилися, почали спі-
вати наших українських пісень. Дехто 
втік, каже, чи ви повар’ювали – хочете 
на Сибір?! А потім сидимо ми там, під-
няли очі вверх, а на сосні, над могилою, 
прапор синьо-жовтий. Тих хвилин не 
забуду, поки жити буду…».

Відтоді в останню неділю червня на 
Саліні щорічно поминають жертв ко-
муністичного терору. У 1996 році тут 
встановили пам’ятник –  людина, яка 

виринає із глибин шахти, здіймаючи 
роз’їджені сіллю руки до неба. Згодом 
біля пам’ятного знаку звели ще й ка-
пличку, де відправляють панахиди. Що-
правда, останніми роками людей, які 
збираються на місці страшної трагедії, 
дедалі менше. 

У Саліні і досі не провели ексгумації 
останків і не встановили імен замор-
дованих тут людей. До того ж, донині 
на державному рівні Саліни не визна-
но пам’яткою історії як місце масового 
поховання жертв репресій тоталітар-

ного режиму. Натомість зовсім недав-
но в Добромилі знайшлись заповзят-
ливі підприємці, які планували звести 
в Саліні санаторій, аргументуючи його 
відновлення появою робочих місць. 
Лише категоричне несприйняття і від-
вертий опір кількох місцевих активіс-
тів і краєзнавців поки що стримують 
цю ініціативу.

Юрій Пуківський, кандидат історичних 
наук, етнолог, науковий редактор журналу 

«Локальна історія»

САЛІНА: ТЕРИТОРІЯ СТРАХУ

Меморіал на місці трагедії в Саліні

Хрест на місці аварійоного шурфа, розташованого біля братської могили
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6.00 Гiмн України.
6.03,8.05 Край пригод.
6.30 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
6.50 М/ф «Найменший».
7.00,8.00,9.00,13.00,15.
00,18.00,21.00,23.40,2.
00,3.40,5.25 Новини.
7.05,0.15 Т/с «Доктор 
Блейк». 
8.25 Вiдтiнки України.
9.05 Телепродаж.
9.35 Т/с «Гордiсть». 
11.35 Земля, наближена 
до неба.
11.50,5.15 Еко-люди.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
15.10 UA:Фольк. Спогади.
16.25 Концерт. ВIА 
«Кобза».
17.20 Роздивись.
17.30 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
18.55 Д/с «Суперчуття. 
Особливий загiн».
19.55 Д/с «Суперчуття».
21.45 Пишемо iсторiю. 
Карпатська Україна.
22.00 Д/с «Свiт дикої при-
роди».
23.00 Нашi грошi.
1.15 Суспiльна студiя. 
Головне.
2.30,3.35,4.15,5.20 По-
года.
2.35 Д/с «Неймовiрнi ви-
находи».
4.20 Д/ф «Замiнованi 
вiрнiстю». 

6.30,7.10,8.10,9.10 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30,4.35
«ТСН».
9.25,10.20,5.35 «Життя 
вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
14.45 «Одруження на-
ослiп».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45,21.45 Т/с «Свати».
22.50,2.45 Т/с «Сидорен-
ки-Сидоренки». 
0.30 Бойовик «Три iкси». 

4.55 «Телемагазин».

5.25,23.00 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна про-
грама».
12.25 Х/ф «Три мушке-
тери: с королеви».
14.35,15.30 «Речдок».
16.25 Т/с «Речдок. Осо-
биста справа». 
18.00,19.00,3.10 «Стосу-
ється кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Неймовiрнi 
пригоди iталiйцiв у Росiї».
0.50 Х/ф «Маленька Вiра». 

6.00,7.00,8.00,9.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.
00,15.00,16.00,17.00,18
.00,19.00,1.00,2.00,3.00
,4.00,5.00 Час новин.
6.25,0.35 Особливий 
погляд.
7.10,8.30,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15,13.10 Д/с «Повiтрянi 
воїни».
8.35,12.40 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
9.30 Машина часу.
10.10,16.10 Д/с «Бойовий 
вiдлiк».
11.10 Д/с «Бойовi ко-
раблi».
14.10,5.10 Д/с «Масш-
табнi iнженернi помилки».
15.30 Час «Ч».
17.10,2.15 Д/с «Загадки 
нацистських злочинiв».
18.10,22.00,1.15 Д/с 
«Вирiшальнi битви Другої 
свiтової вiйни».
19.30,23.10 «Дiйовi 
особи».
21.00 Час новин. Пiдсумки 
дня.
21.40 Час-Time.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.05 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.20 Факти.
4.40 Т/с «Таємнi дверi». 
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». 
11.10,13.15,21.30 Т/с 
«Пес». 
12.45,15.45 Факти. День.
13.55,16.10 Х/ф «С.В.О.Т.: 
Спецназ мiста янголiв». 
16.55 Х/ф «С.В.О.Т.: Пере-
хресний вогонь». 
18.45,21.10 Факти. Вечiр.
20.20,2.55 Громадянська 
оборона.
0.00 Т/с «Фантом». 
3.40 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
6.35 Т/с «Комiсар Рекс».
10.35 Слiдство ведуть екс-
трасенси. 
13.25,14.50 Т/с «Слiпа». 
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.55,18.05 Т/с «Слiд». 
20.15,22.50 Т/с «Кохання. 
Побiчний ефект». 
1.05 Т/с «Абонент тимча-
сово недоступний».

5.55,7.55 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
8.00 Орел i решка.
10.05 Т/с «Грiмм». 
11.00 Х/ф «З мене до-
сить». 
13.15 Вiд пацанки до па-
нянки. 
15.15 Т/с «Надприродне». 
17.00 Хто зверху? 
19.00 Аферисти в ме-
режах. 
21.05 Х/ф «Фатальна при-
страсть». 
23.00 Х/ф «Трiска». 
1.05 Improv Live Show. 
2.05 Зона ночi.
5.00 Абзац!

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Агенти справедли-
востi. 
14.30,15.30 Iсторiя од-
ного злочину. 
20.10 «Говорить Україна».
21.35 Європейський дай-
джест.
21.50 Футбол. ЧЄ. 1/2 
фiналу.

0.00 Гучна справа.
1.00,2.00 Х/ф «Доктор 
Щастя». 
1.30 Телемагазин.
3.25 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11.
00,12.00,13.00,14.00,
.00,17.00,18.00,19.45
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк та М. Шама-
новим.
9.10,10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. Ашiон, 
П. Рольником, О. 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. Воло-
шиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. 
Калнишем та О. Курба-
новою.
22.00 «Прямий» контакт» з 
Т. Березовцем.
23.00 «Вiйна за незалеж-
нiсть».

6.00 Х/ф «Звезда плени-
тельного счастья», 2 с. 
7.50 Х/ф «Бархатные 
ручки». (Италия). 
10.00 Х/ф «Вспомнить 
все». (США - Мексика). 
12.25 Х/ф «Неприкаса-
емые». (Франция). 
14.25 Х/ф «Красавчик 
Джонни». (США). (18+).
16.10 Х/ф «Полицейская 
история 2». (Гонконг). 
18.55 Х/ф «Сабрина». 
(Германия - США). 
21.20 Х/ф «Бесстрашная 
гиена». (Гонконг - Корея). 
23.20 Х/ф «Бесстрашная 
гиена 2». (Гонконг). 
1.05 Х/ф «Благородный 
венецианец». (Италия). 
3.15 Х/ф «Младенец на 
$30 000 000». (Гонконг). 

6.30 «Top Shop».

8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.10 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.10 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
12.00 «Орел i решка. 
Незвiдана Європа».
12.50,18.10 «Орел i 
решка. Морський сезон».
14.40 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
20.00 «Орел i решка. Пе-
резавантаження».
0.00 Т/с «Грань». 
3.00 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Ланчбокс.
8.20,19.00 Шiсть соток.
11.00,17.20 Удачний 
проект.
12.00,14.30 Правила 
життя.
13.00,0.40,3.40 Кориснi 
поради.
13.30 Спецiя.
14.00 Сам собi кухар.
15.30 Правила виживання.
16.30 Дачна вiдповiдь.
21.40 Iдеї ремонту.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.00 «Top Shop».
6.20 «Таємницi свiту».
6.55 «Свiдок. Агенти».
7.50,15.10,17.00,2.45
«Випадковий свiдок».
,12.30,16.30,19.00,2.15
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Алмази для 
Марiї».
10.45,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». 
17.50 «Будьте здоровi».
23.00 «Акцент».
23.30 Х/ф «У старих 
ритмах».
1.15 «Легенди бандит-
ського Києва».
3.35 «Речовий доказ».
4.05 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
14.00,17.00,20.00,21.20
Вести.

11.35,4.30 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Косатка».
16.45,2.45 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.45 Т/с «За счастьем».
23.40 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.50 Вести - Санкт-Петер-
бург.
2.05 Кино о кино. «Летят 
журавли». Журавлики-ко-
раблики летят под небе-
сами».
3.05 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Мiстична Україна.
6.45 Бандитський Київ.
8.45 Правда життя.
10.10,1.45 Речовий 
доказ.
11.20 Брама часу.
12.15 Пiдроблена iсторiя.
13.15,19.00,5.05 Сiяя: з 
нами у дику природу.
14.15 Стежина вiйни.
15.10,20.00 Секретнi 
територiї.
16.05 Шукачi неприєм-
ностей.
17.00,21.50 НАСА: нез`я-
соване.
18.00 Дикi тварини.
20.50 Таємнi космiчнi 
катастрофи.
22.40 Дике виживання.
23.40 Крила вiйни.
0.40 Таємницi людського 
мозоку.
2.50 Страх у твоєму домi.
3.35 Україна: забута 
iсторiя.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.15 Х/ф «Хоробрий 
кравчик».
10.15,23.15 Т/с «Євроди-
ректор».
11.15,18.15 4 весiлля.
13.15,16.15 Панянка-се-
лянка.
15.15 Зiрки, чутки та Гал-
лiвуд.
19.15,20.15,21.45 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.45,21.15 Танька i Во-

лодька.
22.15 Т/с «Кухня».
0.15 Iгри приколiв.
1.15 Країна У 2.0.
2.00 Країна У.
2.30 Щоденники Темного. 
4.00 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.55 Х/ф «Джейн Эйр». 
(Великобритания - США). 
9.55 Х/ф «Инструкции не 
прилагаются». (Мексика). 
11.50 Х/ф «Правила 
съема: Метод Хитча». 
13.45 Х/ф «Чего хотят 
женщины». (США). 
15.50 Х/ф «Забытое». 
(США). 
17.20 Х/ф «Призрачный 
патруль». (США). 
18.50 Х/ф «Ван Хельсинг». 
(США). 
21.00 Х/ф «Быстрый и 
мертвый». (США - Япония). 
22.45 Х/ф «Тепло наших 
тел». (США - Канада). 
0.20 Х/ф «Невидимый 
гость». (Испания). 
2.05 Х/ф «Код да Винчи». 
(США - Франция - Велико-
британия). 
4.25 Х/ф «Век Адалин». 
(США - Канада). 

6.00,18.50 «ДжеДАI».
6.15 Т/с «Бiблiотекарi 4». 
8.05 Х/ф «Божевiльний 
свiт». 
9.55 Х/ф «Полiцейськi». 
11.55 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
19.25,3.05 «Грошi».
20.35 Т/с «Ментiвськi 
вiйни. Харкiв». 
22.50,0.25 Т/с «CSI: Мiсце 
злочину». 
2.15 Т/с «Рекс».
4.05 «Помста природи».
5.05 «Реал Бодрiт 2».

06:00 Гімн України
06:00 Мультфільм
06:10 «Уроки тітоньки 
Сови»
06:25 «Веселі саморобки»
06:30 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
07:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-

клад)
07:05 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
08:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
08:05 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
09:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
09:10 Т/с «Віра», 28с. 
10:45 Кулінарне шоу 
«Енеїда»
11:15 «Шукачі пригод»
11:45 «#ВУкраїні». 6 сезон
12:10 «Я вдома». Вип. 9, 
10
12:35 «Буковинські за-
гадки»
12:45 «Недалечко». Вип. 2
13:05 Д/п «Неймовірні 
винаходи», 11с.
13:35 «Лайфхак україн-
ською»
13:45 «Ок, я тобі поясню»
13:50 «Уроки тітоньки 
Сови»
14:10 Мультфільми
14:25 «Додолики»
14:40 «Шо? Як?»
15:05 «Суспільна студія»
17:00 ПТН 
17:10 «Суспільна студія»
18:10 «Країна пісень» 
18:40 «ЗаАрхівоване»
18:45 «Край пригод»
19:00 «Сьогодні» (сурдо-
переклад)
19:55 «Шерифи для нових 
громад»
20:00 «Маршрутом змін»
20:15 «#ВУкраїні»
20:40 ПТН
21:00 Т/с «Гордість», 69с., 
70с. (12+)
23:00 «Сьогодні» (сурдо-
переклад) ПОВТОР
23:55 «Бийся як дівчина»
00:00 Х/ф «Вавилон ХХ» 
01:30 «Буковинські за-
гадки»
01:40 «Незвідана Україна»
02:00 Національні новини 
UA: Перший 
02:40 «Схеми. Корупція в 
деталях»
03:05 «Розсекречена іс-
торія» ПОВТОР
04:00 «Я вдома»
04:25 «Роздивись»
04:50 Кулінарне шоу 
«Енеїда»
05:45 «Лайфхак україн-
ською»

6.00 Гiмн України.
6.03,8.05 Край пригод.
6.30 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
6.50 М/ф «Хто в лiсi ха-
зяїн?»
7.00,8.00,9.00,13.00,15.
00,18.00,21.00,23.40,2.
00,3.40,5.25 Новини.
7.05,0.15 Т/с «Доктор 
Блейк». 
8.25 Заархiвоване.
8.30 Я вдома.
9.05 Телепродаж.
9.35 Т/с «Гордiсть». 
11.35 Земля, наближена 
до неба.
11.50 Еко-люди.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
15.10 UA:Фольк. Спогади.
16.25 Концерт. Дмитро та 
Назарiй Яремчуки.
17.30,22.00 Д/с «Свiт 
дикої природи».
18.55 Д/с «Суперчуття. 
Особливий загiн».
19.55 Д/с «Суперчуття».
21.45 Пишемо iсторiю. 
Павло Чубинський.
23.00 Перша шпальта.
1.15,2.35 Суспiльна 
студiя. Головне.
2.30,4.15,5.20 Погода.
4.20 Д/ф «Висота 307.5». 

6.30,7.10,8.10,9.10 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30,4.30
«ТСН».
9.25,10.20,5.35 «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».
22.50,2.45 Т/с «Сидорен-
ки-Сидоренки». 
0.30 Х/ф «Персi Джексон i 
викрадач блискавок». 

3.20 Х/ф «Без сина не 
приходь!»
4.55 «Телемагазин».
5.25,23.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
,8.00,9.00,12.00,17.40

Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00,18.00,19.00,3.10
«Стосується кожного».
12.25 Х/ф «Граф Монте 
Крiсто».
16.05 «Чекай на мене. 
Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Любов i го-
луби».
0.50 Х/ф «Собаче серце».

6.00,7.00,9.00,10.00,11.
00,14.00,15.00,16.00,17
.00,18.00,19.00,1.00,2.0
0,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.25,0.35 Вечiр з Янiною 
Соколовою.
7.10,8.30,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15 Д/с «Повiтрянi воїни».
8.00,12.00 Час за Грин-
вiчем.
8.35 Д/с «Iсторiя навколо 
нас».
9.30 Машина часу.
10.10 Д/с «Бойовий 
вiдлiк».
11.10 Д/с «Бойовi ко-
раблi».
12.50 Вечiрнiй преЗЕдент.
13.00 Час. Пiдсумки тижня 
з А. Мiрошниченко.
14.10,5.10 Д/с «Масш-
табнi iнженернi помилки».
15.30 Час «Ч».
16.30 Таємницi вiйни.
17.10,2.15 Д/с «Загадки 
нацистських злочинiв».
18.10,1.15 Д/с «Вирi-
шальнi битви Другої 
свiтової вiйни».
19.30,23.10 «5 копiйок».
21.00 Час новин. Пiдсумки 
дня.
21.40 Час-Time.
22.00 «Кондратюк у по-
недiлок».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.30 Скарб нацiї.
4.40 Еврика!
4.45 Служба розшуку 
дiтей.
4.50 Громадянська обо-
рона.
6.30 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.10,19.25 Надзвичайнi 

новини з К. Стогнiєм.
10.15,13.15 Х/ф «Аполлон 
13».
12.45,15.45 Факти. День.
13.55,16.15 Х/ф 
«Зомбiленд: Подвiйний 
пострiл». 
16.20 Х/ф «Блейд 3: 
Трiйця». 
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
20.10,21.25 Х/ф «С.В.О.Т.: 
Спецназ мiста янголiв». 
23.00 Х/ф «С.В.О.Т.: Пере-
хресний вогонь». 
0.50 Х/ф «Ласкаво про-
симо у Зомбiленд». (18+).
2.25 Секретний фронт.
3.10 Я зняв!

5.15,5.50 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.35 Т/с «Комiсар Рекс».
10.30 Слiдство ведуть 
екстрасенси. 
13.30,14.50 Т/с «Слiпа». 
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.55,18.05 Т/с «Слiд». 
20.15,22.50 Т/с «Тiнь 
кохання». 
1.05 Т/с «Абонент тимча-
сово недоступний».

5.55,7.10 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.15 Орел i решка.
9.20 М/ф «Смурфики: 
Загублене село».
11.10 Х/ф «Кров за кров». 
13.30 Х/ф «22 милi». 
15.15 Т/с «Надприродне». 
16.50 Хто зверху? 
19.00 Аферисти в ме-
режах. 
21.00 Х/ф «З мене до-
сить». 
23.30 Х/ф «Клiтка». 
1.40 Improv Live Show. 
2.25 Служба розшуку 
дiтей.
2.30 Зона ночi.
5.00 Абзац!

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
,8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30,5.30 Агенти спра-
ведливостi. 
14.30,15.30 Iсторiя од-
ного злочину. 
20.00 Т/с «Можеш менi 

вiрити», 1-3 с. 
23.10 Т/с «Можеш менi 
вiрити». 
0.10 Велика деолiгархi-
зацiя.
1.30 Телемагазин.
2.00 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11.
00,12.00,13.00,14.00,
.00,17.00,18.00,19.45
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк та М. Шама-
новим.
9.10,10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. Ашiон, 
П. Рольником, О. Близ-
нюком, С. Вардою, М. 
Стецюк та А. Мiщенко.
13.10,14.15 «Великий 
день» з А. Сайчуком, Ю. 
Шпачинською i Д. Ща-
сливою.
15.10 «Дзвiнок» з В. Воло-
шиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. 
Калнишем та О. Курба-
новою.
22.00 «Прямий» контакт» з 
Т. Березовцем.
23.00 «Перша передача» з 
О. Федченко.

6.00 Х/ф «Звезда плени-
тельного счастья», 1 с. 
7.50 Х/ф «Универсальный 
солдат». (США). 
10.00 Х/ф «Она». (США). 
12.25 Х/ф «Хребет 
дьявола». (Испания - Мек-
сика). (18+).
14.25 Х/ф «Фантоцци 
берет реванш». (Италия). 
16.10 Х/ф «Благодетель». 
(США). 
18.55 Х/ф «Вспомнить 
все». (США - Мексика). 
21.20 Х/ф «Неприкаса-
емые». (Франция). 
23.20 Х/ф «Красавчик 
Джонни». (США). (18+).
1.05 Х/ф «Бархатные 
ручки». (Италия). 
3.15 Х/ф «Полицейская 
история 2». (Гонконг). 

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.25 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.25 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
12.10 «Орел i решка. 
Незвiдана Європа».
13.00 Х/ф «Щоденник 
кар`єристки».
14.40 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
18.10 «Орел i решка. Мор-
ський сезон».
20.00 «Орел i решка. Пе-
резавантаження».
0.00 Х/ф «Сомнiя». 
1.45 Т/с «Три сестри».
3.25 «Нiчне життя».

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

5.00 «Top Shop».
6.00,14.55,17.00,2.35
«Випадковий свiдок».
6.35 Х/ф «Сержант мiлiцiї». 
10.50,19.30 Т/с «CSI: 
Маямi». 
12.30,16.30,19.00,2.05
«Свiдок».
13.00 Х/ф «Поза 
пiдозрою».
17.50 «Таємницi свiту».
18.30 «Свiдок. Агенти».
23.20 Х/ф «Нiндзя». (18+).
1.05 «Легенди бандит-
ського Києва».
3.00 «Речовий доказ».
4.00 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
11.00,14.00,17.00,20.00
Вести.

11.35,4.30 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Косатка».
16.45,2.45 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «За счастьем».
23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.50 Вести - Санкт-Петер-
бург.
2.05 «Энигма. Барри 
Коски», ч. 2.
3.05 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Бiзнес на заляку-
ваннi.
7.00 Мiстична Україна.
7.50 Бандитська Одеса.
8.45 Правда життя.
9.45,1.40 Речовий доказ.
10.55,3.35 Україна: за-
бута iсторiя.
11.55 Пiдроблена iсторiя.
12.55,18.50,5.05 Сiяя: з 
нами у дику природу.
13.55 Стежина вiйни.
14.55,19.50 Секретнi 
територiї.
15.55,20.50 Таємнi 
космiчнi катастрофи.
16.50,21.50 НАСА: нез`я-
соване.
17.50 Дикi тварини.
22.40 Дике виживання.
23.40 Крила вiйни.
0.40 Таємницi людського 
мозоку.
2.50 Страх у твоєму домi.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.15 Х/ф «Дiвчинка з сiр-
никами».
10.15,13.15,16.15 Па-
нянка-селянка.
11.15,18.15 4 весiлля.
15.15 Зiрки, чутки та Гал-
лiвуд.
19.15,20.15,21.45 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.45,21.15 Танька i Во-
лодька.
22.15 Т/с «Кухня».
23.15 Т/с «Євроди-
ректор».
0.15 Iгри приколiв.
1.15 Країна У 2.1.
2.00 Країна У.

2.30 Щоденники Темного. 
4.00 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.25 Х/ф «Джейн Эйр». 
(Великобритания - США). 
9.20,17.25 Х/ф «Белос-
нежка и охотник». (США). 
11.25 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение». (США). 
13.25 Х/ф «Боги Египта». 
15.25,5.55 Х/ф «Правила 
виноделов». (США). 
19.30 Х/ф «Забытое». 
21.00 Х/ф «Миссия «Сере-
нити». (США). 
22.55 Х/ф «Элизиум: Рай 
не на Земле». (США). 
0.40 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна». (США). 
2.30 Х/ф «Обитель про-
клятых». (США). 
4.20 Х/ф «Без тормозов». 
(Франция). 

6.00,18.50 «ДжеДАI».
6.15 Т/с «Опер за ви-
кликом 3». 
10.35 Х/ф «Президент 
Лiнкольн: Мисливець на 
вампiрiв». 
12.35 Х/ф «Ромео+Джу-
льєта».
14.55 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
19.25,3.45 «Грошi».
20.20 Т/с «Ментiвськi 
вiйни. Харкiв». 
22.35,0.40 Т/с «CSI: Мiсце 
злочину». 
0.10 «Дубинiзми».
2.30 Х/ф «Рейд у пу-
стелю». 
4.45 «Помста природи».
5.05 «Реал Бодрiт 2».

06:00 Гімн України
06:00 Мультфільм
06:10 «Уроки тітоньки 
Сови»
06:25 «Веселі саморобки»
06:30 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
07:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
07:05 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
08:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)

08:05 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
09:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
09:10 Т/с «Віра», 27с. 
(16+)
10:45 Кулінарне шоу 
«Енеїда»
11:15 «Шукачі пригод»
11:30 «Міста і містечка»
11:45 «#ВУкраїні». 6 сезон
12:10 «Роздивись». Вип. 
7,8
12:35 «Буковинські за-
гадки
12:45 «Недалечко». Вип. 1
13:00 «Еко-люди»
13:05 Д/п «Неймовірні 
винаходи»,10с.
13:35 «Лайфхак україн-
ською»
13:45 «Ок, я тобі поясню»
13:50 «Уроки тітоньки 
Сови»
14:10 Мультфільми
14:25 «Додолики»
14:40 «Шо? Як?»
15:05 «Суспільна студія»
17:00 ПТН 
17:10 «Суспільна студія»
18:10 «Країна пісень»
18:40 «Буковинські за-
гадки»
18:45 «Небезпечна зона»
19:00 «Сьогодні» (сурдо-
переклад)
19:55 «Шерифи для нових 
громад»
20:00 Цикл «Наші трид-
цять». Вип. 7
20:25 «Шерифи для нових 
громад»
20:40 ПТН
21:00 Т/с «Гордість», 67с., 
68с. (12+)
23:00 Сьогодні» (сурдопе-
реклад) ПОВТОР
23:55 «Бийся як дівчина»
00:00 Д/ф «Блаженніший» 
(12+)
01:50 «Буковинські за-
гадки»
02:00 Національні новини 
UA: Перший 
02:25 «Люди Є»
02:40 «Разом»
03:05 «Розсекречена іс-
торія» ПОВТОР
04:00 «Я вдома»
04:25 «Роздивись»
04:50 Кулінарне шоу 
«Енеїда»
05:45 «Лайфхак україн-
ською»

понеділок, 5 липня

вівторок, 6 липня
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6.00 Гiмн України.
6.03,8.05 Край пригод.
6.30 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
6.50 М/ф «Лисичка з ка-
чалкою».
7.00,8.00,8.55,13.00,15.
00,18.00,21.00,23.40,2.
00,3.40,5.25 Новини.
7.05,0.15 Т/с «Доктор 
Блейк». 
8.20 Вiдтiнки України.
9.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви 
України.
11.25 Телепродаж.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
15.10 UA:Фольк. Спогади.
16.25 Концерт. Квартет 
Гетьман.
17.20,5.05 Роздивись.
17.30 Нашi грошi.
18.55 Д/с «Суперчуття. 
Особливий загiн».
19.55 Д/с «Суперчуття».
21.45 Пишемо iсторiю. 
Крути.
22.00,23.00 Д/с «Свiт 
дикої природи».
1.15,2.35 Суспiльна 
студiя. Головне.
2.30,5.20 Погода.
4.15 Д/ф «Тi, що вiрнi».

6.30,7.10,8.10,9.10 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30,4.25
«ТСН».
9.25,10.20,5.25 «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».
22.55,2.30 Т/с «Сидорен-
ки-Сидоренки». 
0.35 Бойовик «Три iкси 2: 
Новий рiвень». 

4.55 «Телемагазин».
5.25,22.45 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
0,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».

10.00 «Корисна про-
грама».
12.25 Х/ф «Три мушке-
тери: Помста Мiледi».
14.30,15.30 «Речдок».
16.25 Т/с «Речдок. Осо-
биста справа». 
18.00,19.00,3.30 «Стосу-
ється кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Джентльмени 
удачi».
0.35 Х/ф «Неймовiрнi 
пригоди iталiйцiв у Росiї».
2.20 Х/ф «Випадковий 
запис». 

6.00,7.00,8.00,9.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.
00,15.00,16.00,17.00,18
.00,19.00,1.00,2.00,3.00
,4.00,5.00 Час новин.
6.25,0.35 Невигаданi 
iсторiї.
7.10,8.30,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15,13.10 Д/с «Повiтрянi 
воїни».
8.35,12.40 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
9.30 Машина часу.
10.10,16.10 Д/с «Бойовий 
вiдлiк».
11.10 Д/с «Бойовi ко-
раблi».
14.10,5.10 Д/с «Масш-
табнi iнженернi помилки».
15.30 Час «Ч».
17.10,2.15 Д/с «Загадки 
нацистських злочинiв».
18.10,22.00,1.15 Д/с 
«Вирiшальнi битви Другої 
свiтової вiйни».
19.30,23.10 «Велика 
полiтика».
21.00 Час новин. Пiдсумки 
дня.
21.40 Час-Time.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.05 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку 
дiтей.
4.25 Факти.
4.45 Т/с «Таємнi дверi». 
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.15,13.15,21.35 Т/с 

«Пес». 
12.45,15.45 Факти. День.
14.05,16.10 Х/ф «Ти ко-
лись пробачиш менi?» 
16.50 Х/ф «Темна вежа». 
18.45,21.10 Факти. Вечiр.
20.20,3.15 Секретний 
фронт.
0.20 Т/с «Фантом». 
4.00 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
6.30 Т/с «Комiсар Рекс».
10.35 Слiдство ведуть 
екстрасенси. 
13.30,14.50 Т/с «Слiпа». 
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.55,18.05 Т/с «Слiд». 
20.15,22.50 Т/с «Провина 
кохання». 
1.25 Т/с «Абонент тимча-
сово недоступний».

5.55,7.45 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.50 Орел i решка.
9.55 Т/с «Грiмм». 
10.45 Х/ф «Клiтка». 
13.00 Вiд пацанки до па-
нянки. 
15.15 Т/с «Надприродне». 
17.00 Хто зверху? 
19.00 Аферисти в ме-
режах. 
21.10 Х/ф «I прийшов 
павук». 
23.30 Х/ф «Цiлуючи 
дiвчат». (18+).
1.50 Improv Live Show. 
2.35 Служба розшуку 
дiтей.
2.40 Зона ночi.
5.00 Абзац!

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Агенти справедли-
востi. 
14.30,15.30 Iсторiя од-
ного злочину. 
20.10 «Говорить Україна».
21.35 Європейський дай-
джест.
21.50 Футбол. ЧЄ. 1/2 
фiналу.
0.00 Гучна справа.
1.00,2.00 Х/ф «Востаннє 
прощаюся». 
1.30 Телемагазин.

3.20 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11.
00,12.00,13.00,14.00,15
.00,16.00,17.00,18.00
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк та М. Шама-
новим.
9.10,10.10,12.10,13.10
«Новини країни» з К. Ашiон, 
П. Рольником, О. Близ-
нюком, С. Вардою, М. 
Стецюк та А. Мiщенко.
11.10 «Новини країни» з К. 
Ашiон, П. Рольником, О. 
Близнюком, Д. Щасливою, 
М. Стецюк та А. Мiщенко.
14.10 «Великий день» з А. 
Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i Д. Щасливою.
15.10 «Дзвiнок» з В. Воло-
шиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
18.15 Година з А. Сай-
чуком.
19.00 «Велика середа» з 
М. Ганопольським та С. 
Орловською.
22.00 «Прямий» контакт» з 
Т. Березовцем.
23.00 «Новини вiд 
Христини» з Х. Чернегою.

6.00 Х/ф «Белый Бим 
Черное ухо», 1 с. 
7.50 Х/ф «Благородный 
венецианец». (Италия). 
10.00 Х/ф «Сабрина». 
(Германия - США). 
12.25 Х/ф «Бесстрашная 
гиена». (Гонконг - Корея). 
14.25 Х/ф «Бесстрашная 
гиена 2». (Гонконг). 
16.10 Х/ф «Младенец на 
$30 000 000». (Гонконг). 
18.55 Х/ф «Мишу из 
Д`Обера». (Франция). 
21.20 Х/ф «Городской 
охотник». (Гонконг - 
Япония). 
23.20 Х/ф «Легенда о 
красном драконе». (Гон-
конг). 
1.05 Х/ф «Близнецы». 
(Гонконг). (18+).
3.15 Х/ф «Есения». (Мек-
сика). 

6.30 «Top Shop».

8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.10 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.10 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
12.00 «Орел i решка. 
Незвiдана Європа».
12.50,18.10 «Орел i 
решка. Морський сезон».
14.40 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
20.00 «Орел i решка. Пе-
резавантаження».
0.00 Т/с «Грань». 
3.00 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Ланчбокс.
8.20,19.00 Шiсть соток.
11.00,17.20 Удачний 
проект.
12.00,14.30 Правила 
життя.
13.00,0.40,3.40 Кориснi 
поради.
13.30 Спецiя.
14.00 Сам собi кухар.
15.30 Правила виживання.
16.30 Дачна вiдповiдь.
21.40 Iдеї ремонту.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.00 «Top Shop».
6.20 «Будьте здоровi».
7.50,14.50,17.00,2.45
«Випадковий свiдок».
12.30,16.30,19.00,2.15
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Довга, довга 
справа...»
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». 
17.50 «Вартiсть життя».
23.00 «Акцент».
23.30 Х/ф «Зупинився 
потяг».
1.15 «Легенди бандит-
ського Києва».
3.30 «Речовий доказ».
4.00 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
11.00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35,4.45 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-

ковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Косатка».
16.45,2.50 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «За счастьем».
23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.50 Вести - Санкт-Петер-
бург.
2.05 «Тоска по пони-
манию. Братья Струга-
цкие».
3.10 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Мiстична Україна.
6.45 Бандитська Одеса.
9.15 Правда життя.
10.15,1.40 Речовий 
доказ.
11.25 Брама часу.
12.20 Пiдроблена iсторiя.
13.15,18.55,5.10 Сiяя: з 
нами у дику природу.
14.15 Стежина вiйни.
15.10,19.55 Секретнi 
територiї.
16.05,20.50 Таємнi 
космiчнi катастрофи.
17.00,21.50 НАСА: нез`я-
соване.
17.55 Дикi тварини.
18.25 Сучаснi будiвлi Лон-
дону.
22.40 Дике виживання.
23.40 Крила вiйни.
0.40 Таємницi людського 
мозоку.
2.45 Страх у твоєму домi.
3.30 Таємницi кримiналь-
ного свiту.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.15 Х/ф «Осляча шкура».
10.15,23.15 Т/с «Євроди-
ректор».
11.15,18.15 4 весiлля.
13.15,16.15 Панянка-се-
лянка.
15.15 Зiрки, чутки та Гал-
лiвуд.
19.15,20.15,21.45 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.45,21.15 Танька i Во-
лодька.
22.15 Т/с «Кухня».
0.15 Iгри приколiв.
1.15 Країна У 2.0.
2.00 Країна У.

2.30 Щоденники Темного. 
4.00 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.25,14.05 Х/ф «При-
зрачный патруль». (США). 
8.00,15.40 Х/ф «Ван Хель-
синг». (США). 
10.05 Х/ф «Дивергент». 
(США). 
12.20 Х/ф «Помпеи». 
(США - Канада - Гер-
мания). 
17.45 Х/ф «Майор Пэйн». 
(США). 
19.20,5.15 Х/ф «Седьмой 
сын». (США - Великобри-
тания - Канада - Китай). 
21.00 Х/ф «Выживший». 
(США - Гонконг). (18+).
23.30 Х/ф «Код да Винчи». 
(США - Франция - Велико-
британия). 
1.55 Х/ф «Тепло наших 
тел». (США - Канада). 
3.30 Х/ф «С любовью, 
Рози». (Великобритания - 
Германия). 

6.00,18.50 «ДжеДАI».
6.30 Т/с «Бiблiотекарi 4». 
8.20 Х/ф «Сльози сонця». 
10.50 Х/ф «Прибулець». 
12.45,19.25 «Загублений 
свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
20.20 Т/с «Ментiвськi 
вiйни. Харкiв». 
22.35,0.10 Т/с «CSI: Мiсце 
злочину». 
2.00 Т/с «Рекс».
2.50 «Грошi».
3.55 «Помста природи».
5.05 «Реал Бодрiт 2».

06:00 Гімн України
06:00 Мультфільм
06:10 «Уроки тітоньки 
Сови»
06:25 «Веселі саморобки»
06:30 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
07:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
07:05 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
08:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
08:05 «Ранок на Суспіль-

ному» (сурдопереклад)
09:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
09:10 Т/с «Віра», 29с. 
(16+)
10:45 Кулінарне шоу 
«Енеїда»
11:15 «Шукачі пригод»
11:30 «Маршрутом змін»
11:45 «#ВУкраїні»
12:10 «Роздивись». Вип. 
11, 12
12:35 «Буковинські за-
гадки»
12:45 «Недалечко»
13:05 Д/п «Неймовірні 
винаходи»
13:35 «Лайфхак україн-
ською»
13:45 «Кіношкола вдома»
13:50 «Уроки тітоньки 
Сови»
14:10 Мультфільми
14:25 «Додолики»
14:40 «Шо? Як?»
15:05 «Суспільна студія»
17:00 ПТН 
17:10 «Суспільна студія»
18:10 Кулінарне шоу 
«Енеїда» 
18:40 «Загадки черні-
вецьких атлантів»
18:45 «Недалечко»
19:00 «Сьогодні» (сурдо-
переклад)
19:55 «Шерифи для нових 
громад»
20:00 «StopFakeNews»
20:10 «Схеми. Корупція в 
деталях»
20:40 ПТН
21:00 Т/с «Гордість», 71с., 
72с. (12+)
23:00 Сьогодні» (сурдопе-
реклад) ПОВТОР
23:55 «Бийся як дівчина»
00:00 Д/ф «Северин Нали-
вайко. Остання битва!» 
(12+)
01:30 «Артефакти»
02:00 Національні новини 
UA: Перший
02:40 «StopFakeNews»
02:50 «Шерифи для нових 
громад»
03:05 «Розсекречена іс-
торія» ПОВТОР
04:00 Д/п «Левко Лук’я-
ненко. Йти за совістю»
04:25 «Роздивись»
04:50 Кулінарне шоу 
«Енеїда»
05:45 «Лайфхак україн-
ською»

ТБ ПРОГРАМА

6.00 Гiмн України.
6.03,8.05 Край пригод.
6.30 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
6.50 М/ф «Як козаки сiль 
купували».
7.00,8.00,9.00,13.00,15.
00,18.00,21.00,23.40,2.
00,3.40,5.25 Новини.
7.05,0.15 Т/с «Доктор 
Блейк». 
8.25 Заархiвоване.
8.30 Вiдтiнки України.
9.05 Телепродаж.
9.35 Т/с «Гордiсть». 
11.35 Земля, наближена 
до неба.
11.50,5.15 Еко-люди.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
15.10 UA:Фольк. Спогади.
16.20 Д/ф «Бовсунiвськi 
бабусi». 
17.30,22.00 Д/с «Свiт 
дикої природи».
18.55 Д/с «Суперчуття. 
Особливий загiн».
19.55 Д/с «Суперчуття».
21.45 Пишемо iсторiю. 
Августин Волошин.
22.25 Д/с «Боротьба за 
виживання».
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
1.15,2.35 Суспiльна 
студiя. Головне.
2.30,4.15,5.20 Погода.
4.20 Д/ф «Три Iвани».

6.30,7.10,8.10,9.10 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30,4.30
«ТСН».
9.25,10.20,3.40,5.35
«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».
22.50 Т/с «Сидоренки-Си-
доренки». 
0.30 Х/ф «Вовк з Уолл-
Стрiт». (18+).

5.00 «Телемагазин».
5.30,23.00 «Слiдство 

вели...» з Л. Каневським».
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна про-
грама».
12.25 Х/ф «Чотири мушке-
тери Шарло».
14.35,15.30 «Речдок».
16.25 Т/с «Речдок. Осо-
биста справа». 
18.00,19.00,3.05 «Стосу-
ється кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Дiамантова 
рука».
0.45 Х/ф «Джентльмени 
удачi».
2.20 «Легендарнi замки 
Закарпаття».
4.35 М/ф.

6.00,7.00,8.00,9.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.
00,15.00,16.00,17.00,18
.00,19.00,1.00,2.00,3.00
,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.
7.15,13.10 Д/с «Повiтрянi 
воїни».
8.35,12.40 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
9.30 Машина часу.
10.10 Д/с «Бойовий 
вiдлiк».
11.10 Д/с «Бойовi ко-
раблi».
14.10,5.10 Д/с «Масш-
табнi iнженернi помилки».
15.30 Час «Ч».
16.10 Таємницi вiйни.
17.10,2.15 Д/с «Загадки 
нацистських злочинiв».
18.10,22.00,1.15 Д/с 
«Вирiшальнi битви Другої 
свiтової вiйни».
19.30,23.10 «Прямим 
текстом».
21.00 Час новин. Пiдсумки 
дня.
21.40 Час-Time.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.05 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.20 Факти.
4.40 Т/с «Таємнi дверi». 

6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.15,13.20,21.30 Т/с 
«Пес». 
12.45,15.45 Факти. День.
15.10,16.15 Х/ф «Аполлон 
13».
18.45,21.10 Факти. Вечiр.
20.20,2.45 Анти-зомбi.
22.55 Т/с «Перевiрка на 
мiцнiсть». 
3.30 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
6.30 Т/с «Комiсар Рекс».
10.30 Слiдство ведуть 
екстрасенси. 
13.25,14.50 Т/с «Слiпа». 
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.50,18.05 Т/с «Слiд». 
20.15,22.50 Т/с «Снiг 
посеред лiта». 
1.25 Т/с «Абонент тимча-
сово недоступний».

5.55,7.15 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.20 Орел i решка.
9.20 Т/с «Грiмм». 
10.15 Х/ф «Вторгнення: 
Битва за рай». 
12.30 Вiд пацанки до па-
нянки. 
15.15 Т/с «Надприродне». 
16.55 Хто зверху? 
19.00 Аферисти в ме-
режах. 
20.50 Х/ф «Тривожний 
виклик». 
22.45 Х/ф «Пастка». 
0.35 Improv Live Show. 
1.30 Вар`яти. 
2.55 Служба розшуку 
дiтей.
3.00 Зона ночi.
5.00 Абзац!

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00,2
3.00,2.20 Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Агенти справедли-
востi. 
14.30,15.30 Iсторiя од-
ного злочину. 
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Якщо ти мене 

пробачиш», 1 i 2 с. 
23.10 Європейський дай-
джест.
23.15 По слiдах.
23.55 Т/с «Якщо ти мене 
пробачиш». 
1.50 Телемагазин.
3.10 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11.
00,12.00,13.00,14.00,
16.00,17.00,18.00,19.45
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк та М. Шама-
новим.
9.10,10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. Ашiон, 
П. Рольником, О. 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. Воло-
шиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. 
Калнишем та О. Курба-
новою.
21.30 «Watchdogs».
22.00 «Прямий» контакт» з 
Т. Березовцем.

6.00 Х/ф «Белый Бим 
Черное ухо», 2 с. 
7.50 Х/ф «Близнецы». 
(Гонконг). (18+).
10.00 Х/ф «Мишу из 
Д`Обера». (Франция). 
12.25 Х/ф «Городской 
охотник». (Гонконг - 
Япония). 
14.25 Х/ф «Легенда о 
красном драконе». (Гон-
конг). 
16.10 Х/ф «Есения». (Мек-
сика). 
18.55 Х/ф «На гребне 
волны». (Япония - США). 
21.20 Х/ф «Полицейская 
история». (Гонконг). 
23.20 Х/ф «В поисках 
приключений». (Канада). 
1.05 Х/ф «Закусочная на 
колесах». (Гонконг). 
3.15 Х/ф «Дом летающих 

кинжалов». (Гонконг). 

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».
12.50,18.10 «Орел i 
решка. Морський сезон».
14.40 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
20.00 «Орел i решка. Пе-
резавантаження».
0.00 Т/с «Грань». 
3.00 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Ланчбокс.
8.20,19.00 Шiсть соток.
11.00,17.20 Удачний 
проект.
12.00,14.30 Правила 
життя.
13.00,0.40,3.40 Кориснi 
поради.
13.30 Спецiя.
14.00 Сам собi кухар.
15.30 Правила виживання.
16.30 Дачна вiдповiдь.
21.40 Iдеї ремонту.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.00 «Top Shop».
6.20 «Вартiсть життя».
7.50,14.50,17.00,2.50
«Випадковий свiдок».
,12.30,16.30,19.00,2.20
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Скринька Марiї 
Медiчi».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». 
17.50 «Правда життя».
23.00 «Акцент».
23.30 Х/ф «Небезпечнi 
друзi».
1.20 «Легенди бандит-
ського Києва».
3.30 «Речовий доказ».
4.00 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».

6.00 «Утро России».

10.00 «О самом главном».
11.00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35,4.35 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Косатка».
16.45,2.45 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «За счастьем».
23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.50 Вести - Санкт-Петер-
бург.
2.05 «Абсолютный слух».
3.05 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Мiстична Україна.
6.50 Бандитський Київ.
9.15 Правда життя.
10.10,1.45 Речовий 
доказ.
11.20 Брама часу.
12.15 Пiдроблена iсторiя.
13.15,18.55,5.05 Сiяя: з 
нами у дику природу.
14.15 Стежина вiйни.
15.10,19.55 Секретнi 
територiї.
16.05,20.50 Таємнi 
космiчнi катастрофи.
17.00,21.50 НАСА: нез`я-
соване.
17.55 Сучаснi будiвлi Лон-
дону.
22.40 Дике виживання.
23.40 Крила вiйни.
0.40 Таємницi людського 
мозоку.
2.50 Страх у твоєму домi.
3.35 Україна: забута 
iсторiя.
4.20 Великi українцi.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.15 Х/ф «Нове вбрання 
короля».
10.15,23.15 Т/с «Євроди-
ректор».
11.15,18.15 4 весiлля.
13.15,16.15 Панянка-се-
лянка.
15.15 Зiрки, чутки та Гал-
лiвуд.
19.15,20.15,21.45 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.45,21.15 Танька i Во-

лодька.
22.15 Т/с «Кухня».
0.15 Iгри приколiв.
1.15 Країна У 2.0.
2.00 Країна У.
2.30 Щоденники Темного. 
4.00 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.55 Х/ф «Пышка». (США). 
8.45,15.40 Х/ф «Майор 
Пэйн». (США). 
10.15 Х/ф «Забытое». 
(США). 
11.45 Х/ф «Пятый эле-
мент». (Франция - США). 
13.50 Х/ф «Чудо». (США 
- Гонконг). 
17.15 Х/ф «Седьмой сын». 
(США - Великобритания - 
Канада - Китай). 
18.55 Х/ф «Легенда 
Зорро». (США). 
21.00 Х/ф «Невидимый 
гость». (Испания). 
22.45 Х/ф «Игры ра-
зумов». (Ирландия). 
0.45 Х/ф «Поезд на Юму». 
(США). 
2.45 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна». (США). 
4.35 Х/ф «Инструкции не 
прилагаются». (Мексика). 

6.00 Т/с «Бiблiотекарi 4». 
7.50 Х/ф «Вища сила». 
9.45 Х/ф «Пiк Данте».
11.50 «Загублений свiт».
17.55,19.25 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «ДжеДАI».
20.20 Т/с «Ментiвськi 
вiйни. Харкiв». 
22.35,0.10 Т/с «CSI: Мiсце 
злочину». 
2.00 Т/с «Рекс».
2.50 «Грошi».
3.50 «Помста природи».
5.05 «Реал Бодрiт 2».

06:00 Гімн України
06:00 Мультфільм
06:10 «Уроки тітоньки 
Сови»
06:25 «Веселі саморобки»
06:30 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
07:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
07:05 «Ранок на Суспіль-

ному» (сурдопереклад)
08:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
08:05 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
09:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
09:10 Т/с «Віра», 30с. 
(16+)
10:45 Кулінарне шоу 
«Енеїда»
11:15 «Шукачі пригод»
11:30 «Маршрутом змін»
11:45 «#ВУкраїні»
12:10 «Роздивись». Вип. 
13, 14
12:35 «Буковинські за-
гадки»
12:45 «Недалечко»
13:05 Д/п «Неймовірні 
винаходи»
13:35 «Лайфхак україн-
ською»
13:45 «Ок, я тобі поясню»
13:50 «Уроки тітоньки 
Сови»
14:10 Мультфільми
14:25 «Додолики»
14:40 «Шо? Як?»
15:05 «Суспільна студія»
17:00 ПТН 
17:10 «Суспільна студія»
18:10 «Візуальний код»
18:40 «Буковинські за-
гадки»
18:45 «Street Схід»
19:00 «Сьогодні» (сурдо-
переклад)
19:55 «Задача з зірочкою»
20:00 «Шерифи для нових 
громад»
20:15 «Крим.Реалії»
20:40 ПТН
21:00 Т/с «Гордість», 73с., 
74с.  (12+)
23:00 «Сьогодні» (сурдо-
переклад) ПОВТОР
23:55 «Бийся як дівчина»
00:00 Х/ф «Сон» (12+)   
01:30 «Артефакти»
02:00 Національні новини 
UA: Перший
02:40 «Крим. Реалії»
03:05 «Розсекречена іс-
торія» ПОВТОР
04:00 «Я вдома»
04:25 «Роздивись»
04:50 Кулінарне шоу 
«Енеїда»
05:45 «Лайфхак україн-
ською»

середа, 7 липня
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6.00 Гiмн України.
6.03,8.05 Край пригод.
6.15,11.35 Земля, набли-
жена до неба.
6.30 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
6.50 М/ф «Парасолька i 
автомобiль».
7.00,8.00,9.00,13.00,15.
00,18.00,21.00,23.40,2.
00,3.40,5.25 Новини.
7.05,0.15 Т/с «Доктор 
Блейк». (16+).
8.25 Вiдтiнки України.
9.05 Телепродаж.
9.35 Т/с «Гордiсть». (12+).
11.50,17.25,5.15 Еко-
люди.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
15.10 UA:Фольк.
16.20 Концерт. Нiна Матвi-
єнко та Дмитро Андрiєць.
17.30,4.20 Перша 
шпальта.
18.55 Д/с «Суперчуття. 
Особливий загiн».
19.55 Д/с «Суперчуття».
20.20 Д/с «Дикi тварини».
21.45 Пишемо iсторiю. 
Роман Шухевич.
22.00 Д/с «Боротьба за 
виживання».
23.00 #ВУкраїнi.
1.15,2.35 Суспiльна 
студiя. Головне.
2.30,4.15,5.20 Погода.
4.45 Енеїда.

6.30,7.10,8.10,9.10 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30,4.30
«ТСН».
9.25,10.20,6.05 «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 наослiп 
7».
22.20 Комедiя «Нiч у 
музеї».
0.30 Бойовик «Три iкси». 
(16+).
2.50 Т/с «Сидоренки-Си-
доренки». (12+).
5.15 «Свiтське життя».

4.55 «Телемагазин».

5.25,23.30 «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 «Четверо проти 
кардинала».
14.30,15.25,1.15
«Речдок».
16.25 Т/с «Речдок. Осо-
биста справа». (16+).
18.00 «Стосується кож-
ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «007: I цiлого 
свiту замало».
2.50 «Подробицi» - «Час».
3.35 «Орел i решка. 
Шопiнг».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.
00,15.00,16.00,17.00,18
.00,19.00,0.00,1.00,2.00
,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.25 Особливий погляд.
7.10,8.10,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15,13.10 Д/с «Повiтрянi 
воїни».
8.15 Форшмак.
8.45 Натхнення.
9.30 Машина часу.
10.10,16.10 Д/с «Бойовий 
вiдлiк».
11.10,0.15 Д/с «Бойовi 
кораблi».
12.40 Д/с «Iсторiя навколо 
нас».
14.10,5.10 Д/с «Масш-
табнi iнженернi помилки».
15.30 Час «Ч».
17.10,2.15 Д/с «Загадки 
нацистських злочинiв».
18.10,1.15 Д/с «Вирi-
шальнi битви Другої 
свiтової вiйни».
19.20,22.00 Лiнiйка доку-
ментального кiно.
21.00 Час новин. Пiдсумки 
дня.
21.40 Час-Time.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.05 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку 
дiтей.
4.25,1.25 Факти.

4.45,1.50 Т/с «Таємнi 
дверi». (16+).
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.15,20.10 Дизель-шоу. 
(12+).
11.50,13.20,0.05 «На 
трьох». (16+).
12.45,15.45 Факти. День.
13.35 Х/ф «Мордекай». 
(16+).
16.20 Х/ф «Вбивство у 
Схiдному експресi». (12+).
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 «На трьох 10». (16+).
3.25 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
5.40 Т/с «Тiльки скажи». 
(12+).
9.40 Т/с «Двоє над 
прiрвою». (12+).
13.45,14.50,18.05 Т/с 
«Слiпа». (12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
20.15,22.50 Т/с «Кольо-
ротерапiя кохання».
1.30 Х/ф «Нестерпнi ледi». 
(16+).

5.55 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.15 Орел i решка.
9.20 Т/с «Грiмм». (16+).
10.15 Аферисти в ме-
режах. (16+).
14.20 Х/ф «Мiсiя немож-
лива: Нацiя iзгоїв». (16+).
17.05 Х/ф «Вiйна свiтiв». 
(16+).
19.25 Х/ф «Нерв». (12+).
21.20 Х/ф «Смертельний 
лабiринт». (16+).
23.20 Х/ф «Параноя». 
(16+).
1.40 Improv Live Show. 
(12+).
2.25 Служба розшуку 
дiтей.
2.30 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.40 Т/с «Iнша я». (12+).
14.40 Т/с «Трикутник 
долi», 1 i 2 с. (12+).
15.25,22.55 Гра #1.

15.30 Т/с «Трикутник 
долi». (12+).
20.10 «Говорить Україна».
23.00 Першi.
0.15 Т/с «Дитина на 
мiльйон», 1 с. (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Дитина на 
мiльйон». (12+).
4.20 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11.
00,12.00,13.00,14.00,15
.00,16.00,17.00 «Ре-
портер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк та М. Шама-
новим.
9.10,10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. Ашiон, 
П. Рольником, О. 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. Воло-
шиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
18.00 «П`ята колонка» з Х. 
Чернегою.
18.30 «Влада хохотала» з 
Ю. Петрушевським.
19.00 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
22.00 «Мiнiстерство 
правди».
22.30 «Запорєбрик News» 
з О. Курбановою.

6.00 Х/ф «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро», 1 
с. (16+).
7.50 Х/ф «Закусочная на 
колесах». (Гонконг). (16+).
10.00 Х/ф «На гребне 
волны». (Япония - США). 
(16+).
12.25 Х/ф «Полицейская 
история». (Гонконг). (16+).
14.25 Х/ф «В поисках 
приключений». (Канада). 
(16+).
16.10 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов». (Гонконг). 
(16+).
18.55 Х/ф «Кожа, в ко-
торой я живу». (Испания - 
США). (16+).
21.20 Х/ф «Герой». (Гон-
конг - Китай). (16+).

23.20 Х/ф «Мелкие мо-
шенники». (США). (16+).
1.05 Х/ф «Красная жара». 
(США - Венгрия). (16+).
3.15 Х/ф «Заложник». 
(США - Германия). (16+).

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 «Орел i решка. Мор-
ський сезон».
14.40 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
18.10 Х/ф «Агора». (16+).
20.30 «Орел i решка. Пе-
резавантаження».
0.15 Х/ф «Андроїд». (16+).
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.
12.00,14.30 Правила 
життя.
13.00,0.40,3.40 Кориснi 
поради.
13.30 Спецiя.
14.00 Сам собi кухар.
15.30 Правила виживання.
16.30 Дачна вiдповiдь.
21.40 Iдеї ремонту.
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 «Одруження 
Бальзамiнова».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
21.30 «Мир чи вiйна».
23.30 Х/ф «Секретний 
ешелон».
1.05 «Легенди бандит-
ського Києва».
2.50 «Речовий доказ».
3.45 «Правда життя. Про-

фесiйнi байки».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
11.00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35,4.55 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,20.45 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Косатка».
16.45 Новости культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.00 Х/ф «В плену у лжи».
0.15 «Белая студия». Н. 
Дроздов.
1.05 Х/ф «Соломенная 
шляпка».
3.15 Х/ф «Я его слепила».

6.00 Мiстична Україна.
6.55 Бандитська Одеса.
9.10 Правда життя.
10.05,1.40,3.30 Речовий 
доказ.
11.15 Брама часу.
12.10 Пiдроблена iсторiя.
13.05,18.50,5.10 Сiяя: з 
нами у дику природу.
14.05 Стежина вiйни.
15.00,19.50 Секретнi 
територiї.
15.55 Таємнi космiчнi 
катастрофи.
16.50,21.50 НАСА: нез`я-
соване.
17.50 Сучаснi будiвлi Лон-
дону.
20.50 Шукачi неприєм-
ностей.
22.40 Дике виживання.
23.40 Крила вiйни.
0.40 Таємницi людського 
мозоку.
2.45 Страх у твоєму домi.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.15 Х/ф «Кiт у чоботях».
10.15,23.15 Т/с «Євроди-
ректор».
11.15,18.15 4 весiлля.
13.15,16.15 Панянка-се-
лянка.
15.15 Зiрки, чутки та Гал-
лiвуд.
19.15,20.15,21.45 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.45,21.15 Танька i Во-
лодька.
22.15 М/ф «Кухня».
0.15 Iгри приколiв.

1.15 Країна У 2.0.
2.00 Країна У.
2.30 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.45,14.55 Х/ф «Отпуск по 
обмену». (США). (16+).
8.55,17.10 Х/ф «Легенда 
Зорро». (США). (16+).
11.05 Х/ф «Ромео и 
Джульетта». (Великобри-
тания - Италия). (12+).
13.00 Х/ф «Правила вино-
делов». (США). (16+).
19.15 Х/ф «Чужой билет». 
21.00,2.15 Х/ф «Голая 
правда». (США). (16+).
22.35 Х/ф «Сердцеед». 
(Франция). (16+).
0.15 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба». (Испания). 
3.50 Х/ф «Сбежавшая 
невеста». (США). (16+).
5.50 Х/ф «Чего хотят жен-
щины». (США). (16+).

6.00 Т/с «Бiблiотекарi 4». 
7.50 Х/ф «I гримнув грiм».
9.50 Х/ф «Мiсiя на Марс». 
12.00 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «ДжеДАI».
19.25 Х/ф «Дiлова жiнка».
21.50 Х/ф «К-9: Собача 
робота». (16+).
23.50 Х/ф «Не виходь».
2.00 «Грошi».
2.55 «Помста природи».
4.30 «Реал Бодрiт 2».
5.35 «Цiлком та-
ємно-2017».

06:00 Гімн України
06:00 Мультфільм
06:10 «Уроки тітоньки 
Сови»
06:25 «Веселі саморобки»
06:30 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
07:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
07:05 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
08:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
08:05 «Ранок на Суспіль-
ному» (сурдопереклад)
09:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)

09:10 Т/с «Віра», 31с. 
(16+)
10:45 «Відтінки України»
11:15 «Шукачі пригод»
11:30 «Маршрутом змін»
11:45 «#ВУкраїні»
12:10 «Геолокація: Во-
линь». Вип.1
12:35 «Буковинські за-
гадки»
12:45 «Недалечко»
13:05 Д/п «Неймовірні 
винаходи»
13:35 «Лайфхак україн-
ською»
13:45 «Кіношкола вдома»
13:50 «Уроки тітоньки 
Сови»
14:10 Мультфільм
14:25 «Додолики»
14:25 Мультфільм
14:40 «Шо? Як?»
15:05 «Суспільна студія»
17:00 ПТН 
17:10 «Суспільна студія»
18:10 «Візуальний код»
18:40 «Буковинські за-
гадки»
18:45 «Історія кримських 
татар»
19:00 «Сьогодні» (сурдо-
переклад)
19:55 «Шерифи для нових 
громад»
20:00 «Брехня від полі-
тиків. Перевірка». Вип. 12
20:15 «Крутий заміс». 1 
сезон
20:40 ПТН
21:00 Т/с «Гордість», 75с., 
76с.  (12+)
23:00 «Сьогодні» (сурдо-
переклад) ПОВТОР
23:55 «Бийся як дівчина». 
Вип. 9
00:00 Х/ф «Сватання на 
Гончарівці» (12+)
01:20 «Буковинські за-
гадки»
01:30 «Пліч-о-пліч». 4 
сезон
02:00 Національні новини 
UA: Перший
02:40 «Брехня від полі-
тиків. Перевірка»
02:50 «Задача з зірочкою»
03:05 «Розсекречена іс-
торія» ПОВТОР
04:00 «Я вдома»
04:25 «Роздивись»
04:40 «Крутий заміс». 1 
сезон
05:20 Кулінарне шоу 
«Енеїда»
05:45 «Лайфхак україн-
ською»

6.00 Гiмн України.
6.03,4.00 Енеїда.
00,9.00,21.00,0.50,5.35
Новини.
7.05 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
7.10 М/ф «Ходить гарбуз 
по городу».
7.20 М/ф «Як козаки кулiш 
варили».
7.30 М/ф «Як козак щастя 
шукав».
7.40 М/ф «Як козаки на 
весiллi гуляли».
8.05,14.35,3.10 Д/с «Дикi 
Дива. Дикi тварини в зоо-
парку Сан-Дiєго».
8.30,2.45,5.05 Д/с «Дикi 
тварини».
9.05 Телепродаж.
9.35 Антропологiя.
10.10 #ВУкраїнi.
10.35 Х/ф «Свята Сiм`я», 1 
i 2 с. (12+).
15.00 UA:Фольк. Спогади.
16.05 Концерт. Наталiя 
Валевська.
16.55 Мiста та мiстечка.
17.25 Дикий Мадагаскар.
18.30 Д/с «Свiт дикої при-
роди».
19.40 Х/ф «...Якого лю-
били всi».
21.25 Пишемо iсторiю. 
Павло Чубинський.
21.55 Пишемо iсторiю. 
Карпатська Україна.
22.05 Пишемо iсторiю. 
Крути.
22.20 Пишемо iсторiю. 
Августин Волошин.
22.35 Д/с «Таємницi 
iсторiї. Портрети».
1.15 Д/ф «Северин Нали-
вайко». (12+).
3.30 Д/с «Неймовiрнi ви-
находи».
4.55 Роздивись.
5.30 Погода.

7.00,6.00 «Життя вiдомих 
людей».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00,18.30 «Свiт нави-
ворiт».
14.05 Т/с «Свати».
19.30,5.15 «ТСН».
20.15,2.20 «Вечiрнiй 
квартал».

22.10,3.50 «Жiночий 
квартал».
23.20 «Свiтське життя».
0.20 Бойовик «Три iкси 2: 
Новий рiвень». (16+).

4.40 «Телемагазин».
5.10 «Орел i решка. Мор-
ський сезон».
6.50 «Слово Предстоя-
теля».
7.00 Х/ф «Конни i ком-
панiя».
9.00 «Готуємо разом. До-
машня кухня».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.00 Х/ф «Королева бен-
зоколонки».
12.30,4.30 Х/ф «Кав-
казька полонянка, або Новi 
пригоди Шурика».
14.10 Х/ф «Дiамантова 
рука».
16.10 Х/ф «Гараж».
18.10,20.30 Х/ф «Служ-
бовий роман».
20.00 «Подробицi».
22.00 Х/ф «Екiпаж».
0.50 Х/ф «Любов на ас-
фальтi». (16+).
2.50 Х/ф «Дежа вю».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.0
0,11.00,12.00,15.00,20.
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 ви-
находи».
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 Невига-
данi iсторiї.
12.15,15.15 Концерт.
18.00 Час за Гринвiчем.
19.00 Д/с «Вердикт 
iсторiї».
20.10,2.10,5.10 Рандеву.
21.00 Час новин. Пiдсумки 
дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.

21.35 Вiкно до Америки.
22.00 Д/с «Апокалiпсис».
23.30 Гончаренко рулить.
0.10 Є сенс.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.35 Скарб нацiї.
4.45 Еврика!
4.55 Факти.
5.20 Х/ф «Мордекай». 
(16+).
7.20 Х/ф «Вбивство у Схiд-
ному експресi». (12+).
9.30,13.00 Т/с «Нюхач». 
(12+).
12.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Саллi». (12+).
21.05 Х/ф «Готель Мумбаї: 
Протистояння». (16+).
23.35 Х/ф «33». (16+).
2.00 Т/с «Таємнi дверi». 
(16+).
3.45 Я зняв!

4.50 Т/с «Мiсто зако-
ханих». (12+).
17.00 СуперМама. (12+).
21.00 МастерШеф. 
Celebrity. (12+).
0.05 Звана вечеря. (12+).

5.30 Вар`яти. (12+).
6.30 Хто проти блон-
динок? (12+).
7.55,9.55 Kids` Time.
8.00 М/ф «Книга життя».
10.00 Орел i решка. Зем-
ляни.
11.10 Орел i решка. Чу-
деса свiту.
12.10 Орел i решка.
14.15 М/ф «Лелеки».
16.05 Х/ф «Автомонстри». 
(12+).
18.15 Х/ф «Викрасти за 60 
секунд». (16+).
20.50 Х/ф «Пророк». (16+).
22.45 Х/ф «Мендi». (18+).
1.05 Improv Live Show. 
(12+).
2.05 Зона ночi.

7.00,15.00,19.00 Сьо-
годнi.
7.25,2.45 Реальна мiс-
тика.

9.40 Т/с «Свiй чужий син».
13.30 Т/с «Сестра по 
спадку», 1 i 2 с. (12+).
15.20 Т/с «Сестра по 
спадку». (12+).
17.50 Т/с «З почуття 
обов`язку», 1 с. (16+).
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «З почуття 
обов`язку». (16+).
0.10,2.00 Х/ф «Сусiди по 
розлученню».
1.30 Телемагазин.

8.45 «Щасливий снi-
данок».
9.00 «Щасливе iнтерв`ю».
10.00,11.00,12.00,13.00
,14.00,15.00,16.00 «Ре-
портер». 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 хохо-
тала».
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 «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро», 2 
с. (16+).
7.50 Х/ф «Красная жара». 
(США - Венгрия). (16+).
10.00 Х/ф «Кожа, в ко-
торой я живу». (Испания - 
США). (16+).
12.25 Х/ф «Герой». (Гон-
конг - Китай). (16+).
14.25 Х/ф «Мелкие мо-
шенники». (США). (16+).
16.10 Х/ф «Заложник». 
(США - Германия). (16+).
18.55 Х/ф «Левша». (Гон-

конг - США). (18+).
21.20 Х/ф «Иллюзионист». 
(США - Чехия). (16+).
23.20 Х/ф «Неоспоримый 
3». (США). (16+).
1.05 Х/ф «Лорд Дракон». 
(Гонконг). (16+).
3.15 Х/ф «Схватка». 
(США). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i Панда».
8.30 «Ух ти show».
9.10 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.10 Х/ф «Джейн Ейр». 
(16+).
12.20 Х/ф «Агора». (16+).
14.40 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
0.00 Х/ф «Бабiй». (18+).
1.45 Т/с «Три сестри».
3.25 «Нiчне життя».

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

5.15 Х/ф «Мiсто прийняв».
6.40 Х/ф «Мерседес» тiкає 
вiд погонi».
8.05 Х/ф «Акцiя».
9.50 Х/ф «Вони воювали 
за Батькiвщину».
12.50 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту».
14.00 Т/с «Смерть у раю». 
(16+).
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00,2.35 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Дачна подорож 
сержанта Цибулi».
21.05 Х/ф «Близнюки». 
(16+).
23.05 Х/ф «Спадщина». 
(16+).
1.00 «Таємницi кримiналь-
ного свiту».

2.05,3.10 «Випадковий 
свiдок».
3.15 «Речовий доказ».
4.15 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».
4.45 «Top Shop».

6.00 «Утро России. Суб-
бота».
9.00 Вести. Местное 
время.
9.15 Местное время. Суб-
бота.
9.30 «По секрету всему 
свету».
9.55 «Формула еды».
10.15 «Пятеро на одного».
11.00,20.00 Вести.
11.30 «Сто к одному».
12.15,5.55 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!»
13.20 «Доктор Мясников».
14.25 Т/с «Полоса отчуж-
дения».
18.05 «Привет, Андрей!»
21.00 Х/ф «Токсичная 
любовь».
0.20 «Романтика ро-
манса».
1.15 Х/ф «Мезальянс».
4.20 Х/ф «Каминный 
гость».

6.00,9.15,2.00 Мiстична 
Україна.
6.50 Випадковий свiдок.
10.05 Правда життя.
11.00 Речовий доказ.
12.10,0.00 Секретнi тери-
торiї.
13.05 Iлюзiї сучасностi.
15.05 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
16.00,21.00 Iсторiя Китаю 
очима Майкла Вуда.
19.00 Дике виживання.
1.00 Сiяя: з нами у дику 
природу.
2.50 Єврорабинi.
3.40 Професiя - альфонс.
4.25 Секти. Контроль 
свiдомостi.
5.15 Дракула та iншi.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
11.15 М/ф «Життя комах».
12.45 М/ф «Братик вед-
медик».
14.00 М/ф «Братик вед-

медик 2».
15.30 Х/ф «Ранковий 
пiдйом». (16+).
17.15 Х/ф «Iсторiя вiчного 
кохання, або Попелюшка».
19.00,20.00,21.00,22.00
Одного разу пiд Полтавою.
19.30,20.30,21.30 Танька 
i Володька.
22.30 Х/ф «Мисливцi за 
скарбами». (16+).
0.30 Панянка-селянка.
2.40 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.55 Х/ф «Инструкции не 
прилагаются». (Мексика). 
(12+).
9.50 Х/ф «Чудо». (США - 
Гонконг). (12+).
11.40 Х/ф «Чужой билет». 
(США). (12+).
13.25 Х/ф «Мост в Тера-
битию». (США). (6+).
15.00,3.35 Х/ф «Голодные 
игры». (США). (16+).
17.15 Х/ф «Забытое». 
(США). (16+).
18.45 Х/ф «Маска Зорро». 
(США - Германия). (12+).
21.00 Х/ф «Дракула». 
(США - Япония). (16+).
22.30 Х/ф «Ключ от всех 
дверей». (США - Гер-
мания). (16+).
0.10 Х/ф «Обитель про-
клятых». (США). (16+).
2.00 Х/ф «Тепло наших 
тел». (США - Канада). 
(12+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.30 «Угон по-нашому».
9.10 «Загублений свiт».
13.10 Х/ф «Час скажених 
псiв». (16+).
15.00 Х/ф «Викуп». (16+).
17.10 Х/ф «Принц». (16+).
19.00 Х/ф «Хiтмен: Агент 
47». (16+).
20.55 Х/ф «Раптова 
смерть». (16+).
23.05 Х/ф «Нiчнi яструби». 
(16+).
1.05 Х/ф «Бог вiйни». 
(16+).
3.20 «Цiлком та-
ємно-2017».
4.40 «Помста природи».

06:00 Гімн України
06:00 «Уроки тітоньки 
Сови»
06:20 Мультфільми
07:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
07:10 «Еко-люди»
07:15 Мультфільми
07:30 «Ок, я тобі поясню»
07:40 «Шо? Як?»
08:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
08:15 «Ранок на Суспіль-
ному. Дайджест»
08:30 «Геолокація: Во-
линь»
09:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
09:10 «#ВУкраїні»
09:40 Д/ц «Світ дикої при-
роди», 2с.
10:10 «Лайфхак україн-
ською»
12:00 4-й етап Чемпіонату 
України з мотокросу
17:20 Х/ф «Легенда 
Карпат» (12+)
18:40 «Шерифи для нових 
громад»
19:00 «Культ. Особистості»
19:15 «Відтінки України»
19:45 «Створюй із 
Суспільним. «Червона 
лінія». Вип. 3
20:05 Суспільно-політичне 
ток-шоу «Зворотний відлік» 
(сурдопереклад) ПОВТОР
21:50 «#ВУкраїні»
22:15 Х/ф «Справжня гра 
престолів», 2с.  (16+)
23:00 «Розсекречена іс-
торія» ПОВТОР
00:00 Х/ф «Пілігрим», 1с. 
(16+)
01:30 «#ВУкраїні»
02:00 Суспільно-політичне 
ток-шоу «Зворотний відлік» 
(сурдопереклад) ПОВТОР
03:45 «Розсекречена іс-
торія» ПОВТОР
04:40 «Крутий заміс». 1 
сезон
05:20 «Відтінки України»
05:45 «Лайфхак україн-
ською»

п'ятниця, 9 липня

субота, 10 липня
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Відповіді на сканворд № 24

6.00 Гiмн України.
6.03,4.00 Енеїда.
7.00,8.00,8.55,21.00,0.0
0,2.10,3.35,5.35 Новини.
7.10 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
7.15 М/ф «Як козаки сiль 
купували».
7.25 М/ф «Як козаки наре-
чених виручали».
7.40 М/ф «Як козаки iноп-
ланетян зустрiчали».
8.10,0.20 Погода.
8.15 Д/с «Дикi тварини».
9.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви 
України.
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Като-
лицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята 
Меса Римсько-Като-
лицької Церкви в Українi.
13.30 Незвiдана Україна. 
Сокирянщина.
13.55 Незвiдана Україна. 
Клеван.
14.10 Незвiдана Україна. 
Днiпропетровщина.
14.30 Телепродаж.
15.00 Країна пiсень.
16.15 Мiста та мiстечка.
16.30,23.15 Д/с «Свiт 
дикої природи».
17.00 Проводи збiрної 
України на ХХХII лiтнi Олiм-
пiйськi iгри.
21.30 Дорога до Токiо.
22.00 Тi, що змiнили свiт. 
Микола Амосов.
22.20 Тi, що змiнили свiт. 
Iван Пулюй.
23.00 Пишемо iсторiю. 
Роман Шухевич.
0.25 Х/ф «...Якого любили 
всi».
1.40 #ВУкраїнi.
2.35 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
3.05 Перша шпальта.
4.55 Роздивись.

7.00 «Життя вiдомих 
людей».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.45,2.50 «Свiт нави-
ворiт».
18.30 «Свiтське життя».
19.30,5.00 «ТСН-Тиж-

день».
21.00 Комедiя «Нiч у музеї 
2».
23.05 Х/ф «Персi Джексон: 
Море чудовиськ».
1.10 Трилер «Жах 
Амiтiвiлля». (18+).

5.45 М/ф.
6.10 Х/ф «Конни i компанiя 
2: Таємниця Тi-рекс».
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
10.00,11.00,12.00 «Iнше 
життя».
13.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час. Титова».
17.30 Х/ф «007: I цiлого 
свiту замало».
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Х/ф «Службовий 
роман».
1.10 «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,
0.00,2.00,3.00,4.00,5.00
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.
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. Пiдсумки 
дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕдент.
21.30 Вечiр з Янiною Со-
коловою.
22.00 Д/с «Апокалiпсис».
23.00 Суботнiй Полiтклуб 
В. Портнiкова.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

5.05 Скарб нацiї.
5.15 Еврика!
5.20 Факти.
5.45 Не дай себе ошукати.
6.40 Анти-зомбi.
7.40 Секретний фронт.
8.40 Громадянська обо-
рона.
9.40 Х/ф «Готель Мумбаї: 
Протистояння». (16+).
12.00,13.00 Х/ф «Саллi». 
(12+).
12.45 Факти. День.
14.10 Т/с «Пес». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Пункт призна-
чення». (16+).
21.05 Х/ф «Пункт призна-
чення 3». (16+).
23.00 Х/ф «Пункт призна-
чення 2». (18+).
0.50 Т/с «Таємнi дверi». 
(16+).
2.35 Я зняв!

5.30 Т/с «Мiсто зако-
ханих». (12+).
12.00 МастерШеф. 
Celebrity. (12+).
15.05 СуперМама. (12+).
19.00 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
20.00 Один за всiх. (16+).
23.55 Я соромлюсь свого 
тiла. (16+).

5.20 Таємний агент. (12+).
6.20,8.00 Kids` Time.
6.25 М/ф «Том i Джерi: 
Вiллi Вонка i шоколадна 
фабрика».
8.05 М/ф «Лелеки».
10.00 Х/ф «Пастка для 
батькiв».
12.40 Х/ф «Автомонстри». 
(12+).
14.45 Х/ф «Викрасти за 60 
секунд». (16+).
17.05 Х/ф «Пророк». (16+).
19.00 Х/ф «Без обличчя». 
(16+).
22.00 Х/ф «Божевiльна 
їзда». (18+).
0.05 Improv Live Show. 
(12+).
2.05 Вар`яти. (12+).

5.50 Сьогоднi.
6.50,5.00 Реальна мiс-
тика.
8.10 Т/с «Маркус». (12+).
15.35 Т/с «Будинок, де 
серце», 1-3 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки 
з Олегом Панютою.
21.00 Т/с «Будинок, де 
серце».
21.35 Європейський дай-
джест.
21.45 Футбол. ЧЄ. Фiнал.
0.30 Гучна справа.
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Можеш менi 
вiрити». (12+).

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 «Завтра была 
война». (16+).
7.50 Х/ф «Лорд Дракон». 
(Гонконг). (16+).
10.00 Х/ф «Левша». (Гон-
конг - США). (18+).
12.25 Х/ф «Иллюзионист». 
(США - Чехия). (16+).
14.25 Х/ф «Неоспоримый 
3». (США). (16+).

16.10 Х/ф «Схватка». 
(США). (16+).
18.55 Х/ф «Шанхайские 
рыцари». (США - Гонконг). 
(16+).
21.20 Х/ф «Бинго Бонго». 
(Италия - Германия). (16+).
23.20 Х/ф «Возвращение 
высокого блондина». 
(Франция). (16+).
1.05 Х/ф «Самоволка». 
(США). (16+).
3.15 Х/ф «Дети Хуанг Ши». 
(Австралия - Германия - 
США). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i Панда».
8.40 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.35 М/ф «Пiдводна ера».
12.15 Х/ф «Джейн Ейр». 
(16+).
14.30 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
0.00 Х/ф «Андроїд». (16+).
1.30 Т/с «Три сестри».
2.25 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 Квадратний метр.
9.30,0.10 Iдеї ремонту.
10.20 Один за 100 годин.
12.00 Правила життя.
13.40 Правила виживання.
14.40 Шiсть соток.
18.00 Рекордсмени Го-
лiвуда: Зворотнiй вiдлiк.
19.30 Знаменитостi.
20.30 Дачна вiдповiдь.
1.30 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
3.40 Кориснi поради.
4.10 М/ф.

5.45 Х/ф «Данило - князь 
Галицький».
7.40 «Слово Предстоя-
теля».
7.45 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту».
9.30 Т/с «Смерть у раю». 
(16+).
13.40 Х/ф «Близнюки». 
(16+).
15.45 Х/ф «Дачна подорож 
сержанта Цибулi».
17.15 Х/ф «На Вас чекає 
громадянка Никанорова».

19.00 Х/ф «У зонi осо-
бливої уваги».
20.55 Х/ф «Хiд у вiдпо-
вiдь».
22.30 Х/ф «Лiнiя». (16+).
0.15 Х/ф «Спадщина». 
(16+).
2.10 «Речовий доказ».

6.55,2.45 Х/ф «Странные 
взрослые».
8.15 «Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геле-
нджике».
9.00 Местное время. Во-
скресенье.
9.35 «Моя любовь - 
Россия!»
10.05 «Устами младенца».
10.45 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
11.30 «Сто к одному».
12.15 «Большая пере-
делка».
13.15 «Парад юмора».
14.55 Т/с «Полоса отчуж-
дения».
18.15,4.05 Х/ф «Пока 
бьется сердце».
20.00 Вести.
21.50 Х/ф «Второе ды-
хание».
1.15 Х/ф «От праздника к 
празднику».

6.00 Випадковий свiдок.
8.35,2.00 Мiстична 
Україна.
9.25 Правда життя.
10.55 Речовий доказ.
12.05,0.00 Секретнi тери-
торiї.
13.05 Код доступу.
15.05 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
16.00,21.00 Iсторiя Китаю 
очима Майкла Вуда.
19.00 Дике виживання.
1.00 Сiяя: з нами у дику 
природу.
2.45 Бандитський Київ.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
10.15 М/ф «Бiлал».
12.15 Х/ф «Залiзний Ганс».
14.00 Х/ф «Iсторiя вiчного 
кохання, або Попелюшка».
15.30 М/ф «Iсторiя 
iграшок 3».

17.15 М/ф «Вперед i 
вгору».
19.00,20.00,21.00,22.00
Одного разу пiд Полтавою.
19.30,20.30,21.30 Танька 
i Володька.
22.30 Країна У 2.0.
23.00 Країна У 2.1.
23.30 Х/ф «Хапай i тiкай». 
(16+).
1.15 Панянка-селянка.
3.20 Щоденники Темного. 
(16+).
4.05 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.00,15.25 Х/ф «Маска 
Зорро». (США - Германия). 
(12+).
8.10 Х/ф «Мост в Тера-
битию». (США). (6+).
9.45 Х/ф «Правила вино-
делов». (США). (16+).
11.45 Х/ф «Мирный воин». 
(США - Германия). (12+).
13.40 Х/ф «Чужой билет». 
17.40,5.30 Х/ф «Ангелы 
Чарли». (США - Германия). 
19.15 Х/ф «Ангелы Чарли: 
Только вперед». (США). 
21.00,3.35 Х/ф «С меня 
хватит». (США). (16+).
22.50 Х/ф «Никогда не 
сдавайся». (США). (16+).
0.40 Х/ф «Что скрывает 
ложь». (США). (16+).
2.10 Х/ф «Такси». 
(Франция). (16+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.30 «Угон по-нашому».
9.05 «Загублений свiт».
15.00 Х/ф «Голодний 
кролик атакує». (16+).
17.05 Х/ф «Бюро людя-
ностi». (16+).
19.00 Х/ф «Заручник». 
21.10 Х/ф «Меркурiй у 
небезпецi». (16+).
23.20 Х/ф «Поза законом». 
1.20 «Загублений свiт». 
2.25 «Помста природи».
4.35 «Найкраще».
4.40 «Реал Бодрiт 2».

06:00 Гімн України
06:00 «Уроки тітоньки 
Сови»
06:20 Мультфільми

07:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
07:10 «Еко-люди»
07:15 Мультфільми
07:30 «Ок, я тобі поясню»
07:40 «Шо? Як?»
08:00 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
08:10 «Ранок на Суспіль-
ному. Дайджест»
08:25 Д/ц «Дикуни. Дикі 
забави в зоопарку Сан-
Дієго». Вип. 2
08:55 Національні новини 
UA: Перший(сурдопере-
клад)
09:10 «Артефакти»
09:40 «Лайфхак україн-
ською»
09:55 «Солодка дача»
10:10 Кулінарне шоу 
«Енеїда»
10:35 Х/ф «Легенда 
Карпат» (12+)
12:00 4-й етап Чемпіонату 
України з мотокросу
17:05 Д/ф «З України до 
Голлівуду» (12+)
18:30 «#ВУкраїні»
19:00 «Культ. Особистості»
19:15 «Обличчя». Вип. 41
19:45 «Створюй із 
Суспільним. «Під при-
цілом». Вип. 3
20:05 «100 років ізоляції»
21:00 Цикл «Наші 30». 
Вип. 7
21:30 Освітні лекції «Фо-
руму інклюзивності»
21:45 Т/с «Римська ім-
перія», 1с. (12+)
23:00 «Бийся як дівчина». 
Вип. 2
23:05 «Розсекречена іс-
торія» ПОВТОР
00:00 Х/ф «Пілігрим», 2с. 
(16+)
01:30 «#ВУкраїні»
02:00 «100 років ізоляції»
02:50 Освітні лекції «Фо-
руму інклюзивності»
03:10 Д/ф «Олександр 
Довженко: Одеський сві-
танок» (12+)
03:45 «Розсекречена іс-
торія» ПОВТОР
04:40 «Відтінки України»
05:20 «Обличчя». Вип. 41
05:45 «Лайфхак україн-
ською»

неділя, 11 липня

Відповіді на кросворд з №24

ПО ГОРИЗОНТАЛI:
1. Супутник Юпiтера

4. ...-Плата
6. Зброя

9. Западина в Тихому океанi
11. Тибетська система ворожiнь

13. Марка вертольота
14. Контр.-пропускний пункт

16. Вигук
17. Бруд на дорогах

19. Поле
20. Брюс 

21. Доросла комаха
22. Рiчка у Францiї
23. Пiдводнi скелi

24. Удар
25. Крик у лiсi

26. Верхнiй кiнець щогли
28. Вигук

30. Нiмецька спец.служба
31. Японський театр

32. Прагнення
37. "Чарiвник країни ..."

38. Марка лiтака

ПО ВЕРТИКАЛI:
1. Вiслюк з М/ф
2. Рiчка в Росiї

3. Хетська богиня
4. Укр. письменник
5. Грош. од. Лаоса

7. Правитель на Сходi
8. Груба помилка

9. Дикий бик
10. Єгипетський папiр

11. Людська фiгура
12. Вигук

15. Пiдвищена рiвнина
18. Верхня частина сукнi

19. Наївна людина
25. Майстер

26. Муз. привiтання
27. Укр. феодал

29. Твiр Коцюбинського
32. Японська холодна зброя
33. Перша буква кирилицi

34. Антонов
35. Заперечна частка

36. Шлюпка

По горизонталi:
1. Уса. 5. Iлi. 8. Фен. 9. Вид. 10. Ар. 11. 
Азс. 13. Хо. 14. Птах. 17. Скло. 20. Ас. 
21. Ре. 22. Болт. 23. Омар. 24. Ер. 25. 
Нi. 26. Урал. 28. Паша. 30. Ак. 31. Алi. 
33. Ро. 35. Рак. 37. Гес. 38. Азу. 39. Аса.

По вертикалi:
1. Уфа. 2. Серп. 3. Ан. 4. Вiз. 5. Iв. 6. 
Лихо. 7. Iдо. 11. Ах. 12. Сс. 15. Талер. 
16. Астра. 18. Крона. 19. Лемiш. 26. 
Указ. 27. Ла. 28. Пi. 29. Арес. 30. Ара. 
32. Лот. 34. Оса. 36. Ку. 37. Га.

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 зручності, господар-
ські споруди. Все приватизо-
ване. Тел. 0992858310.

� 1/2	БУДИНКУ,	вул. Н. Грунь. 
З/д 0,14 га. 2 кімнати, + 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 господар-
ськими спорудами. С. Венесла-
вівка. 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, електроенергія з лічиль-
никами. Ціна договірна. Тел. 
0501672045 

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

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

� БУДИНОК, с. Сергіївка. Гараж, 
сарай, л/кухня, погріб. З/д при-
ватизована. Ціна договірна. Тер-
міново. 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 Заяру. Тел. 
0933552386

� БУДИНОК, пров. Волгоград-
ський 2, будинок №5. З/д 8,5 
соток. Сад, господарські спо-
руди. Тел. 0955535768

� БУДИНОК, охайний, чистий. 
В затишному місці, по вул. Кома-
рова. Л/кухня, гараж, погріб, 
колодязь, з/д з фруктовими 
деревами, 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, 
господарські 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. Сте-
паненки (біля м. Гадяч), з/п 92м. 
кв., всі вигоди в будинку, літня 

кухня газифікована, господарські 
споруди, земельна ділянка 30 
соток, приватизована, ціна дого-
вірна. Тел. 0666686463

� БУДИНОК. Терміново, по вул. 
Тельмана (біля будинку приста-
рілих). З/п 67,5 м.кв. Газ, вода, 
всі зручності в будинку, л/кухня, 
сарай, погріб. Ціна договірна. 
Тел. 0506691211  

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

� 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. Господар-
ські 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, р-н школи №2, з/п 
62 м.кв. Ремонт, газ, вода, зруч-
ності в будинку, гараж, господар-
ські споруди. З/д 4 сотки. Тел. 
0996657244 

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

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

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

� ЧАСТИНА	БУДИНКУ з усіма 
зручностями. З/п 92 м.кв., гос-
подарські споруди, погріб. Тел. 
0662013904

� БУДИНОК, газ, бойлер, кана-
лізація, сад, з/д 15 соток. Тел. 
0970695510. 

� БУДИНОК, гараж, сарай, 
з/д. Р-н Заяр. Гарний стан. Тел. 
0955344036. 

� САДИБА дачна, кооп 
«Нафтовик», 11 соток. Будинок, 
погріб, полив, поруч ставок. Тел. 
0954028780. 

� БУДИНОК в селі, для про-
живання або під дачу. Площа 35 
м.кв. Є дві л/кухні, гараж, сарай, 
колодязь, з/д 0,42 га. Поряд 
ставок. Тел. 0956262141. 

� БУДИНОК,	с. Петрівка-Ро-
менська. Ціна договірна. Тел. 
0666478775, 0992630708. 

� БУДИНОК, вул.. Н. Грунь. 
Зручності, гараж, л/кухня, сарай, 
вхідний погріб, сад. З/д 10 соток. 
Ціна договірна. Тел. 0953995098. 

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

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

� 1/2	БУДИНКУ. Центр міста. 
Окремий вхід, всі зручності 

. Гараж, погріб, сарай. Тел. 
0978238683. 

� БУДИНОК, в затишному 
місці. Газ, вода, бойлер, гараж. 
Торг з реальним покупцем. Тел. 
0962692347. 

� БУДИНОК, центр с. Сер-
гіївка, по вул. Центральна. Газ, 
вода, світло. Без заборгованості 
за комунальні послуги. Поруч 
огород. Ціна договірна. Тел. 
0666571509

КВАРТИРИ
Продаж

� 2-КІМН. кв., р-н Черемушки, 
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. 5/5 поверх, 64 
м.кв. Ціна 14 тис. у.о. Ремонт. 
Тел. 0535432696

� 3-КІМН. кв., вул. Полтавська, 
136, з/п 43,7 м.кв. Кімнати роз-
дільні, 1/2, підвал, без ремонту, 
індивідуальне опалення, еко-
номний котел, сантехніка та опа-
лення замінені на пластик. М/п 
вікна, утеплена. Ціна договірна. 
Тел. 0990654687

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

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

� 3-КІМН. кв., 49 м.кв., 1/2 
поверх. Центр міста. Індивіду-
альне 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 «Горизонт». Є 
сарай, погріб. Тел. 0664116050, 
0995412446

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

� 3-КІМН. кв., вул. Гагаріна, 
84. Терміново. Недорого. Тел. 
0991819606. 

� 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.

� 1-КІМН. кв. Терміново,  по 
вул.. Шевченка, 38. 2/5 поверх. 
Будинок знаходиться не біля 
проїжджої частини вулиці. Ціна 
6700 у.о. З/п  22,9 м.кв. Тел. 
0967562287.(4)

� 3-КІМН. кв., по вул. Шев-
ченка. 1-й поверх, індивідуальне 
опалення, вікна – склопакети. 
З/п 59 м.кв., відмінний стан. Ціна 
при зверненні. Торг при огляді. 
Тел. 0953173193. 

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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

� З/Д	10	соток. Є огорожа, 
фундамент під гараж. Всі кому-
нікації поряд. По вул. Миру. Тел. 
0500135749

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

� МАГАЗИН с. Ручки. Тел. 
0953172693

ЗДАМ

� БУДИНОК, подобово, на три-
валий термін або бригаді у від-
рядженні, Інтернет, кондиціонер. 
Можливість надання відповідних 
документів. Тел. 0508783429 

� КВАРТИРА, подобово, на три-
валий термін або бригаді у від-
рядженні, Інтернет, кондиціонер. 
Можливість надання відповідних 
документів. Тел. 0508783429

� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790

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

� ЖИТЛО, подобово, усі зруч-
ності, WI-FI.  Надамо звітні доку-
менти. Тел. 0663725396

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

� 1-КІМН. кв., на тривалий 
термін, р-н Черемушки. Тел. 
0993380263

� ГАРАЖ для ремонт у автомо-
білів. Тел. 0669958030

� 1-КІМН. кв., р-н Черемушки. 
3-й поверх, частково вмебльо-
вана. Порядним, добросовісним 
людям на тривалий термін. Тел. 
0668545131

ГАРАЖІ
Продаж

� ГАРАЖ 52 м.кв., з вхідним 
погребом, по вул. Драгоманова 
(р-н гуртожитку училища куль-
тури). Земля і будівля прива-
тизовані. Ціна договірна. Тел. 
0661868392. 

� ГАРАЖ, 32 м.кв., з вхідним 
погребом (р-н вул. Шевченка). 
Тел. 0951626631

АВТО
Продаж

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

� ГАЗ-69.	ГАЗ-3110	(Волга).
Дешево. Тел. 0955896153 

� ВАЗ-2107, 2008 р.в., двигун 
1,6 газ/бензин. Ціна 2500 у.о. 
Тел. 0501347535

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

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

� ЛУАЗ-969М., 1981 р.в., не 
бита, не варена. Находу. Тел. 
0503439106. 

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

� СІВАЛКА зернова 6,3 
м. Повний комплект. Тел. 
0953258688. (16) 

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

МОТО
Продаж

� МОПЕД б/в. Тел. 0502374695

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

� «МУРАВЕЙ» в робочому стані, 
2-місний. Тел. 0502049434. 

� МОПЕД Honda. Двигун 49 
см. куб. Хороший стан, з доку-
ментами. Ціна договірна. Тел. 
0508599621

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

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

� СКЛО лобове до М-412. 
Заводське, триплекс. Ціна 400 
грн. Тел. 0972757563 

� КОЛІНВАЛ новий до ГАЗ, УАЗ. 
Дінама нова до ГАЗ, УАЗ. Тел. 
0502049434

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. (27)

� ПІСОК,	КАМІНЬ	бут,	
цегла,	гранвідсів,	чорнозем,	
перегній.	Доставка.	Тел.	
0662127037.	(14)

� ПІНОПРОПІЛЕН для оздо-
блення стін квартири чи л/кухні, 
20 м.кв. (квадрати). Ціна 2000 
грн. Тел. 0972757563

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

� ЩЕБІНЬ, пісок, глина, чор-

нозем, 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

� ПАРКЕТ дубовий, 300х35мм., 
5 грн./шт. Тел. 0502049434.

ЕЛЕКТРОНІКА
Продаж

� ВІДЕОМАГНІТОФОН
«Panasonic» з касетами, гарний 
робочий стан. Магнітофон 
«Юпітер 203» в гарному стані, 
робочий. Тел. 0506184275. 

МЕБЛІ
Продаж

� МЕБЛІ	б/в. Різні, недорого. 
Тел. 0509534435

ОДЯГ, ВЗУТТЯ
Продаж

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

� КОСТЮМ чоловічий, р. 
48-50, сіро-сталевого колір, в-к 
Antoni Zeeman, один раз одя-
гався. 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 «Кре-
менчук». 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 
соковижималка, стінка, казани, 
трельяж, пилосос, блендер, кані-
стри.  Тел. 0989542346. 

� ТРАВОРІЗКА універсальна, 
яка подрібнює: зернові, куку-
рудзу з качанами, чистить качани 
кукурудзи, подрібнює траву, 
бур’яни, стебла кукурудзи, сіно 
та солому, а також коренеплоди, 
гарбузи, кабачки, картоплю на 
крохмаль, яблука і виноград на 
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свиней, свиноматок.
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КІЗ -12 грн./кг. 
ЦАПІВ – 15 грн./кг . 
ОВЕЦЬ – 30 грн./кг 

живої ваги.

 Тел. 0990128098 (Олег)
ЕЛЕКТРОННІ ВАГИ

КУПЛЮ 

КУПЛЮ СВИНЕЙ

25Тел.: 0669676637

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

КУПЛЮ

33

ПОСТІЙНО
Вивіз живою вагою

Тел. 0663411681, 0969329526

КУПЛЮ КОРІВ, КУПЛЮ КОРІВ, 
БИКІВ, КОНЕЙБИКІВ, КОНЕЙ

33

40

35-38 грн./кг
Кіз, цапів 18 грн./кг

Тел. 0954898661, 
0684151318 (Родіон)

КУПЛЮ
ОВЕЦЬ, 

БАРАНІВ
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сік. Тел. 0506184275

	� ГАЗОВА	ПЛИТА. Тел. 
0501014950

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

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

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

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

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

	� 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

	� СІНО. Тюковане та не тюко-
ване. З різнотрав’я. Тел. 
0962589928

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

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

	� МОРОЗИЛКА, ліжко 
дерев’яне, 2-спальне, з 
матрацом. Стіл кухонний, 
дерев’яний, р. 150х70. Бочка 
фанерна. Тел. 0992787407. 

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

	� КРУПОРУШКА гарної про-
дуктивності. Ел. двигун 1,1 кВт., 
220 Вт., 3000 об./хв. 2,2 кВт, 
380 Вт., 3000 об./хв. Нові. Тел. 
0506184275

	� ВЕЛОСИПЕД чоловічий, 
недорого. Тел. 0508351722. 

	� ХОЛОДИЛЬНИК маленький, 
велосипед спортивний, холо-
дильник 2-камерний, таганок 
2-камфорний, телевізор. Вело-
сипед жіночий. Тел. 0662000908. 

	� ВЕЛОСИПЕД	радянського 
виробництва. Ел. двигун 3 кВт. 
Ємності для зерна 0,5 та 1т., із 
задвижками. Тел. 0958024506, 
0951626631. 

	� ОБІГРІВАЧ портативний. Вер-
стат деревообробний, батарея 
чавунна, 7 секцій. Ел. двигун 
1425 об./хв. Тел. 0668791450. 

	� БУРЯК кормовий. Недорого. 
Терміново. Тел. 0991819606. 

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

	� БАТАРЕЇ чавунні б/в, 7 
секцій. Водонагрівач 50 л. Тел. 
0999197555. 

	� ЕЛ.	ДВИГУН 220 Вт., 1,1 кВт., 
3000 об./хв. Бочки для мастила 
та зберігання зерно продуктів. 
Коренерізка з нержавіючої сталі. 
Тел. 0506184275. 

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

	� ПШЕНИЦЯ. Кукурудза. 
С. Хитці. Тел. 0978772607, 
0999082287

	� ПРАЛЬНА	МАШИНА 
«Whirlpool». Автомат, верти-
кальне завантаження, до 5,5 кг. 
Після повного капремонту. Ціна 
3500 грн. Торг. Гарантія 1 рік. Тел. 
0957423588, 0684830471 

	� ТРАВОРІЗКА універсальна, 
яка подрібнює: зернові, куку-
рудзу з качанами, чистить качани 
кукурудзи, подрібнює траву, 
бур’яни, стебла кукурудзи, сіно 

та солому, а також коренеплоди, 
гарбузи, кабачки, картоплю на 
крохмаль, яблука і виноград на 
сік. Тел. 0506184275

	� ВЕРСТАТ деревообробний, 
заводського виробництва: 
фугальний, циркулярка, при-
стрій для фрезерних робіт. Тел. 
0967562287. 

	� БОРОНА зубчата – 500 
грн. Пральна машинка – 400 
грн. Газова пічна автоматика 
УГОП-НП-9 (нова) – 500 грн. 
Каністра металева – 80 грн. Тел. 
0662683686. 

	� ВЕРСТАТ циркулярка + стру-
гальний. Вугілля антрацит. Недо-
рого. Тел. 0984024712.  

	� КОТЕЛ КСТ-16 демонтований 
з газової системи водяного опа-
лення. Придатний під дрова. Ціна 
2000 грн. Тел. 0975925425. 

	� ТЮНЕР	Т-2. Тел. 0953815390. 

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

	� ВАРОЧНА	ПОВЕРХНЯ 
«Gunter», електрична. Нова, чор-
ного кольору, з інструкцією. 
Плита газова, 4-камфорна, 
б/в 2 місяці. Тел. 0993563784, 
0999197555. 

	� ВУЛИКИ «українка». Тел. 
0500223112

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

	� ЦЕГЛА б/в. Телефон Nokia-
230. Гарний стан. Труби а/
цементні 100х300. Тел. 
0687331148. 

	� ШВЕЙНА	МАШИНКА, в-к Фін-
ляндія. Шиє дуже добре, в роботі 
майже не була. Гарний стан. Тел. 
0668545131

ТВАРИНИ
продаж

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

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

	� 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

	� ВІДДАМ	кошенят	в	добрі	
руки. Тел. 0506478160

	� ТЕЛИЧКА лебединської 
породи. Вік 10 днів. Від гарної 
високоудійної корови. Ціна дого-
вірна. Тел. 0668625227

	� БИЧОК молочного віку. Тел. 
0951619082. 

	� КОРОВА. Тільна телиця. Тел. 
0509573426

	� КРОЛИЦІ молоді. Каченята 
шипуни. Тел. 0507131088. 

	� ПОРОСЯТА, вік 6 тижнів. 
Теличка, вік 2 місяці. Тел. 
0507136322, 0679857558

	� КОЗА шута. Після 4-го окоту. 
Ціна договірна. Тел. 0994312970

	� КАЧКИ-шипуни, важкого 
кросу. Селезень – 7 кг., качка – 4 
– 4,5к кг. В трьох кольорах. Тел. 
0666069978 

	� КОШЕНЯТА шотландські, 
шиншилового та черепахо-
вого окрасу. Ціна 350 грн. Тел. 
0666069978

	� ГУСИ породи «мамути», 
великі, на розвід. Качки-шипуни. 
Тел. 0994867747

КУПЛЮ
 

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

	� СТАРІ	ТЕЛЕВІЗОРИ, магніто-
фони та іншу теле-радіо апара-
туру радянського виробництва. 
Тел. 0957701016

	� ХОЛОДИЛЬНИКИ, газові 
плити, пральні машини, телеві-
зори у робочому та неробочому 
стані. Тел. 0662000908

	� БИЧКА молочного віку. Тел. 
0983920528, 0957733318. 

ЗНАЙОМСТВА

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

ПОСЛУГИ

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

	� САНТЕХНІКА.	УСІ	ВИДИ	
РОБІТ: монтаж – демонтаж, 
металопласт – екопласт, каналі-
зація. Встановлення лічильників, 
бойлерів, насосних станцій. 
Вода, опалення. Ремонт. Тел. 
0662743611. (Олексій)

	� БУРІННЯ	ВОДЯНИХ	СВЕРД-
ЛОВИН. Підключення насосного 
обладнання. Якість. Гарантія. 
Тел. 0985050506, 0668136376. 
(14)

	� МОНТАЖ	ПАРКАНІВ	з	мета-
лопрофілю.	Конструкції	
з	металу	та	інше.	Тел.	
0664198360,	0972700086	

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

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

	� ВСІ	ВНУТРІШНІ	РОБОТИ. 
Шпаклівка, гіпсокартон, плитка, 
ламінат, клейка шпалер, вста-
новлення унітазів, ванн. Фар-
бування стін і стель. Недорого. 
Телефонуйте, про ціну домови-
мось. Тел. 0992384298

	� КОПАЄМО	КАНАЛІЗАЦІЇ, 
фундаментні траншеї, туа-
летні 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’ясорубок, 
мультиварок, блендерів-ком-
байнів, пилососів, хлібопічок, 
духових шаф, інвекторних 
зварок, зарядних пристроїв, 
«болгарок», дрилів та ін. Виїзд 
на замовлення. Досвід роботи 
12 років. Доступна ціна. Тел. 
0957423588, 0684830471	

	� Б’ЄМО	СВЕРДЛОВИНИ. Тел. 
0687844221

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

	� ВИКОНАЄМО БУДІВЕЛЬНІ	
РОБОТИ: кладка цегли, каменю, 

блоків. Виїзд по району. Тел. 
0500429024, 0962842650

	� ВАНТАЖНІ	ПЕРЕВЕЗЕННЯ: 
щебінь, гран відсів, пісок та 
інше. Тел. 0667409268

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

	� ПОСЛУГИ	АЛМАЗНОГО	
СВЕРДЛІННЯ цегли, бетону, 
зал-бетону. Для будь-яких інже-
нерних підходів і комунікацій. 
Витяжки, каналізації, рекупе-
ратори, сантехніка, віддушин 
та вентиляція підвалів. Тел. 
0964227293

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

	� РЕМОНТ	ХОЛОДИЛЬНИКІВ 
за викликом. Тел. 0990617751, 
0977600263

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

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

	� ВИКОНАЄМО	РОБОТИ: 
монтаж – демонтаж дахів. 
Шифер, металочерепиця, 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,	зварювальні	
роботи,	сантехніка,	пайка	
труб,	опалення	та	інше.	Тел.	
0994174060

	� МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ дахів. 
Сайдинг, блокхауз. Бетонні 
роботи. Виїзд по району. Тел. 
0996891377

	� УТЕПЛЕМО	ВАШ	БУДИНОК	
ЧИ	КВАРТИРУ: пінопласт, мін-
вата чи пінополістирол. Короїд.  
Швидко і недорого. Без посе-
редників. Тел. 0954110091

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

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

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

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	пилососів, холодиль-
ників, болгарок, чистка бой-
лерів, дрилів та іншої електро-
техніки. Виїзд майстра. Зварю-
вальні роботи, пайка. Спилю-
вання дерев різної складності. 
Тел. 0997199623. (Олександр)

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

	� ЗІЛ	ДО	7	ТОНН. Привезу: 
щебінь, гранвідсів, пісок, цеглу, 
дрова і т.д. Вивезу сміття. Тел. 
0950542553

	� ВИРОБИ	З	МЕТАЛУ.	Виго-
товлення	козирків,	навісів,	
огорож,	оградок,	буржуйок	та	
інше.	Виїзд	майстра.	Ворота	з	
профнастилу,	ворота	гаражні,	
паркани.	Тел.	0957733318,	
0983920528		

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

	� НАТЯЖНІ	СТЕЛІ. Всі види 
внутрішніх робіт: гіпсокартон, 
тепла підлога та інше. Санвузол 

під ключ. Монтаж/демонтаж 
дахів. Зварювальні роботи. 
Утеплення будинків. Виїзд 
по району. Тел. 0661194638, 
0665947293  

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

	� ВИРОБИ	З	МЕТАЛУ: ворота 
з хвірткою, паркани, огорожки, 
козирки, гаражні ворота та 
інше. Профнастил, металоче-
репиця, корабельна дошка та 
інше. Виробник Україна, Італія, 
Польща. Стовпчики на ворота, 
д57, д.76,  д.89, д110, д130, б/в. 
Тел. 0502743434, 0674373593

РОБОТА
 � ТОВ «АГРО-КРАЙ» на постійну 

роботу потрібні ТРАКТОРИС-
ТИ-МАШИНІСТИ	С/Г	ВИРОБ-
НИЦТВА. Вимоги: наявність 
посвідчення тракториста. Нада-
ється житло і харчування. 
Оплата праці висока. Зверта-
тися за адресою: м. Гадяч, вул. 
Лохвицька, 29. Тел. 0672471461

 � Запрошуємо СПЕЦІАЛІСТІВ	
У	СФЕРІ	БУДІВНИЦТВА	ТА	
РЕМОНТУ. М. Гадяч вул. Героїв 
Майдану, 5/1. Тел. 0669923177 
(Олександр)

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

 � ТОВ «АГРО-КРАЙ» на постійну 
роботу потрібні КОМБАЙ-
НЕРИ. Вимоги: наявність посвід-
чення тракториста. Надається 

житло і харчування. Оплата праці 
висока. Звертатися за адресою: 
м. Гадяч, вул. Лохвицька, 29. тел. 
0672471461

 � Організація надасть роботу 
МАЙСТРУ	ПО	ДЕРЕВУ. Тел. 
0507657300

 � Організації на постійну роботу 
потрібен СЕКРЕТАР	ОФІС-МЕ-
НЕДЖЕР. Вимоги: бажано вища 
освіта, знання ПК, навички пра-
вильного спілкування, знання 
діловодства. Тел. 0930060043

 � 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

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

 � Підприємство запрошує на 
роботу СПЕЦІАЛІСТІВ	У	СФЕРІ	
БУДІВНИЦТВА	ТА	РЕМОНТУ. 
М. Гадяч вул. Енгельса, 26. Тел. 
0662437553

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

КОПАЄМО	ТА	
ПОГЛИБЛЮЄМО	

КОЛОДЯЗІ.	
Встановлюємо	бетонні	

кільця.	Копаємо	
каналізації.	Тел.	

0507345680.	(№25)

За всю відпустку дружина 
отримала з дому від 
чоловіка тільки 1 смску: 
“Де штопор?”.
***
Подружня пара гуляє по 
парку. Чоловік постійно 
озирається на дівчат – 
трохи слина з рота не 
капає.
Дружина довго терпить, а 
потім каже:
– Нагулюй апетит, 
дорогий, нагулюй… 
Жерти все одно вдома 
будеш.
***
Це був дуже дивний 
день… Спочатку я 
знайшов капелюха, 
повного грошей. Потім 
за мною гнався якийсь 
лютий чоловік з гітарою!
***
У фрезерувальника на 
заводі беруть інтерв›ю:
- Ви любите 
подорожувати?
- Звісно! І дуже часто це 
роблю! Сьогодні відвідав 
їдальню — столицю 
нашого заводу!
***
Розмовляють дві бабусі на 
лавці в парку:
- Ти знаєш, я більше не їм 
червоного м’яса.
- Що, тиск високий?
- Ні, пенсія низька.
***
- Сьогодні вранці на 
оперативці начальник 

зібрав у всіх телефони, 
нібито для установки 
бізнес-додатку, 
подивився у кожного, як 
ми його записуємо і... в 
загальному премії ні у 
кого не буде...
***
Придумав нову дієту. 
Перед тим як сісти за 
стіл, необхідно віджатися 
від підлоги максимальну 
кількість разів. По-перше, 
пропадає апетит, а по-
друге, трясуться руки 
й багато ними вже не 
наїсися.
***
Щоб приготувати 
чаклунське зілля, просто 
візьміть в будь-якому 
супермаркеті любий 
консервований паштет. 
Там в складі як раз все, 
що потрібно — шкура 
кабана, кігті сови, 
мишачий порошок.
***
Користуватися послугами 
безкоштовної медицини 
у нас можуть собі 
дозволити тільки дуже 
здорові безробітні люди. 
У всіх інших на всі ці 
нескінченні походи не 
вистачає або часу, або 
здоров›я.
***

- Синку, ти замінив 
рибкам воду в акваріумі?
- Ні, матусю, вони ще цієї 
не випили.
***
Оскаженілий чоловік 
влітає додому:
— Марино, я знаю все!
— Зараз перевіримо,  
спокійно відповідає жінка. 
– Ну, скажи, скільки 
приток у Дунаю?

Анекдоти
	� УТЕПЛЕННЯ	СТІН,	

горищ,	підлоги	за	допо-
могою	видувного	облад-

нання.	Утеплювачі:	перліт,	
еко-вата,	теплі	штука-

турки	та	ін.	Мокрий	фасад.	
Обстеження	теплові-

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

0964795522.	www.
tepladomivka.sumy.ua		

(№34)
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ВІТАЄМО ВІТАЄМО 
молодих маммолодих мам

23.06. Катерина Коваленко 
(с. Сари) хл., 3700 55 см

23.06. Альона Ніколаєнко 
(с. Плішивець) дівч., 2760 51 см

24.06. Катерина Гайдабура 
(м. Гадяч) дівч., 3250 52 см
25.06. Аліна Герасименко 

(с. Качанове) хл., 2280 48 см

Напередодні святкування 25 
річниці Конституції України, 
у ККЗ «Дружба» відбулося 
урочисте вручення паспорта 
громадянина України: Максиму 
Косенку, Анні Колесник,
Роману Маточці, Кирилу 
Натрусному, Віталію Салу, 

Вадиму Чемерису, Вікторії 
Чоботар. 
Нагадаємо, нині українці 
отримують паспорт нового 
зразка –  ID-картка при 
досягненні 14-річного віку.

Вікторія Цимбал

Минулими 
вихідними 
одружилися:

Врубелі Андрій 
і Оксана 
(Денисенко), 
м. Гадяч. 
Кратенки 
Андрій і Оксана 
(Савченко), 
м. Гадяч, с. 
Погарщина. 
Ковалі Андрій 
і Вікторія 
(Білокінь), 
с. Сари, с. 
Соснівка.

Фото В.Цимбал

ГАДЯЧАНИ 
ОТРИМАЛИ 
ПАСПОРТИ

Учасники художньої самодіяльності 
Соснівського СБК 

Фото С. Фучило із гурпи 
«Соснівка» у Фейсбук

ВІТАЄМО 
МОЛОДЯТ!
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Чорнило пише, ручка водить, на різні думи нас наводить… Летять літа в далеку даль,
 а з ними разом: дитинство, молодість, зрілий вік, старість, радість і печаль. 

На все свій час, своя пора буває, а за червнем - липень наступає. У літній, спекотний, 
липневий час появилась на білий світ у нас, 3 липня 1961 року –

малесенька, білесенька, гарнесенька дівчинка-малятко Боже Янголятко. 
Оченята в неї, як перлинки, моргала ними щохвилинки, з цікавістю, з даля і гадала, - «А де це Я…???!» 

Назвали її Галина-Галочка гадалочка, українська вишиваночка. Зараз вона Вельмишановна –

ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА КОШМАН
Для чоловіка – вірна дружина, рідна рідне-

сенька матуся, дорогесенька для дітей. 
Для орла-сокола любимчика онука – супер-бабушка герой.

 Він їй говорить: Бабушка-бабусю, 
дуже-дуже тобою я горжуся!!!
 А бабушка за ним душі не чає: 

приголубить, приласкає, поцілує, не б’є, не лає,
 і, як правильно на Білім світі жити – научає. 

Галина Михайлівна – серденько наше! 
Ти для нас, як ніжне, тепле, 

ласкаве ранкове сонечко, що світить у віконеко,
 як вечірня зіронька ясная, яскрава і прекрасная. 

Галочка-гадалочка! Ти даже й гадки не маєш, не уяв-
ляєш, з якою радістю ми чекали-ждали цього дня… 

щоб привітати тебе з таким чудовим ювілей-
ним святом, яке буває тільки один раз на віку. 

Дорога наша ювілярочко!
 З Днем народження, з 60-річним ювілеєм щиро 

тебе вітаємо і всього найкращого бажаємо: 
здоров’я, здоров’я без меж, щастя радості і уда-

чі теж. День народження іде, йому дорогу. 
Відкривайте серця свої! Хай віднесуть зем-

ні тривоги стрімкі потоки ручаїв! 
Нехай душа, як птах співає і сум не знає вороття. Ко-

хання ллється водограєм і розквітають почуття.
Галочко! Ти золота людина – сонячна година.

В тебе хватало вміння і терпіння засвоювать всі пред-
мети, які викладали вам, Богом дані, педагоги-вчителі. 

Ти закінчила школу із золотою від-
знакою, із золотою медаллю. 

Це велика честь. Хвала тобі! Ми то-
бою пишаємося. Так тримати! 

Хай для тебе пишними, різнокольоровими барва-
ми цвітуть квіти, зеленіють дрімучі гаї, співають, 

сміються, плачуть солов’ї, б’ючи себе піснями в груди. 
Цілуй, цілуй, цілуй її поки є така можли-

вість, бо вічної молодості не буде. 
Зозуля хай сто років накує, а можна й далі, не було 
б горя і печалі прожити їх при доброму здоров’ї, 

веселому настрої, при всіх достатках, які не-
обхідні для життя і процвітання. 

Здійсняться нехай всі твої бажання, любень-
ка, дорогенька, наша шановна імениннице.

Бажаємо і Бога благаємо, Матінку Божу і всіх свя-
тих. Хай дарують тобі: достаток і лад у сім’ї, спокій на сер-

ці і хліб на столі. Янгол-охоронець від всіх бід і нега-
раздів оберігає, на вірний шлях у житті направляє. 

Михайлівна, кріпись, держись і будь здорова дов-
гі, веселі, щасливі літа не дивлячись ні на що. 

Ми тебе любимо!!!
Із теплом і великою повагою до тебе: всі рід-

ні, родичі, знайомі, друзі, однокласники, 
з якими гризли граніт науки разом. Вітає також і Ан-

дрій, виходець із народу - син вашого Пилипівського роду.
Бажаємо тобі бути щасливою в оточенні до-

рогих твоєму серцю людей. Ей. Ей. Ей.
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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.

М’ЯСО КРОЛЯ

Тел. 0660683668

ПРОДАМ

 0660683668
Дієтичне

Тел. 0505976790

Продам цапиків зааненсько-
нубійської породи
Ціна 

1000 грн

Олена 
0955192500

ВІДДАМО В 
ДОБРІ РУКИ
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Оголошення, реклама

ПОГОДА

Марка 
пального

Вартість, 
грн 

А-92 28.98

А-95 30,84

ДП 28,41
ГАЗ 15,40

Марка Вартість, 

Ціни на пальне (Полтава), 
станом на 29.06.2021 р.

Курс валют (Полтава) 
станом на 29.06.2021 р.

Купівля Продаж НБУ

USD 27,21 27.46 27,3964

EUR 32,41 32,85 32.7401

10 RUB 3.29 3.85 3.7986

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

33Тел.0958276908

ПОСЛУГИ 
АСЕНІЗАТОРА
ЗІЛ-130 ОБ’ЄМ 

6 м куб.

ПО МІСТУ 
ТА РАЙОНУ

29

(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. 

33

Вартість від 150 грн.
Заявки за тел.

0958276908

28

 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, 1 липня 
Невелика хмарність
мін. +18°, макс. +30°

П’ятниця, 2 липня 
Мінлива хмарність, дощ, 
можливі грози
мін. +19°, макс. +30°

Субота, 3 липня
Мінлива хмарність, невеликий 
дощ
мін. +20°, макс. +29°

Неділя, 4 липня
Мінлива хмарність, дощ
мін. +20°, макс. +25°

Понеділок, 5 липня
Хмарно з проясненням, дощ
мін. +19°, макс. +25°

Вівторок, 6 липня
Мінлива хмарність, 
невеликий дощ
мін. +20°, макс. +25°

Середа, 7 липня
Мінлива хмарність, 
невеликий дощ
мін. +19°, макс. +25°

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

ТЕЛЕФОН	
редакції:	

0508011885	
3-34-67

В програмі : Театралізоване дійство
Святкова лотерея

Запашна каша
Та запальна дискотека

ПОЧАТОК О 19.00
Ласкаво просимо! 

6 липня 2021 року село Хитці
на річці Грунь ( Плесу)

Свято Івана Купала
«Купальська ніч»

МАГНІТНІ БУРІ У ЛИПНІ
Сильна буря 9-13, 15, 31 числа.
4-5 - активність магнітного поля 
середньої інтенсивності;
14, 16 – активність магнітного 
поля слабкої інтенсивності.

КАЛЕНДАР СТРИЖКИ ТА КРАСИ 
Сприятливі дні для стрижки: 
7, 11-12, 14-15, 21-22, 31
Сприятливі дні для фарбування: 
1, 4, 6-8, 15, 17, 25-27
Несприятливі дні: 
2, 9-10, 18, 25, 30.

МАНІКЮР, ПЕДИКЮР
Сприятливі дні: 
3, 5-6, 12-17, 19-20, 22-24. 
Несприятливі дні: 
1-2, 4, 7-11, 18, 21, 25-30.

МІСЯЧНИЙ КАЛЕНДАР РИБАЛКИ 
Клює добре: 4-9, 19-22.
Клює так собі: 3, 10-13, 18, 20-27.
Клює погано: 1, 2, 14-17, 28-31 .

АФІША
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Укладаючи договір, сторони 
бажають мінімізувати ризик 
невиконання його умов. Тому 
одним із способів захисту своїх 
інтересів є застава – цивільно-
правова угода, в силу якої 
кредитор (заставодержатель) 
має право у разі невиконання 
боржником (заставодавцем) 
зобов’язання, задовольнити свої 
вимоги коштом майна, котре було 
передано останнім в заставу.

На період дії договору майно, яке ста-
ло заставою, за домовленістю може зна-
ходитись у будь-якої зі сторін. Серед 
обов'язків володільця предмета заста-
ви (якщо інше не встановлено догово-
ром) є:

вжиття заходів, необхідних для збере-
ження предмета застави;

утримання предмета застави належ-
ним чином;

негайне повідомлення другій сторо-
ні договору застави про виникнення 
загрози знищення або пошкодження 
предмета застави.

Варто пам’ятати, у випадку псуван-
ня, пошкодження або знищення тако-
го майна з вини заставодавця, то він зо-
бов’язаний замінити його чи відновити, 
а якщо подібне станеться з вини заста-
водержателя, то він повинен відшкоду-
вати завдані збитки.

До речі, у минулому році державні та 
приватні нотаріуси на теренах Північ-
но-Східного міжрегіонального управ-
ління Міністерства юстиції (м. Суми) 
зареєстрували 1275 договорів застави, 
зокрема на Полтавщині – 661, Сумщи-
ні – 295 та 319 правочинів – на Черні-
гівщині. Цікаво, що подібна тенденція 
спостерігається і в цьому році, охочих 
таким способом захисти угоду не стає 
менше. 

Подання заяви про застосування 
спрощеної системи оподаткування 
через Електронний кабінет
Гадяцький сектор організації роботи 

організаційно-розпорядчого управлін-
ня ГУ ДПС у Полтавській області до-
водить до відома платників податків, 
що за допомогою меню «Листування з 
ДПС» приватної частини Електронного 
кабінету підприємець має можливість 
направити до ДПС разом із супровід-
ним листом у форматі pdf (обмеження 
2 МБ) заяву про застосування спроще-
ної системи оподаткування, розраху-
нок доходу за попередній календарний 
рік, що передує року переходу на спро-
щену систему оподаткування. Інформа-
цію щодо отримання та реєстрації заяви 
в ДПС можна переглянути в заклад-
ці «Вхідні документи» меню «Вхідні/
вихідні документи» приватної части-
ни Е-кабінету, відправлені листи – у 
вкладці «Відправлені документи». 

Нагадаємо, що робота у приватній ча-
стині Електронного кабінету здійсню-
ється з використанням кваліфіковано-
го електронного підпису, отриманого у 
будь-якого Кваліфікованого надавача 
електронних довірчих послуг. Вхід до 
Електронного кабінету здійснюється за 
адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а та-
кож через офіційний вебпортал ДПС. 

ФОП – платник єдиного податку 
надає послуги за договорами 
комісії: чи необхідно застосовувати 
РРО та/або ПРРО?
Гадяцький сектор організації роботи 

організаційно-розпорядчого управлін-
ня ГУ ДПС у Полтавській області ін-
формує, що доходом платника єдиного 
податку для фізичної особи – підпри-
ємця (далі – ФОП) є дохід, отриманий 
протягом податкового (звітного) періо-
ду в грошовій формі (готівковій та/або 
безготівковій); матеріальній або нема-
теріальній формі, визначеній п. 292.3 
ст. 292 Податкового кодексу (далі – 
ПКУ). Норми встановлені п. 292.1 ст. 
292 ПКУ. 

У разі надання послуг, виконання 
робіт за договорами доручення, комі-
сії, транспортного експедирування або 
за агентськими договорами доходом є 
сума отриманої винагороди повіреного 
(агента) (п. 292.4 ст. 292 ПКУ). Згідно 
з п. 1 ст. 3 Закону України від 06 лип-
ня 1995 року № 265/95-ВР «Про засто-
сування реєстраторів розрахункових 
операцій у сфері торгівлі, громадсько-
го харчування та послуг» (далі – За-

кон № 265) суб’єкти господарювання, 
які здійснюють розрахункові операції 
в готівковій та/або в безготівковій фор-
мі (із застосуванням електронних пла-
тіжних засобів, платіжних чеків, жето-
нів тощо) при продажу товарів (наданні 
послуг) у сфері торгівлі, громадського 
харчування та послуг, а також операції 
з приймання готівки для подальшого 
її переказу зобов’язані проводити роз-
рахункові операції на повну суму по-
купки (надання послуги) через зареє-
стровані, опломбовані у встановленому 
порядку та переведені у фіскальний ре-
жим роботи реєстратори розрахунко-
вих операцій (далі – РРО) або через 
зареєстровані фіскальним сервером 
контролюючого органу програмні РРО 
(далі – ППРО) зі створенням у паперо-
вій та/або електронній формі відповід-
них розрахункових документів, що під-
тверджують виконання розрахункових 
операцій, або у випадках, передбачених 
Законом № 265, із застосуванням за-
реєстрованих у встановленому поряд-
ку розрахункових книжок (далі – РК). 

Статтею 2 Закону № 265 передбаче-
но, що розрахункова операція – при-
ймання від покупця готівкових коштів, 
платіжних карток, платіжних чеків, же-
тонів тощо за місцем реалізації товарів 
(послуг), видача готівкових коштів за 
повернутий покупцем товар (ненадану 
послугу), а у разі застосування банків-
ської платіжної картки – оформлення 
відповідного розрахункового докумен-
та щодо оплати в безготівковій формі 
товару (послуги) банком покупця або, у 
разі повернення товару (відмови від по-
слуги), оформлення розрахункових до-
кументів щодо перерахування коштів у 
банк покупця. 

Пунктом 6 ст. 9 Закону № 265 визна-
чено, що РРО та/або програмні РРО, 
та РК не застосовуються при продажу 
товарів (наданні послуг) платниками 
єдиного податку (ФОП), які не засто-
совують РРО та/або програмні РРО 
відповідно до ПКУ. При цьому, РРО та/
або програмні РРО не застосовують-
ся платниками єдиного податку першої 
групи (п. 296.10 ст. 296 ПКУ). 

Водночас, п. 61 підрозділу 10 розділу 
XX «Інші перехідні положення» ПКУ 
встановлено, що з 01 січня 2021 року 
до 01 січня 2022 року РРО та/або про-
грамні РРО не застосовуються плат-
никами єдиного податку другої – чет-
вертої груп ФОП, обсяг доходу яких 
протягом календарного року не пере-

вищує обсягу доходу, що не переви-
щує 220 розмірів мінімальної заробіт-
ної плати, встановленої законом на 01 
січня податкового (звітного) року, не-
залежно від обраного виду діяльності, 
крім тих, які здійснюють: 

- реалізацію технічно складних побу-
тових товарів, що підлягають гарантій-
ному ремонту; 

- реалізацію лікарських засобів, ви-
робів медичного призначення та на-
дання платних послуг у сфері охоро-
ни здоров’я; 

- реалізацію ювелірних та побутових 
виробів з дорогоцінних металів, дорого-
цінного каміння, дорогоцінного камін-
ня органогенного утворення та напівдо-
рогоцінного каміння. 

У разі перевищення платником єди-
ного податку другої – четвертої груп 
(ФОП) в календарному році обсягу до-
ходу, що не перевищує 220 розмірів мі-
німальної заробітної плати, встанов-
леної законом на 01 січня податкового 
(звітного) року, застосування РРО та/
або програмного РРО для такого плат-
ника єдиного податку є обов’язковим. 
Застосування РРО та/або програмно-
го РРО починається з першого числа 
першого місяця кварталу, наступного 
за виникненням такого перевищення, 
та продовжується в усіх наступних по-
даткових періодах протягом реєстрації 
суб’єкта господарювання як платника 
єдиного податку. 

ФОП – платники єдиного податку, 
які надають послуги за договорами до-
ручення, комісії, транспортного експе-
дирування та агентськими договорами, 
обсяг доходу яких протягом календар-
ного року перевищив 220 розмірів міні-
мальної заробітної плати, встановленої 
законом на 01 січня податкового (звіт-
ного) року, зобов’язані при проваджен-
ні своєї господарської діяльності засто-
совувати РРО та/або ПРРО з видачею 
в обов’язковому порядку розрахунко-
вого документа встановленої форми 
на повну суму проведеної операції або 
перейти на використання виключно 
безготівкових розрахунків.  При цьому, 
через РРО та/або ПРРО проводиться 
уся сума виручки, отримана за такими 
договорами, тобто як вартість товарів 
(робіт, послуг) так і сума отриманої ви-
нагороди повіреного (агента). 

Дії платника ПДВ, якщо йому про-
тягом п’яти робочих днів не надходить 
рішення про врахування/неврахування 
Таблиці даних

Гадяцький сектор організації робо-
ти організаційно-розпорядчого управ-
ління ГУ ДПС у Полтавській області, 
нагадує, що комісія регіонального рів-
ня розглядає Таблицю даних платника 
податку (далі – Таблиця) з пояснення-
ми протягом п’яти робочих днів після 
її отримання та приймає рішення про 
врахування або неврахування Табли-
ці, яке надсилається платнику ПДВ в 
порядку, встановленому ст. 42 Подат-
кового кодексу України (далі – ПКУ).  
Норми визначені до п. 15 та п. 16 По-
рядку зупинення реєстрації податкової 
накладної/розрахунку коригування в 
Єдиному реєстрі податкових наклад-
них, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 11 грудня 
2019 року  № 1165 «Про затвердження 
порядків з питань зупинення реєстра-
ції податкової накладної/розрахунку 
коригування в Єдиному реєстрі подат-
кових накладних». 

Документ, надісланий контролюючим 
органом в Електронний кабінет, вва-
жається врученим платнику податків, 
якщо він сформований з дотриманням 
вимог законів України «Про електро-
нні документи та електронний доку-
ментообіг» та «Про електронні довірчі 
послуги» та є доступним в Електронно-
му кабінеті. 

Датою вручення платнику податків 
документа є дата, зазначена у квитан-
ції про доставку у текстовому форма-
ті, що відправляється з Електронного 
кабінету автоматично та свідчить про 
дату та час доставки документа платни-
ку податків. У разі якщо доставка доку-
мента відбулася після 18 години, датою 
вручення документа платнику податків 
вважається наступний робочий день. 
Якщо доставка відбулася у вихідний 
чи святковий день, датою вручення до-
кумента платнику податків вважаєть-
ся перший робочий день, що настає за 
вихідним або святковим днем (п. 42.4 
ст.42 ПКУ). 

Водночас, у разі коли платнику ПДВ 
не надходить рішення про врахування 
або неврахування Таблиці в порядку, 
передбаченому ст. 42 ПКУ протягом 
п’яти робочих днів після її отримання 
контролюючим органом, платник має 
право подати її повторно. 

Наталія Шевченко, завідувач Гадяцького 
сектору організації роботи організаційно-

розпорядчого управління ГУ ДПС у 
Полтавській області

ПОДАТКОВА ПОВІДОМЛЯЄ

СКІЛЬКИ ПОЛТАВЦІВ ВІДДАЛО МАЙНО У ЗАСТАВУ?
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Сумуємо, пам'ятаємо

7 липня 2018 року не стало борця за 
незалежність України, політв’язня 
радянського режиму, співзасновника 
Української Гельсінської групи, одного із 
найвидатніших політичних та громадських 
діячів України 20 століття, народного 
депутата України, автора Акта проголошення 
незалежності України, Героя України 
ЛЕВКА ГРИГОРОВИЧА ЛУК’ЯНЕНКА.

За антирадянську діяльність та прагнення до неза-
лежності України його на початку 60-х років засудили 
до смертної кари, яку потім замінили на багаторічне 
ув›язнення. Загалом у радянських таборах Лук›янен-
ко провів понад 25 років. Офіційно Левко Лук›яненко 
народився у символічний день - 24 серпня 1927 року 
на Чернігівщині. 

«Позаяк влада в СРСР зосереджена в партії, то моя 
посада має бути посадою в партії», - писав він у книзі 
«Сповідь у камері смертників». У 1951 році на служ-
бі в Нахічевані він вступив до комсомолу, а потім ком-
партії, паралельно закінчивши середню вечірню шко-
лу. Він розповідав, що для цього місяцями спав по три 
години на день. Це дало йому змогу у 1953 році ста-
ти студентом юридичного факультету Московського 
університету. 

Після п›яти років навчання він вирішив почати під-
пільну антирадянську діяльність в Україні. Його при-
значили пропагандистом у Радехівський райком ком-
партії. Там він почав знайомитися з людьми, які також 
поділяли антирадянські погляди. Вони домовилися 
створювати підпільну партію «Українську робітни-
чо-селянську спілку». Левко Лук›яненко згадує, що 
написав програму партії і в 1960 році у Львові прове-
ли перше підпільне партійне зібрання. Програму пар-
тії визнали занадто радикальною та доручили Лук›я-
ненку написати м›якшу до 22 січня 1961 року. Проте 
за кілька днів до зустрічі всіх учасників арештували, 
а програма з закликом до незалежності України ста-
ла доказом у суді. Львівський обласний суд у трав-
ні 1961 року засудив Левка Лук›яненка до страти, 
але через 72 дні Верховний суд замінив покарання на 

15 років ув›язнення. Як згадував пізніше Лук›янен-
ко, під час війни матір наворожила йому смерть у 73 
роки, якщо не помре у 33. Цей вік він якраз і зустрів 
у камері смертників.

Відбувати термін його відправили в один з табо-
рів Мордовії, де половину в›язнів складали україн-
ці, зокрема й колишні бійці УПА. Як визнавав Левко 
Лук›яненко, в ув›язненні на нього чинили постійний 
тиск і доходило навіть до «каральної психіатрії». Він 

місяць провів у психлікарні Рибінська, де йому по-
ставили діагноз «іпохондричний синдром» і визнали 
інвалідом ІІІ групи. Щоправда, коли 1976 року його 
випустили з табору після закінчення строку, за цією 
групою відмовились оформлювати пенсію та скасува-
ли діагноз. Перед закінченням строку його перевезли 
до Чернігова і там залишили на поселення. Але дов-
го на свободі він не провів. У вересні 1976 року Левко 
Лук›яненко очолив Українську гельсінську спілку. 
Активісти намагалися передавати інформацію захід-
ним журналістам, які доносили її всьому світу. Про-
те вже в лютому КДБ почали арешти учасників спіл-
ки, а в грудні 1977 арештували й Левка Лук›яненка. 
На знак протесту він оголошував голодування та від-
мовився від громадянства. Але в червні 1978 року 
його знову засудили до 10 років ув›язнення та ви-
знали особливо небезпечним рецидивістом. Невдов-
зі він знову опинився в тому ж мордовському таборі 
Соснівка, де починав відбувати перший термін. Левко 
Лук›яненко згадував, що в таборі створювалися такі 
умови, щоб найнезручніші в›язні не вижили, і сам він 
неодноразово був на межі загибелі. Проте він відсидів 
свої десять років і 1988 року його направили на п›ять 
років заслання суворого режиму до Томської області. 
Політична ситуація в країні змінювалася, наприкінці 
1988 року він отримав свободу. У листопаді президія 
Верховної Ради РС скасувала його заслання. А вже на 
початку 1989 року він зумів повернутися до України. 
І поринув у правозахисну й політичну діяльність. Як 
один із лідерів дисидентського руху на березневих ви-
борах 1990 року обрався до Верховної Ради. А вже у 
квітні на установчому з›їзді став керівником «Укра-
їнської республіканської партії», яка пішла паралель-
ним курсом із «Народним Рухом».

У Верховній Раді він став співголовою демократич-
ної групи «Народна рада», яка налічувала близько 125 
членів. 23 серпня після путчу в Москві він був серед 
радикалів, які запропонували одразу ж проголосити 
незалежність. Саме Левко Лук›яненко у своєму зо-
шиті 23 серпня написав проект Акту про незалежність 
України, який схвалили 24 серпня 1991 року. 

згадаємо

І «БАТЬКО НЕЗАЛЕЖНОСТІ»
ПОЛІТВ'ЯЗЕНЬ 
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ОВЕН	(21.03	-	20.04).
На цьому тижнi дуже 
бажано вiдправитися 
в подорож, в вiдпустку, 
ви вiдмiнно вiдпочине-

те. Якщо ж нi, то вже в понедiлок 
варто захистити себе вiд зайвої 
роботи. У середу виберiть час 
вивчити ситуацiю, що склалася 
у всiх її аспектах, але не робiть 
поспiшних висновкiв, поки не по-
чуєте думку кого-небудь, не за-
лученого в неї. У п`ятницю варто 
застосувати всю свою чарiвнiсть 
для досягнення кар`єрних висот. 
Не виключенi вiдкриття i пози-
тивнi змiни.

ТЕЛЕЦЬ	
(21.04	-	21.05).
Схоже, вам набридла 
рутина, хочеться зро-
бити щось екстрава-

гантне. Що ж, ризикнiть! Але вам 
необхiдно ретельно перевiря-
ти iнформацiю, що надходить, 
щоб уникнути помилок i спотво-
рень. Четвер буде вдалим днем 
для завершення старих справ. 
Субота сприятлива для будь-
яких творчих починань. У вихiднi 
придiлiть достатньо часу для вiд-
починку i розваг. 

БЛИЗНЮКИ	
(22.05	-	21.06).
Прекрасна тиждень 
для смiливих i енергiй-
них дiй, якi дозволять 

змiнити ваше життя на краще. 
Вам не доведеться особливо 
замислюватися над тим, що 
робити i як себе вести, ви пре-
красно все знаєте, сумнiви вас 
не потурбують. Багато життєвi 
питання на цьому тижнi будуть 
вирiшуватися спокiйно i без на-
пруги. Атмосфера навколо вас 
гармонiзується i принесе заспо-
коєння. 

РАК	(22.06	-	23.07).
Настають помiтнi змiни 
у вiдносинах з дiлови-
ми партнерами, ваша 
кар`єра йде в гору. Вiд 

вас буде потрiбно здатнiсть до 
спiвпрацi та юридична грамот-
нiсть. Ви можете отримати дуже 
привабливу пропозицiю про нову 
роботу. У п`ятницю не варто нiчо-
го планувати серйозно, так як 
все може змiнитися в одну мить. 
У вихiднi вам потрiбно комфорт i 
спокiй.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
Початок тижня заспо-
коїть багато конфлiктiв 
i внутрiшнi бурi. Спри-
ятливий час для змiни 

роботи, знайомства з новим на-
чальством i колегами. Вiвторок 
сприятливий для зав`язування 
нових знайомств i втiлення в 
життя iдей i проектiв. У п`ятницю 
можна вирушати в далеку поїзд-
ку, вона напевно виявиться вда-
лою. 

ДIВА	(24.08	-	23.09).
Гарний час для колек-
тивної роботи, зустрi-
чей з друзями, спiль-
них проектiв. Багато 

користi може принести вiднов-
лення старих знайомств i дiло-
вих зв`язкiв. Надсилайте свою 
енергiю на вирiшення проблем, 
що вимагають активностi i на-
полегливостi, але не забувайте 
також про витримку i терпiння. В 
особистому життi перiод не на-
стiльки сприятливий, тут як раз 
краще утриматися вiд активних 
дiй, не тиснути на свого обранця, 
бiльше йти на компромiси.

ТЕРЕЗИ	
(24.09	-	23.10).
У всiх справах потрiбно 
дотримуватися поряд-
ку, постарайтеся не 

вступати в конфлiкти. На службi 
вас чекають великi успiхи, якщо 

ви не будете розмiнюватися на 
дрiбницi. Тиждень вдалий також 
i для переходу на iншу роботу. 
Ви органiчно увiллється в новий 
колектив. У п`ятницю прилив 
енергiї i прекрасне самопочуття 
змусять вас рiшуче дiяти в осо-
бистiй сферi. Багато вашi про-
блеми вирiшаться самi по собi, 
бажане саме пiде до вас в руки, 
користуйтесь моментом.

СКОРПIОН	
(24.10	-	22.11).
Вам необхiдно зосе-
редитися на головно-
му i не звертати уваги 
на незначне. Вас пе-

реповнює творче i любовне на-
тхнення. Зараз саме час карди-
нально змiнити своє життя, зро-
бити або прийняти пропозицiю 
руки i серця, вiдправитися в по-
дорож, з якого ви повернетеся 
iншою людиною.

СТРIЛЕЦЬ	
(23.11	-	21.12).
Починається сприят-
лива смуга, з`явить-

ся шанс для просування по 
кар`єрних сходах. З`являться 
новi плани, перспективи, iдеї, 
покращиться i настрiй. Вас чека-
ють приємнi подiї в особистому 
життi i увагу протилежної статi. 
У вихiднi можлива пiдвищена 
чутливiсть i вразливiсть, так що 
краще побути на самотi i не ля-
кати близьких як позитивними, 
так i негативними емоцiйними 
реакцiями.

КОЗЕРIГ	
(22.12	-	20.01).
На цьому тижнi вам 
знадобляться такi 
якостi, як швидкiсть 

прийняття i здiйснення рiшень, 
внутрiшнiй спокiй i витривалiсть. 
Чим бiльше ви попрацюєте у 
вiвторок, тим бiльше отримаєте 
прибутку. У п`ятницю намагай-
теся не тиснути на оточуючих, 
так як вони в цей день будуть 
уразливi i не схильнi виконувати 
вашi вимоги. У вихiднi не вiдмов-
ляйтеся вiд запрошення в гостi, 
влаштуйте пiкнiк на дачi. Поста-
райтеся придiляти бiльше часу 
дiтям.

ВОДОЛIЙ
	(21.01	-	19.02).
У  н а й б л и ж ч i  д н i 
ймовiрно змiна вашо-
го кола спiлкування. 

На першому планi опиняться по-
їздки, налагодження контактiв з 
рiзними людьми, переговори. 
У вiвторок спокiйний тон i стри-
манiсть манер дозволять вам 
уникнути роздратування з боку 
начальства. У середу ви може-
те постраждати вiд конфлiктних 
ситуацiй, що виникли внаслiдок 
вашої власної поспiшностi. У 
другiй половинi тижня, можливо, 
доведеться пiдписувати важливi 
папери офiцiйного характеру. 

РИБИ	
(20.02	-	20.03).
На початку тижня 
можливi проблеми 
в спiлкуваннi з ко-

легами, родичами чи сусiда-
ми, марно повiдомляти їм про 
свою життєву позицiю, вас все 
одно не почують. Вiвторок - не 
найвдалiший час для декларацiї 
своїх нових iдей на роботi. Вiд-
чуття невпевненостi заважати-
ме вам зосередитися, повiрте, 
у вас бiльше сил i знань, нiж ви 
думаєте. Грошовi питання мо-
жуть виявитися в центрi уваги в 
четвер. Але вже в п`ятницю все 
вирiшиться. I ви зможете вiдпра-
витися у вiдпустку.

� е
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У вільну хвилинку

історії з життя

Як вона йому потрібна! Як потрібна ця тендіт-
на жінка! У неї - сини. А він - самотній. Посивів 
рано. Ні, це ще не старість. Це втома. Біль, що 
ятрить душу. Це те, що не можна собі простити 
й забути...

Накрапав дощ. Він сидів у автівці неподалік її 
під’їзду. Поруч лежав букетик маргариток. Не на-
важувався подзвонити у двері її квартири. Споді-
вався, може, вона вийде. Не дочекався...

Він приїде сюди знову. З букетиком маргариток. 
Для Маргарити. Колишньої коханої. Зрадженої 
ним. До тієї, перед якою має покаятися...

...Ярослав закохався «не в ту» дівчину. Він - син 
батьків-чиновників. Маргарита з простої сім’ї. 
Мама працювала в бухгалтерії на підприємстві, 
батько - водієм. 

- Що, романтика в голову б’є? - запитав батько, 
довідавшись про синове захоплення.

- Залиши Ярослава в спокої, - мовила матір. - 
У його віці всі закохуються «не в тих». Це мине.

- А якщо не мине? Ми - люди статусу, а та 
дівка...

- Я поговорю з Ярославом.
Він пообіцяв матері більше не бачитися з Мар-

гаритою. А сам потай ходив на побачення до ко-
ханої. Нічого не розповідав їй про сімейні розбір-
ки. Гадав, минеться. З часом батьки зрозуміють...

Але в батьків були інші плани. Петро Микола-
йович хотів поріднитися з керівником сусіднього 
управління. У того була донька. Мовчазна, трохи 
дивакувата. Подейкували, слабість якусь має. Але 
Ярославові батьки на те не зважали. Головне, що 
родина і впливова. Це саме те, що потрібно Петро-
ві Миколайовичу та його дружині.

- Ярославе, до нас у вихідні гості прийдуть. Ста-
ніслав Іванович з дружиною та донькою. Будеш 
кавалером для Анжели, - пожартувала матір.

- О, ні! Тільки не це. Ти ж знаєш, Анжелка... 
вона трохи якась...

- Це не обговорюється. Тим паче, скоро на ро-
боті в батька буде серйозна перевірка. А Ста-
ніслав Іванович, якщо треба, може багато чого 
вирішити...

...Маргарита ошелешила Ярослава:
- Я вагітна.
- І... що ми будемо робити? 
- Розпишемось. Ти вже працюєш. Я через два мі-

сяці диплом отримаю. А потім станемо батьками.
Ярослав повідомив новину своїм рідним. Ті змі-

нилися на обличчі.
- Значить, так, Ярославе, більше до тієї дівки - 

ні ногою, - відрубав Петро Миколайович. - Якщо 
хтось про щось буде запитувати - зустрічаєшся з 
Анжелою. Завтра ж запросиш її в кіно чи в кафе. 
Ми - люди зі статусом, партійні, а ти таке вчу-
див. У тебе попереду кар’єра. Невже хочеш життя 
собі зіпсувати? Я все сказав. Мама зі мною згід-
на. Якщо та дівка буде рипатися - пошкодує. Ти 
мене знаєш.  

Ярослав знав: батько слів на вітер не кидає. З 
Петром Миколайовичем ніхто в контри не всту-
пав. Потім проблем не оберешся.

Петро Миколайович через свого водія, якому 
довіряв, передав Маргариті гроші на аборт...

...Ярослав таки одружився на Анжелі. Кохання? 
Його не було. Він потай ненавидів свою дружи-
ну. Незграбна. Нецікава. Бувало, сяде й дивиться 
в одну точку. Ярославові аж моторошно ставало.

Тесть із тещею робили зятеві щедрі подарунки. 
Ярослав змирився з дивацтвами Анжели. Часто 
їздив у відрядження. І там «відривався». Шукав 
утіху з чужими жінками в чужих містах.

Дітей у подружжя не було. Чим старшою Ан-
жела ставала, тим більше дратівливості було в 
її характері. І мовчазності. Тижнями сиділа в 
квартирі. 

Він залишив би Анжелу, але терпів заради 
кар’єри, статків, статусу. Про Маргариту не зга-
дував. Просто викреслив її зі свого минулого... 

...Грошей у водія Петра Миколайовича Марга-
рита не взяла. Батьки заборонили й думати про 
аборт. І не хотіли, аби родина чиновника дізнала-
ся, що донька народжуватиме. Після закінчення 
навчання відправили до бездітних родичів у дале-
ке містечко. Там і народила хлопчиків-близнюків. 
І осіла на тривалий час.

Зрідка приїжджала додому. Сусіди запитува-
ли, чи заміжня Маргарита, бо її чоловіка ніколи 

не бачили. Батьки викручувалися, мовляв, даль-
ньобійником працює, рідко вдома буває. Насправ-
ді ж Маргарита заміж не вийшла...

...Анжелина хвороба прогресувала. Час від часу 
її поміщали в психіатричну лікарню. А тесть, тра-
диційно, щедро винагороджував терпіння сво-
го зятя...

Невдовзі змінилася система. Петро Миколайо-
вич із шанувальника комуністичного ладу став 
ревним християнином. Разом із дружиною ходив 
до храму, хоча донедавна не знав, як туди двері 
відкриваються. Ярослав з приводу цієї метамор-
фози іронізував, мовляв, батьки гріхи замолюють.

Станіслав Іванович також «перефарбувався» у 
патріота. Зберіг посаду. Для Анжели найняли до-
глядальницю. Ярослав часто не ночував удома. 
Обидві родини знали про його походеньки. Але 
робили вигляд, що нічого не сталося. Хвилюва-
лися тільки, аби Ярослав не завів на стороні «не-
формальних» дітей.

...Близнюки виросли, закінчили школу. Вступи-
ли на навчання в рідному місті Маргарити. Вона 
з синами повернулася додому після смерті бать-
ка. У матері з серцем було погано. Тому й покли-
кала доньку додому.

Маргарита влаштувалася на роботу в школу. 
Коли хтось запитував про чоловіка, казала, що 
розлучилася. Сини правду про своє народження 
знали. Тому тему батька оминали.

Маргарита своїми хлопцями гордилася. Врод-
ливі. Розумні. А, головне, добрі.

- Дякувати Богу, що внуки не вдалися в рід того 
ірода, - так матір Маргарити відгукувалася про 
Петра Миколайовича. - Таких золотих дітей хотів 
стратити. І синок його не кращий. Не заступився.

...А Ярослав овдовів. Анжела наковталася та-
блеток. Не врятували.

- Ти того... якщо хочеш - одружуйся вдруге. Ми 
не проти, - радив тесть.

- Дякую. Я ще від першого одруження не 
відійшов.

...Колишній водій Петра Миколайовича впізнав 
Маргариту. На ринку з синами побачив. Хоча, по-
чав «закладати», проте око мав пильне.

- Вона... точно вона, - промимрив сам до себе.
Не терпілося зустрітися з Ярославом. Розпові-

сти новину і заодно попросити позичити «на про-
життя». Тобто, на пляшку. А ще...

Під час зустрічі чолов’яга простягнув Яросла-
вові радянські купюри.

- Це що за сувеніри, Миколайовичу?
- Це - гроші, Ярославе. Колись ваш батько пе-

редав їх Маргариті на аборт. Вона не взяла. А я - 
людина чесна. Не витратив, беріг.

- А чому батькові не сказали й не повернули 
грошей?

- Боявся, аби з роботи не вигнав. Сам знаєш, яка 
натура в Петра Миколайовича. А коли він у гні-
ві... Але це ще не все. Я бачив Маргариту. З діть-
ми. Гарні хлопці. Близнюки. Може, то ваші діти, 
Ярославе.       

- Яка Маргарита? Ви її коли востаннє бачили? 
Двадцять п’ять років тому? Привиділося вам.

- Може, й так... Ви мені на «прожиття» кілька 
гривень не позичили б?

Проте щось тенькнуло в Ярославовій душі. Гро-
шей Маргарита не взяла. Отже, дітей, мабуть, не 
позбулася. Може, це справді його сини. А якщо 
Миколайович помилився з перепою? 

Ярослав припаркував автівку неподалік під’їз-
ду Маргарити. На лавці сиділи дві літні жінки.

- Добрий день, я шукаю Маргариту Іванівну. 
Здається, вона тут живе.

- А, вчительку нашу? Певно, вступника маєте. 
Вона, кажуть, гарно дітей до вступу готує.

- Е-е-е... так... вступника... А... діти в неї є?
- Два хлопці. Такі слічні. Вітаються завжди. 

Дай, Боже, кожному таких. Шкода, що з чоло-
віком не станцювалося. Знаєте, вона довго жила 
далеко звідси. Там заміж вийшла. А він жодного 
разу сюди навіть голови не показав...

Літні пані не проти були ще побалакати. Але 
Ярослав подякував і завів автівку...

...Він кілька разів приїжджав до будинку, де 
живе Маргарита. Бачив її з синами. Але так і не 
наважився заговорити.  А на сидінні в автівці зно-
ву в’янув букетик маргариток…

Ольга Чорна

МАРГАРИТКИ ДЛЯ МАРГАРИТИ
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Спорт

Данило Вошанов - 47 кг, провів 9 поєдинків у 
різних розділах, І та ІІ місце; 

Ростислав Демченко - 54 кг, ІІ та ІІІ місце;
Олександр Скляр - 60 кг, І та ІІ місце; 

Володимир Данчин - 81 кг, ІІ місце.
Тренер – Владислав Божко. 

ВІТАЄМО! 

8 ТУР 
26 червня: 

ГРУПА «А»
«Інваспорт» (Полтава) – 
«Чутове» (Чутове) - 1:0
«Шишаки» (Шишаки)  – 

ФК «Опішня» (Опішня) - 
1:0 «Псел» (Гадяч) – ФК 

«Динамо» (Решетилівка) - 1:2
«Зіньків-1604» (Зіньків) – 
«Маяк» (Котельва) - 4:1

ГРУПА «Б» 
«Семенівка» (Семенівка) – 

«Стандарт» (Нові Санжари) - 0:8  
СК «Геологія-2» (Нова Галещина) 

– «Темп» (Градизьк) - 2:2   
«Альтаір» (Бутенки) – 

«Ягуар» (Кременчук) - 3:2
«Кремінь-2» (Кременчук) 

– ФК «Гірник Спорт-2» 
(Горішні Плавні) - 1:5

ГРУПА «В» 
«Сенча» (Сенча) - «Красна 

Лука» (Краснолуцька ТГ) - 1:1
«Велика Багачка» (Велика 

Багачка) - «Харчовик» 
(Заводське) - 3:2

«Лубни» (Лубни) - «Комишня» 
(Комишнянська ТГ) - 4:0

9 тур, 28 червня:
Група «А»

КЛФ (Полтава) – «Інваспорт» 
(Полтава) — 2:0         

«Маяк» (Котельва)  – 
«Псел» (Гадяч) — 1:0                                   
«Чутове» (Чутове) – 

«Шишаки» (Шишаки)  — 3:1
ФК «Опішня» (Опішня) – 

«Зіньків-1604» (Зіньків) — 2:0
Група «Б»

«Ягуар» (Кременчук) – 
«Семенівка» (Семенівка) — 4:1                              

ФК «Дружба» (Очеретувате)  – 
«Кремінь-2» (Кременчук) — 3:1                    

«Темп» (Градизьк)  – 
«Альтаір» (Бутенки) — 0:1                   

ФК «Гірник Спорт-2» (Г. Плавні) – 
СК «Геологія-2» (Н. Галещина) 7:0 

Група «В»
«Пирятин» (Пирятин) - 

«Гребінка» (Гребінка) — 1:0  

Громадська спілка 
«Асоціація футболу Полтавщини»

На стадіоні «Колос», 26 червня, 
відбувся Відкритий турнір 
«STRONGMАN ATLANT». 
Учасники змагалися у 6 вправах: 
1. Кантування колеса.
2. Колода.
3. Колодязь. 
4. Коромисло.
5. Карусель Конана.
6. Тяга автомобіля.
Результати турніру 
«STRONGMАN ATLANT»:
1 місце - Олег Силка;
2 місце - Денис Дубровський;
3 місце - Віктор Маріненко.

За участь дипломи отримали: Олег 
Дудченко, Михайло Демченко

 і Роман Полупанов

ФУТБОЛ
РЕЗУЛЬТАТИ ЧЕМПІОНАТУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

«БОГАТИРСЬКІ ІГРИ»

КІКБОКС
У СЛОВАКІЇ, МІСТО ПОПРАД, 26 ЧЕРВНЯ, ВІДБУВСЯ 

МІЖНАРОДНИЙ ТУРНІР З КІКБОКСУ.
ГО «ГЛАДІАТОР» МАЄ ЗДОБУТКИ:

Турнір із футболу під такою 
назвою відбувся минулими 
вихідними у Розбишівці. 

У результаті 1 місце виборола ве-
теранська збірна Петрівки-Ромен-
ської, 2 місце посіли футболісти Ве-
прика, 3 місце збірна Сергіївки, 4 

стали спортсмени Розбишівки.
Найстарший гравець турніру 

Іван Кудінов, а найкращим визнали 
Олександра Ященка – обоє пред-
ставники Петрівсько-Роменської 
команди. 

Із сторінки Петрівсько-Роменської ТГ

«СИВОЧОЛИЙ ХОРОЛ» 
СЕРЕД КОМАНД 45+



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

Комплексні обіди
Фуршети

Банкетне меню

Тел. 0991226104
Поминальні обіди


