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2 липня у Полтаві відбулись 
урочистості з нагоди шостої 
річниці створення Національної 
поліції України. Правоохоронців 
Полтавщини привітали голова 
Полтавської обласної ради 
Олександр Біленький, голова 
Полтавської обласної державної 
адміністрації Олег Синєгубов, 
начальник ГУ НП в Полтавській 
області Іван Вигівський, 
керівник Полтавської обласної 
прокуратури Антон Столітній.

«Шановні колеги, ветерани, друзі! 
Минуло шість років від того, як у на-
шій державі повноцінно запрацювала 
Національна поліція. Це не багато, але 
за цей час поліція стала сильною, мо-
дернізованою, здатною ефективно за-
хищати права наших громадян. Поліція 
налагодила належні партнерські відно-
сини з громадами, органами влади, міс-
цевого самоврядування. Разом ми вті-
лили у життя низку новітніх проектів, 
таких як: «Безпечне місто», «Безпечний 
район», «Безпечне село». Завдяки цьо-
му на Полтавщині встановили близько 
тисячі камер відеоспостереження, що 
значно допомагає як запобігати злочи-
нам, так і їх розкривати. Втілено у жит-
тя проект «Поліцейський громади». В 
області діє 20 поліцейських станцій та 
приступили до роботи 32 офіцери гро-
мад», – сказав Іван Вигівський.

Із нагоди свята правоохоронці Пол-
тавщини отримали десять нових служ-
бових автомобілів. З них – вісім автівок 
придбані коштом Нацполіції України, 
ще дві – закуплені за рахунок місцевої 
субвенції та будуть направлені у Крас-
нокутську та Сергіївську тергромади. 

Найкращі поліцейські області отри-

мали почесні грамоти, нагороди та чер-
гові звання. 

За зразкове виконання службових 
обов’язків, особисту ініціативу, профе-
сіоналізм, особливу відданість, та з на-
годи відзначення 6-річниці Дня Націо-
нальної поліції Подяку отримала Юлія 
Козир - рядовий поліції, поліцейського 
сектору реагування патрульної поліції 
відділення № 1 Миргородського район-
ного відділу поліції;

За зразкове виконання службового 
обов’язку, вагомий особистий внесок 

у забезпечення законності та правопо-
рядку, захисту конституційних прав і 
свобод громадян та з нагоди святкуван-
ня 6-річниці Дня Національної поліції 
Подяки вручили:

Віктору Охрімчуку - старшому лей-
тенанту поліції;

Віталію Петрашу - дільничному офі-
церу іспектору превенції;

Сабіні Соломахі - лейтенанту поліції;
В’ячеславу Хвилю - старшому сер-

жанту поліції;
За багаторічну сумлінну працю та з 

нагоди святкування 6-річниці Дня На-
ціональної поліції Грамоти отримали:

Ірина Власенко - провідний спеці-
аліст відділу організації фінансового 
забезпечення;

Ольга Нагула - діловод, відділення 
№ 1.

Наказом ГУНП у Полтавській облас-
ті присвоєне чергове спеціальне зван-
ня - капрал поліції, рядовому поліції, 
Наталії Рудченко - помічнику чергово-
го ділової частини поліці.

«БМ»

ПРАВООХОРОНЦІ ПОЛТАВЩИНИ 
ВІДЗНАЧИЛИ ПРОФЕСІЙНЕ СВЯТО
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подяка

За останні кілька місяців, готуючись до відкриття 
ринку землі, Верховна Рада прийняла кілька десят-
ків законів, які змінюють фундаментальні і давно ві-
домі підходи в земельних питаннях. Такий поспіх по-
яснюється палаючими термінами, але як бути тим, 
хто не може тижнями вивчати нове законодавство?

Спроби уряду провести інформаційну кампанію 
успіхом, будемо відверті, не увінчалися. Складні 
терміни, плутаний опис процедур і ціла хвиля но-
вовведень можуть «збити з ніг» навіть підкованого 
юриста, а рядового українця і зовсім засмутити, від-
бивши будь-яке бажання вивчити процедуру і свої 
нові права.

Угоди на ринку землі, які укладуть до кінця року, 
будуть першими проведеними за новим законодав-
ством. Як правильно оформити документи, не дати 
себе обдурити, не прогадати з ціною, які вимоги і об-
меження закон накладає на продавців і покупців? 
Скільки, нарешті, потрібно буде заплатити податків, 
і яка сума залишиться «в кишені»?

Відповіді на ці питання знають юристи земельно-
го права. Але юридичні консультації щодо нюансів і 
проблемних питань коштують грошей, а їх завжди не 
так вже й багато.

Юридичний відділ Групи АГРОТРЕЙД готовий 
безкоштовно відповісти на всі питання по новому зе-
мельному законодавству, і для цього компанія роз-
ширить можливості «гарячої лінії».

Компетентні фахівці, які пильно стежать за зміна-
ми в земельному законодавстві, дадуть відповідь на 
всі питання, пов'язані з ринком землі: від переліку 
документів для угоди купівлі-продажу до способів 
захистити свій пай від несумлінних покупців.

Консультації проводяться безкоштовно, щоб 
роз'яснити нові механізми роботи з Держгеока-
дастром і права власників землі. Проте, в Групі 
АГРОТРЕЙД наголошують, що телефонна юридич-
на консультація не несе ніяких зобов'язань з боку от-
римувачів консультації. 

«Ми готові всім надавати юридичну підтримку. 
Якщо говорити про покупку землі, то, як аграрна 
компанія, звичайно ми цікавимося цим питанням, 
але в першу чергу маємо намір робити пропозиції 
власникам тих ділянок, які ми вже обробляємо, адже 
на них нам відома і історія культур, і те, як вони об-
робляються», — пояснила директорка з операційної 
діяльності Групи АГРОТРЕЙД Олена Ворона.

Звернутися за юридичною підтримкою всі бажаю-
чі можуть за цим номером телефону: 0 (800) 301 070.

На сайті Лютенської сільської ради повідомили, що 
29 червня, в  залі засідань Лютенської сільської ради 
відбувся конкурс на заміщення вакантної посади ди-
ректора Лютенського ЗЗСО. Участь у конкурсі взя-
ли два кандидати – Олексій Гринь та Сергій Кійко.

За результатами екзаменаційного іспиту, конкурс-
на комісія рекомендувала призначити на посаду ди-
ректора Лютенського ЗЗСО Олексія Гриня.

Рішення про призначення буде приймати сесія 
Лютенської сільської ради 9 липня.

«БМ»

На офіційному сайті Гадяцької міської ради пові-
домили про те, що із метою своєчасного отриман-
ня громадянами Гадяцької міської територіальної 
громади пільг, субсидій, забезпечення життєдіяль-
ності, спрощення процедури отримання державних 
послуг, виконавчим комітетом прийнято рішення 
№289, яким затверджено Тимчасовий порядок вида-
чі довідок громадянам, що проживають на території 
Гадяцької міської територіальної громади.

Довідки видаються на підставі заяви, зареєстрова-
ної в журналі реєстрації виданих довідок, діловода-
ми відділу організаційної та кадрової роботи вико-
навчого комітету Гадяцької міської ради - відповідно 
до територіальної приналежності. Відповідальна осо-
ба приймає заяву та здійснює оформлення і видачу 
довідок відповідно до даного Порядку, згідно затвер-
дженої форми заяви. 

Прийом заяв та видача довідок здійснюється у по-
неділок, вівторок, четвер та п’ятницю. Неприйомний 
день – середа.

Видача довідки здійснюється не пізніше 3 робочих 
днів із дня отримання заяви.

Радіаційний фон у м. Гадяч за минулий тиждень 
становив 10-11 мкр/год при середніх багаторічних 
показниках до 1986 р 12-14 мкр/год.

У плані моніторингу з 28.06.2021 по 04.07.2021 ві-
дібрано та лабораторно досліджено 3 проби води з 
відкритих водойм в пунктах культурно-побутового 
використання в р. Псел, р. Грунь. Відхилень від нор-
мативних показників згідно ДСП №173-96 по мікро-
біологічних (ЛКП) та санітарно - хімічних показни-
ках не виявлено.

Патогенних мікроорганізмів в воді не виявлено.
Із джерел централізованого питного водопостачан-

ня (артсвердловини) в місті Гадяч досліджено 6 проб 
питної води на відповідність вимог ДСанПіН 2.2.4.-
171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначе-
ної для споживання людиною».

По санітарно-хімічних та мікробіологічних показ-
никах відхилень від санітарних норм не виявлено. 
Керівництвом Гадяцького ВУЖКГ згідно рекомен-
дацій проведено комплекс профілактичних захо-
дів на водозаборі по вул. Свердлова. При повтор-
ному лабораторному дослідженні питної води з 3 
артсвердловин (29.06.2021р) мікробного забруднен-
ня не виявлено.

Із індивідуальних шахтних колодязів с. Хитці, с. 
Плішивець досліджено 2 проби води на вміст нітра-
тів, перевищення ГДК (50 мг/дм3) не виявлено.

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

У місті Гадяч лабораторний контроль проводить-
ся в 4 визначених точках: вул. Енгельса, 39; вул. 
Лохвицька,1; вул. Шевченка,5; вул. Полтавська,100. 
Досліджено 24 проби атмосферного повітря, шкід-
ливих речовин в концентрації, що перевищує ГДК 
не виявлено. Рівень шумового забруднення в межах 
житлової забудови визначено на рівні до 45 дБА, що 
відповідає санітарному нормативу.

Сергій Бабак, в. о. завідувача Гадяцького відокремленого 
підрозділу ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ»

На сайті міської ради повідомили, що у зв’язку з 
тим, що дедалі частіше спостерігаються випадки заїз-
ду автомобільного транспорту на тротуари, що спри-
чиняє певні загрози для пішоходів,  міською владою 
вирішено встановити бетонні паркувальні бар’єри 
у вигляді напівсфери, які перешкоджатимуть заїз-
ду автомобілів на тротуарні доріжки та пішохідні 
переходи.

Одинадцять обмежувачів руху змонтували та вста-
новили на тротуарах, розташованих  вздовж вулиць 
Гетьманська, Полтавська та Лесі Українки.

Окрім цього, відділ містобудування, архітектури, 
ЖКГ та будівництва Гадяцької міської ради приймає 
пропозиції щодо визначення громадських місць, де 
ще можна встановити паркувальні бар’єри. Про-
позиції приймають за адресою: вул. Л. Українки, 3, 
м. Гадяч (каб. № 11 або на електронну пошту: arh_
hadiach@ukr.net.

«БМ»

Оголошення про проведення конкурсу на визна-
чення опорного ліцею І-ІІІ ступенів та його філії в 
Гадяцькій міській ТГ, оприлюднили на сайті місь-
кої ради. 

Конкурс проводиться у тepмiн із 22 червня по 5 
липня 202l року. Кiнцевий тepмiн подачi документiв 
претендентами - 1 липня 2021 року.

«БМ»

Хочемо висловити слова щирої вдячності Благо-
лійній організації «Благодійний Фонд «Бней Ноах» 
у м. Гадяч , а особливо Ростиславу, Олександру та 
всій їхній команді за чуйність , підтримку та турбо-
ту. Спасибі вам, що завжди поруч і не залишаєте нас в 
скрутний час нас на одинці з проблемами .Щиро дя-
куємо вам за добрі справи , які ви робите, за радість 
і надію, яка з'явилася завдяки вашому Фонду. Бажа-
ємо вам міцного здоров'я, злагоди, процвітання та 
успіхів у всіх ваших справах. Нехай ваша благодій-
ність, доброта та щедрість повернеться до вам стори-
цею! Низький уклін вам і подяка від нашої родини .

Сім'я Ані Семененко

Із 02.07.2021 року почав курсувати приміський 
потяг сполученням Гадяч імені Сергієнко М.І. - 
Кременчук. Потяг курсуватиме: по п'ятницях, су-
ботах, неділях . Прибуття о 13-20, відправлення о 
14-20.Квитки можна придбати у залізничній касі 
щоденно крім середи та четверга. Довідки за теле-
фоном 0508164296. 

Начальник станції

ЯК ОТРИМАТИ 
ДОВІДКУ?

У ЛЮТЕНЬЦІ 
ПРИЗНАЧАТЬ 
ДИРЕКТОРА ШКОЛИ

У ГАДЯЧІ ВСТАНОВИЛИ 
ПАРКУВАЛЬНІ БАР’ЄРИ

ГРУПА АГРОТРЕЙД 
ЗАПУСКАЄ «ГАРЯЧУ 
ЛІНІЮ» З ПИТАНЬ 
РИНКУ ЗЕМЛІ

ВИЗНАЧАЮТЬ 
ОПОРНИЙ ЗАКЛАД 
ОСВІТИ

ОГОЛОШЕННЯ

Індекс ЛКП
фактично    

Індекс ЛКП
в нормі до 5000

р. Псел (пляж) 
м. Гадяч
(2 проби)

4400 5000

р. Грунь м.Гадяч 
(1 проба)  4300  5000

ЕКОБЮЛЕТЕНЬ

«Березовий гай» у Вельбівці – улюблене місце від-
починку для багатьох із нас, туди ж роками і десяти-
літтями їздять фотографуватися молодята.

Після вихідних, місце відпочинку більш відоме, як 
«Берізки», - просто не впізнати. Про це повідомили 
на сторінці ДП «Гадяцький лісгосп» у Фейсбук.

Працівники лісгоспу звертаються до людей: «Ша-
новні громадяни, скажіть, будь ласка, чи можна в 
нас щось робити для людей? Невже нікому не шкода 
людської праці та коштів, вкладених для того, щоб га-
дячанам було приємно відпочити на природі?

Після такого початку тижня просто опускаються 
руки та зникає віра в порядних та достойних людей. 
До слова, цієї весни саме це місце відпочинку поно-
вили: пофарбували альтанки, підсадили декоративні 
кущі та замінили розбиті стіни.» 

«БМ»

ДИКУНИ 
ЧИ ДЕБІЛИ?
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Минулого тижня
в Гадячі
зареєстровано
3 немовлят

10 осіб
пішли
з життя

3 пари
одружилися

2 пари 
розлучилися

29 червня, близько 23-ї 
години, у придорожньому 
кафе на 162-му кіломе-
трі автодороги Київ-Хар-
ків, що біля Пирятина, на 
харків’янина напав неві-
домий, який, погрожуючи 
зброєю, забрав барсетку з 
грошима та документами. 

Поліція відкрила кримінальне провадження та опе-
ративно затримала підозрюваного.

Як повідомили правоохоронці, отримавши пові-
домлення про злочин, на місце події негайно прибу-
ла слідчо-оперативна група, яка зібрала усю необхід-
ну інформацію щодо  нападника та транспортного 
засобу, яким він може пересуватися. На Полтавщи-
ні було запроваджено проведення спецоперації. На 
встановлення місцеперебування правопорушника 
та його затримання були орієнтовані всі поліцей-
ські наряди області.

«Під час проведення оперативно-розшукових та 
слідчих дій автомобіль, яким ймовірно пересував-
ся злочинець, було виявлено на території Семенів-
ської територіальної громади Лубенського району. 
Невдовзі працівники поліції розшукали і самого на-
падника, який переховувався неподалік. Ним вия-
вився громадянин Російської Федерації, 1981 року 
народження, який має посвідку на постійне прожи-
вання в Україні», – розповів заступник начальника 
поліції Полтавщини Андрій Гарастюк.

Поліцейські з’ясували, що чоловік зареєстрова-
ний у столиці України, а мешкає в сусідній Кірово-
градській області. Під час особистого огляду у ньо-
го знайшли предмет, схожий на вогнепальну зброю.

«За даним фактом слідчим поліції Полтавщини, 
під процесуальним керівництвом Лубенської окруж-
ної прокуратури, розслідується кримінальне прова-
дження, відкрите за кваліфікуючими ознаками ча-
стини 3 статті 187 (Розбій) Кримінального кодексу 
України. Фігуранта затримано в порядку статті 208 
Кримінального процесуального кодексу України. 
На часі йому повідомлено про підозру та вирішуєть-
ся питання про обрання запобіжного заходу. Трива-
ють слідчі дії», – додав заступник начальника полі-
ції Полтавщини Артем Родигін.

У разі доведення судом вини підозрюваному за-
грожує до 12  років позбавлення волі із конфіскаці-
єю майна.

ГУ НП у Полтавській області

1 червня Миргородський міськрайонний суд Пол-
тавської області виніс вирок чоловіку, який у 2016 
році, біля річки Хорол, знайшов сумку із гранатами 
та патронами і зберігав її у себе вдома. 

Нагадаємо, що 19 березня працівники Миргород-
ського райвідділу поліції Полтавщини вилучили у 
36-річного місцевого мешканця 9 гранат, магазини 
та набої до автомата «Калашникова».

Із матеріалів справи стало відомо, що обвинува-
чений, уродженець Миргороду, має загальну серед-
ню освіту, ніде не працює, має інвалідність — ІІІ гру-
па, не одружений, раніше не судимий, служив в зоні 
проведення антитерористичної операції.

У 2016 році Ігор Гришко, біля річки Хорол, знай-
шов сумку із боєприпасами: 5 гранат РГД, 3 гранати 
Ф-1, одну гранату РГ-42, а також 8 запалів і 56 па-
тронів. Чоловік забрав сумку додому та зберігав там 
боєприпаси до моменту проведення обшуку.

26 травня обвинувачений уклав угоду з проку-
рором про визнання провини. А 1 червня Мирго-
родський міськрайонний суд затвердив вище згада-
ну угоду та визнав чоловіка винним у незаконному 
придбанні та зберіганні боєприпасів (ч.1 ст. 263 КК 
України). Чоловіку призначили 4 роки позбавлення 
волі, але від відбування покарання звільнили з іспи-
товим строком — 1 рік. Також суд зобов’язав Гриш-
ка відшкодувати 2000 грн за проведення експертиз.

ЄДРСР

На Полтавщині поліцейський офіцер громади ви-
крив молоде подружжя з Лубенського району, яке 
викрало метал із приватного домоволодіння.

Поліцейський офіцер Ромоданівської тергрома-
ди менше ніж за годину розкрив крадіжку виробів з 
металу, вчинену із сараю жительки селища Ромодан. 
З’ясувалося, що на майно «поклала око» немісцева 
молода пара. Про це повідомили у Миргородському 
райвідділі поліції Полтавщини.

Офіцер Павло Лубенець зазначив, що оператив-
но розкрити злочин допомогла зібрана інформація.

— Від жителів Ромодану я дізнався, що до сели-
ща приїхали підозрілі чоловік та жінка. Припущен-
ня місцевих жителів підтвердила зібрана доказова 
база. На даний час слідчий Миргородського райвід-
ділу поліції вже вручив фігурантам підозри у скоєнні 
крадіжки, поєднаної з проникненням до приміщен-
ня, — повідомив він.

Встановлено, що 28-річний чоловік та 18-річна ді-
вчина — жителі Лубенського району. До Ромодану 
«перебралися» напередодні скоєння злочину.

Довідково. Частина 3 статті 185 Кримінального ко-
дексу України передбачає покарання у вигляді поз-
бавлення волі на строк від трьох до шести років.

Національна поліціяДо складу злочинної групи, входили троє жите-
лів Кременчука, які раніше мали проблеми із зако-
ном. Заборонені речовини спільники збували з рук 
в руки, шляхом закладок з використанням пошто-
вих відправлень, мережі Інтернет, електронних ін-
тернет-платежів тощо. Для розрахунку з клієнта-
ми використовували як готівкову, так і безготівкову 
оплату.

Наркобізнес припинили працівники управління 
боротьби з наркозлочинністю поліції Полтавщини 
спільно з детективами слідчого управління області, 
за процесуального керівництва Полтавської облас-
ної прокуратури, із залученням батальйону поліції 
особливого призначення.

Сергій Циганенко, начальник управління боротьби 
з наркозлочинністю в Полтавській області, зазначив:

«У ході проведення оперативно-розшукових та 
слідчих дій нами встановлено, що злочинна група 
тривалий час займалася виготовленням та збутом 
наркотичних засобів наркозалежним місцевим меш-
канцям. Наркотики передавали із рук у руки або ме-
тодом закладок. Під час проведення санкціонованих 
судом обшуків за місцями мешкання фігурантів ви-
лучені зіп-пакети та полімерні пакети із розфасова-
ним наркотичним засобом метадон, паперові згортки 
із марихуаною, грошові кошти, здобуті незаконним 
шляхом, пристрої для вживання наркотиків, банків-
ські картки, мобільні телефони, чорнові записи та 
інші речові докази їх протиправної діяльності.  За 
попередніми підрахунками слідчі вилучили у фігу-
рантів наркотичні засоби, психотропні речовини та 
прекурсори на суму в понад 80 тисяч гривень за ці-
нами чорного ринку».  

Артем Родигін, заступник начальника поліції Пол-
тавщини, повідомив:

«Слідчі поліції області, під процесуальним керів-
ництвом Полтавської обласної прокуратури, здій-
снюють досудове розслідування в кримінальному 
провадженні, відкритому за частиною 2 статті 307 
(Незаконне виготовлення, зберігання, перевезен-
ня чи пересилання з метою збуту, а також незакон-
ний збут наркотичних засобів) Кримінального ко-
дексу України. Трьом фігурантам вже повідомлено 
про підозри та обрано запобіжні заходи - триман-
ня під вартою із можливим внесенням застави від 
136 тисяч гривень до 181 тисячі гривень. Слідчі дії 
тривають».

Якщо суд визнає учасників злочинної групи вин-
ними у скоєнні наркозлочинів, їм загрожує до 12  ро-
ків позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

У полтавському суді розглядають справу 37-річно-
го зловмисника, який проник у житло 62-річного чо-
ловіка, побив його та обікрав.

– За даними слідства, 18 травня цього року обви-
нувачений, перебуваючи у стані наркотичного сп’я-
ніння, зайшов у незачинену квартиру, розташовану 
на першому поверсі будинку, та з метою подолання 
опору 62-річного господаря оселі завдав останньо-
му дерев’яною битою не менше шести ударів, спри-
чинивши тілесні ушкодження середнього ступеня 
тяжкості. У подальшому нападник заволодів мобіль-
ним телефоном та зник із місця події. Потерпілий 
покликав на допомогу сусідів, які викликали меди-
ків і правоохоронців, – повідомили в пресслужбі об-
ласної прокуратури.

Полтавська окружна прокуратура направила до 
суду обвинувальний акт за розбій, поєднаний із про-
никненням у житло. Санкція статті передбачає пока-
рання у виді позбавлення волі на строк від семи до 
дванадцяти років із конфіскацією майна.

Полтавська обласна прокуратура

ЗАТРИМАЛИ МОЛОДЕ 
ПОДРУЖЖЯ, ЯКЕ 
ВИКРАДАЛО МЕТАЛ

У МИРГОРОДІ СУД 
ПРИЗНАЧИВ 4 РОКИ 
УМОВНО ЧОЛОВІКУ, 
ЯКИЙ ТРИМАВ 
УДОМА 9 ГРАНАТ

ПРИПИНИЛИ 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
ГРУПИ ОСІБ, ЯКА 
ЗАЙМАЛАСЯ 
ВИГОТОВЛЕННЯМ 
ТА ЗБУТОМ 
НАРКОТИКІВ

ВДЕРСЯ ДО 
ПЕНСІОНЕРА, ПОБИВ 
ЙОГО ТА ОБІКРАВ

ІНОЗЕМЕЦЬ 
ЗІ ЗБРОЄЮ 
НАПАВ НА 
ЧОЛОВІКА У 
КАФЕ
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«Кожен має право володіти, користуватися 
і розпоряджатися своєю власністю...» – відни-
ні це, гарантоване Конституцією право, сто-
суватиметься і власників земельних ділянок.

Утім за десятиліття, коли українці люди 
не мали законодавчої можливості бути пов-
ноцінними розпорядниками своєї власності, 
українці розучилися почуватися господаря-
ми на власній землі та мають безліч питань і 
навіть побоювань щодо земельної реформи. 
У цьому документі ми зібрали найпопулярні-
ші та найважливіші питання, які виникають 
у громад щодо земельного законодавства, та 
відповіді на них.

Хто зможе викупити землю?
Відповідно до законодавства, викупити 

землю можуть громадяни України, яким на-
лежить право:

постійного користування;
право довічного успадкованого володін-

ня земельними ділянками державної і кому-
нальної власності, призначеними для веден-
ня фермерського господарства;

орендарі ділянок, які набули право оренди 
через переоформлення права постійного ко-
ристування до 2010 року.

Ці категорії громадян можуть викупити зе-
мельні ділянки з розстрочкою до 10 років. 
Ціна землі буде дорівнювати нормативній 
грошовій оцінці, без проведення земельних 
торгів.

У разі купівлі ділянки з розстроченням 
платежу право власності переходить до по-
купця після першої сплати.

Що необхідно здійснити для реєстрації 
права власності на землю?

По-перше, у ділянки повинен бути кадас-
тровий номер. Його наявність можна пере-
вірити на Публічній кадастровій карті Укра-
їни: http://surl.li/ydva. Якщо кадастрового 
номера немає – зверніться до розробника до-
кументації із землеустрою для виготовлення 
технічної документації щодо встановлення 
чи відновлення меж ділянки в натурі та заре-
єструйте ділянку в Державному земельному 
кадастрі. Під час реєстрації ділянки їй буде 
присвоєно кадастровий номер.

По-друге, зареєструйте право власності у 
Державному реєстрі речових прав на неру-
хоме майно, якщо до цього часу ви цього не 
зробили. Для реєстрації права зверніться до 
виконавчих органів сільських, селищних та 
міських рад, нотаріуса чи ЦНАП: https://
my.gov.ua/info/servicecenters

При собі необхідно мати паспорт для вста-
новлення вашої особи. Також для реєстрації 
права власності підготуйте документи:

підтвердження сплати адміністративного 
збору;

документ про права на ділянку (державний 
акт на право власності на землю, договори ку-
півлі-продажу, дарування, міни, рішення суду, 
свідоцтво про право на спадщину).

Після реєстрації права власності на землю 
отримайте паперовий чи електронний витяг 
із Державного реєстру речових прав. Реєстра-
ція права власності в Державному реєстрі ре-
чових прав на нерухоме майно та вказаний 
пакет документів зможе гарантувати вам пра-
во користування, володіння розпорядження 
земельною ділянкою й допоможе уникнути 
багатьох ризиків.

Для чого потрібен кадастровий номер?
Присвоєння кадастрового номера — 

обов’язкова складова процесу приватизації, 
оформлення прав власності, врегулювання 
договірних відносин, що здійснюється шля-
хом державної реєстрації земельної ділянки 
у Державному земельному кадастрі.

Кадастровий номер присвоюється земель-
ній ділянці незалежно від форми власності. У 
разі переходу права власності на земельну ді-
лянку від однієї особи до іншої, виникнення 
інших, крім права власності, речових прав на 
земельну ділянку, зміни речових прав на зе-
мельну ділянку, інших відомостей про неї ка-
дастровий номер не змінюється.

У разі поділу чи об’єднання земельній ді-
лянці/земельним ділянкам присвоюєть-
ся нові кадастрові номери. У разі якщо до 1 
січня 2025 року власник невитребуваної зе-
мельної частки (паю) або його спадкоємець 
не оформив право власності на земельну ді-
лянку, він вважається таким, що відмовився 
від одержання земельної ділянки. Тому отри-
мання кадастрового номера земельної ділян-
ки, яка вже належить особі на підставі дер-
жавного акту про право власності на землю, 
але в якому відсутній кадастровий номер — 
є необхідною умовою для реєстрації самого 
права власності на земельну ділянку. У разі, 
якщо відомості про земельні ділянки, пра-
во власності на які виникло до 2004 року, не 

внесені до Державного реєстру земель, їх дер-
жавна реєстрація здійснюється на підставі 
технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) за заявою їх 
власників.

Які документи необхідно буде надати но-
таріусу для посвідчення договору про відчу-
ження земельної ділянки?

Пакет документів, який потрібно буде по-
дати нотаріусу, варіюватиметься в залежності 
від суб’єктного складу учасників правочину. 
Наприклад, якщо сторонами договору відчу-
ження земельної ділянки є громадяни, то ок-
рім документів, які підтверджують їх особу і 
громадянство України, потрібно обов’язко-
во надати:

державний акт на право власності на 
землю;

договір;
свідоцтво про право на спадщину або ін-

ший документ, що підтверджує право 
власності;

документи про грошову оцінку відчужува-
ної земельної ділянки.

З метою визначення загальної площі діля-
нок, які вправі набути у власність одна осо-
ба, нотаріусу необхідно буде надати відомо-
сті та документи про перебування набувача у 
шлюбі, у тому числі, зареєстрованому за кор-
доном, та про набуття землі сільськогоспо-
дарського призначення на праві спільної су-
місної власності подружжя.

Водночас нотаріус, як суб’єкт первинного 
фінансового  моніторингу, має право витре-
бувати у потенційного покупця відомості та 
документи, що підтверджують джерела похо-
дження коштів для придбання земельних со-
ток чи гектарів.

Коли здійснюється укладення договору 
оренди земельної ділянки?

із земель приватної власності — за згодою 
орендодавця та особи, яка має право оренду-
вати таку земельну ділянку;

із земель державної або комунальної влас-
ності — на підставі рішення відповідного ор-
гану виконавчої влади або органу місцевого 
самоврядування - орендодавця, або за резуль-
татами аукціону;

на підставі цивільно-правового договору 
або в порядку спадкування.

Договір оренди землі укладається у пись-
мовій формі і за бажанням однієї зі сторін 
може бути посвідчений нотаріально.

Земельна ділянка за договором оренди зем-
лі вважається переданою орендодавцем орен-
дареві з моменту державної реєстрації права 
оренди в Державному реєстрі речових прав 
на нерухоме майно. Строк дії договору орен-
ди земельної ділянки не може перевищува-
ти 50 років. Строк оренди земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення для ве-
дення товарного сільськогосподарського ви-
робництва, фермерського господарства, осо-
бистого селянського господарства не може 
бути менш як 7 років.

Як здійснюється поновлення договорів 
оренди землі, укладених до 16 липня 2020?

Поновлення договорів оренди землі, укла-
дених до 16.07.2020, здійснюється на умо-
вах, визначених такими договорами, за пра-
вилами, чинними на момент їх укладення. 
При цьому у разі внесення змін до договору 
оренди землі після 16.07.2020 на них поши-
рюватимуться правила щодо поновлення до-
говорів оренди землі, визначені статтею 126¹ 
Земельного кодексу України.

Важливо! Сторона договору, яка бажає ско-
ристатися правом відмови від поновлення до-
говору, не пізніше ніж за місяць до дати за-
кінчення дії такого договору має подати до 
Державного реєстру речових прав на нерухо-
ме майно заяву про виключення з цього реє-
стру відомостей про поновлення договору. У 
разі відсутності заяви про виключення з Дер-
жавного реєстру речових прав на нерухоме 

майно відомостей про поновлення договору 
до дати закінчення дії такого договору після 
настання відповідної дати закінчення дії до-
говору державна реєстрація речового права 
продовжується на той самий строк.

Коли може бути припинено договір орен-
ди землі?

Відповідно до статті 31 Закону України 
«Про оренду землі», договір оренди землі, 
серед іншого, припиняється в разі:

закінчення строку, на який його було 
укладено;

поєднання в одній особі власника земель-
ної ділянки та орендаря;

відчуження права оренди земельної ділян-
ки заставодержателем;

набуття права власності на житловий буди-
нок, будівлю або споруду, що розташовані на 
орендованій іншою особою земельній ділянці.

Коли договір оренди землі може бути до-
строково розірвано?

Визначено два шляхи дострокового розі-
рвання договору оренди землі: за згодою сто-
рін та за рішенням суду.

За згодою сторін:
у разі розірвання договору оренди землі з 

ініціативи орендаря орендодавець має право 
на отримання орендної плати на землях сіль-
ськогосподарського призначення за шість мі-
сяців, а на землях несільськогосподарського 
призначення — за рік, якщо протягом зазна-
ченого періоду не надійшло пропозицій від 
інших осіб на укладення договору оренди цієї 
ж земельної ділянки на тих самих умовах, за 
винятком випадків, коли розірвання догово-
ру було обумовлено невиконанням або нена-
лежним виконанням орендодавцем договір-
них зобов’язань;

у разі розірвання договору оренди землі за 
погодженням сторін кожна сторона має право 
вимагати в іншої сторони відшкодування по-
несених збитків відповідно до закону.

За рішенням суду:
невиконання сторонами обов’язків, пе-

редбачених статтями 24 і 25 Закону України 
«Про оренду землі»;

невиконання сторонами обов’язків, перед-
бачених умовами договору;

у разі випадкового знищення чи пошко-
дження об’єкта оренди, яке істотно перешкод-
жає передбаченому договором використанню 
земельної ділянки;

на підставах, визначених Земельним ко-
дексом України та іншими законами України.

Як здійснюється нарахування земельного 
податку фізичним особам?

Земельний податок – це обов’язковий пла-
тіж, що справляється з власників земельних 
ділянок та земельних часток (паїв), та постій-
них землекористувачів. Нарахування земель-
ного податку здійснюється податковими ор-
ганами (за місцем знаходження земельної 
ділянки) індивідуально для кожної фізичної 
особи на підставі даних Державного земель-
ного кадастру. Контролюючі органи обчислю-
ють суми земельного податку та надсилають 
(вручають) платнику за місцем його реєстра-
ції до 1 липня поточного року податкове пові-
домлення-рішення. Фізичні особи сплачують 
земельний податок протягом 60 днів з дня 
вручення податкового повідомлення-рішен-
ня. Якщо платник податку виявив розбіж-
ності у відомостях про земельну ділянку, що 
були надані контролюючими органами, йому 
необхідно звернутись до контролюючого ор-
гану за місцем знаходження земельної ділян-
ки з оригіналами документів на право влас-
ності, користування пільгою для проведення 
звірки та уточнення даних.

Коли потрібно встановлювати межі зе-
мельної ділянки?

Власник земельної ділянки має право ви-
магати від власника сусідньої земельної ді-
лянки сприяння встановленню твердих меж, 
а також відновленню межових знаків у ви-
падках, коли вони зникли, перемістились або 

стали невиразними. Основні випадки, в яких 
виникає необхідність встановлення меж зе-
мельної ділянки:

втрата чи пошкодження раніше встановле-
них межових знаків;

проведення будівельних робіт на земель-
ній ділянці (в т.ч. при встановленні огорожі 
земельної ділянки);

під час вирішення межових спорів з влас-
никами сусідніх земельних ділянок;

буріння свердловин;
придбання земельної ділянки новим влас-

ником та інші.
Як реалізувати своє право на безоплатне 

отримання земельної ділянки?
Передача земельних ділянок безоплатно 

із земель державної і комунальної власно-
сті у власність громадян у розмірах, визначе-
них законом, провадиться один раз по кож-
ному виду використання. Це означає, що ви 
маєте право отримати у приватну власність 
до шести земельних ділянок різного цільово-
го призначення: для ведення фермерського 
господарства; для ведення особистого селян-
ського господарства; для ведення садівниц-
тва; для будівництва і обслуговування жило-
го будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка); для індивідуального 
дачного будівництва; для будівництва інди-
відуальних гаражів.

Крок 1 Обрання вільної земельної ділян-
ки за бажаним місцем розташування та з від-
повідним цільовим призначенням. У цьому 
може допомогти Публічна кадастрова карта 
за посиланням: https://map.land.gov.ua.

Крок 2 Звернення до сільської, селищної, 
міської ради (якщо питання стосуються зе-
мель комунальної власності) та надання не-
обхідних документів.

Крок 3 Замовлення розроблення проекту 
землеустрою у землевпорядній організації 
шляхом укладення відповідно договору з чіт-
ким визначенням вартості та строків вико-
нання робіт.

Крок 4 Реєстрація земельної ділянки у Дер-
жавному земельному кадастрі.

Крок 5 Затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки.

Рішення про затвердження проекту зем-
леустрою є одночасно рішенням про пере-
дачу земельної ділянку у власність чи у 
користування.

Крок 6 Державна реєстрація права власно-
сті тепер Вашої земельної ділянки у Держав-
ному реєстрі речових прав на нерухоме май-
но та їх обтяжень.

Після реєстрації у Державному реєстрі ре-
чових прав на нерухоме майно Ви стаєте пов-
ноправним власником земельної ділянки.

Як змінити цільове призначення земель-
ної ділянки?

Зміна цільового призначення земельних ді-
лянок, що не належать до державної чи кому-
нальної власності, здійснюється сільською, 
селищною, міською радою.

Етап 1. Необхідна нотаріально засвідчена 
заява на зміну цільового призначення земель-
ної ділянки, підписана власником. Саме ця 
заява і буде підставою для розробки проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ді-
лянки, цільове призначення якої змінюється.

Проєкт землеустрою щодо відведення зе-
мельних ділянок може передбачати зміну ці-
льового призначення декількох земельних 
ділянок, за умови що власником земельної ді-
лянки приватної власності є одна особа.

Етап 2. Власник земельної ділянки пови-
нен подати розроблений проєкт землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки до відпо-
відно сільської, селищної, міської ради. За-
твердження документації щодо земельної ді-
лянки, що розташована за межами населеного 
пункту, здійснюється районною державною 
адміністрацією.

Підставою для відмови у затвердженні про-
єкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки може бути лише невідповідність його 
положень вимогам законів та прийнятих від-
повідно до них нормативно-правових актів, 
документації із землеустрою або містобудів-
ній документації. Відмова у зміні цільово-
го призначення земельної ділянки або зали-
шення клопотання без розгляду можуть бути 
оскаржені до суду.

Етап 3. Якщо рішення про затвердження 
проєкту землеустрою прийняте, потрібно 
внести відповідні зміни до Державного зе-
мельного кадастру. Для цього документація 
із землеустрою подається Державному када-
стровому реєстратору через центр з надання 
адміністративних послуг (ЦНАП) або через 
електронний кабінет.

Зняття так званого 
мораторію на продаж земель 

сільськогосподарського 
призначення – процес 

важливий та історичний. Це 
нова епоха для земельної 

сфери нашої держави
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Уже з 6 липня в Україні запрацює 
система автоматичного списання з ра-
хунків українців боргів на вимогу дер-
жавних і приватних виконавців. 

Тепер банки зобов'язані на вимо-
гу виконавця надати інформацію про 
реквізити рахунків боржника і про 
суму коштів на них. У Міністерстві 
юстиції зазначили, що для боржни-
ка тут теж є плюс: виконавець знати-
ме, скільки коштів на рахунку, і зможе 

заарештувати тільки потрібну суму, а 
не все, що є. Також банки і виконав-
ці будуть взаємодіяти в електронно-
му вигляді - через Автоматизовану 
систему виконавчого провадження. 
Для списання коштів, як і раніше, по-
трібно буде рішення суду. Спрощуєть-
ся тільки сама процедура списання - 
вона буде автоматизованою.

«Слово і Діло»

Цього року до цільового 
фонду обласної ради надійш-
ло 776 тис грн. Вся сума на-
дійшла від ТОВ «Акрона 
газ-енергія». Фінансування 
цього року з цільового фон-
ду ще не проводилось. На сьо-
годні у фонді є 1 млн. 590 тис. 
794 грн.

Про це під час засідання по-
стійної комісії обласної ради 
з питань паливно-енергетич-
ного комплексу та викори-
стання надр повідомив дирек-
тор Департаменту фінансів 
Полтавської ОДА Павло 
Кропивко.

Згідно з проектом рішення 
«Про надходження та необ-
хідність розподілу коштів ці-
льового фонду Полтавської 
обласної ради між територіальними 
громадами за місцем видобування ко-
рисних копалин» планується розподіли 
803 тис грн із цільового фонду.

Відтак, пропонується виділити: 
Заводській громаді — 155 тис грн, 
Лохвицькій — 51 тис 733 грн, Петрів-
сько-Роменській — 155 тис 200 грн, 
Сенчанській — 60 тис 800 грн, Сергіїв-
ській — 103 тис грн, Білицькій — 25 тис 

грн, Драбинівській — 100 тис 654 грн, 
Михайлівській — 50 тис 327 грн, Нехо-
рощанській — 100 тис 655 грн.

Депутати підтримали винесення цьо-
го проєкту рішення на розгляд сесії. Та-
кож вирішили направити листи до ком-
паній, які не виконують угоди. Вже на 
наступному засіданні комісії планують 
розглянути їх пояснення.

 «БМ»

У п’ятницю, 2 липня, відбулася сьо-
ма сесія восьмого скликання Сергіїв-
ської сільської ради. Депутати  роз-
глянули 36 питань порядку денного. 
Питання стосувалися прийняття змін 
до бюджету громади, внесення змін 

до Програм та земельні питання. За 
результатами виконання бюджету за 
перше півріччя доходи виконано на 
232,28%, фактичне перевиконання 
склало 14 778 892,66 грн. 

 «БМ»

МІЖ ГРОМАДАМИ, В ЯКИХ 
ВИДОБУВАЮТЬ КОРИСНІ 
КОПАЛИНИ, РОЗПОДІЛЯТЬ 
ПОНАД 800 ТИСЯЧ

БОРГИ СПИСУВАТИМУТЬ 
АВТОМАТИЧНО

У СЕРГІЇВЦІ 
ПЕРЕВИКОНАЛИ БЮДЖЕТ

До редакції звернулася Наталія Хо-
датенко, директор Біленченківського 
цеху з пошиву мішків, за її словами: 
«У Біленченківці біля її підприємства 
невідомі люди технікою руйнують ас-
фальтне покриття з метою його подаль-
шого вивезення. Не розумію, чому мене 
не проінформували, адже, якщо роботи 
проводять від міської чи сільської ради 
можна було б попередити.  Викликала 
поліцію, чекаю на екіпаж.»

Коли ми приїхали на місце події, на 
виклик вже прибули поліцейські, які 
складали адміністративний протокол 
та рекомендували призупинити робо-
ти до визначення їх законності. Також 
на місці події був Іван Підгайний, ста-
роста Біленченківської сільської ради 
та Володимир Бакута, завідувач секто-
ру земельних ресурсів виконавчого ко-
мітету Гадяцької міської ради. Пізні-
ше прибув і міський голова Володимир 
Нестеренко.

«На минулому тижні була в справах 
у сільраді і цікавилася, що збираються 
робити біля цеху. Адже розпочали роз-
чистку території. Чіткої відповіді від 
старости так і не отримала. Сьогодні ж, 
під час обідньої перерви, мені зателефо-
нував охоронник з цеху і повідомив, що 
хтось знищує асфальтне покриття біля 
цеху. Навіщо ламати, а потім в резуль-
таті - буде болото після дощу», - гово-
рить Наталія Ходатенко. 

Володимир Нестеренко: «Всі дозво-
ли на проведення робіт є, тому не ро-
зумію в чому справа. Навіщо робити з 
цього велику проблему. Працівники ви-
конують свою роботу.»

Іван Підгайний: «Тут працювала най-
мана техніка, за простій якої доведеться 
заплатити немалі гроші. Замість того, 
щоб працювати, витрачаємо час на су-
перечку. Асфальт вивозять для того, 

щоб покращити дорогу у Рудиках, Гри-
паках, Писарівщині та Островерхівці.» 

Так, «нічим» можна сказати і закін-
чився інцидент. Всі роз’їхалися за свої-
ми справами, а староста сільради запро-
понував нам  поїхати, подивитися куди 
возять асфальт. Тільки не зовсім зрозу-
міло, навіщо в одному місці руйнувати, 
щоб в іншому полагодити. Але ми не 
будівельники, як міський голова, зі сво-
їм могутнім стратегічним мисленням. 

Хоча нинішня економічна ситуація в 
нашій державі спричиняє дуже багато 
незручностей в підприємницькій діяль-
ності на всіх рівнях. Проблеми відчува-
ються дуже гостро, а особливо для дріб-
них підприємців. Влада повинна дбати 
про підприємців, знаходити спільну 
мову та сприяти розвитку малого і се-
реднього бізнесу, адже саме від цього 
на пряму залежить економіка нашого 
краю - і робочі місця, і податки в місце-
вий бюджет. Але, як показує практика, 
в нас продовжують працювати за прин-
ципом «одне лічать, а друге калічать». 

Вікторія Цимбал

Депутати Полтавської облради 
8 скликання зібралися, 7 
липня, на засідання п’ятої 
сесії, розглянути бюджетні 
та земельні питання, а також 
затвердити Стратегію розвитку 
області.
Планували розглянути понад 50 пи-

тань, зареєструвалися 57 депутатів із 
84. До трибуни вийшли представники 
фракцій «ОПЗЖ» та «За майбутнє» 
з активістами, які тримають роздру-
ковані плакати з гаслами проти голо-
ви облради Олександра Біленького. 
Слово для виступу з трибуни взяв де-
путат від «За майбутнє» Іван Моска-
лик, який акцентував на питанні щодо 
розподілу бюджету, проект якого не 
задовольняє фракцію, бо нібито не-
справедливо розподіляє кошти. Депу-
тат висунув вимогу не розглядати пи-
тання бюджету. 

Попри те, що мітингувальники не 
відійшли від президії, Олександр Бі-
ленький оголосив відкриття сесії.

Поки Біленький фотографувався та 
виголошував привітання, його місце у 
президії зайняв хтось із мітингуваль-

ників. Він вирішив проводити сесію з 
трибуни, враз його оточили представ-
ники фракції «За майбутнє», які ви-
магали зняти з розгляду питання пе-
рерозподілу бюджету. Під час спроби 
сформувати порядок денний на захист 
до Олександра Біленького до трибу-
ни вийшов Олег Діденко (як і голо-
ва облради, представник «Довіри»). З 
криками «та харош уже, мужики», він 
почав штовхатися і протиснувся, аби 
стати поряд з головою облради. Це 
спричинило подальшу штовханину 
серед усіх, хто зібрався біля трибуни. 
Викликали поліцейських, їх Білень-
кий попросив навести лад та вивести 
із зали тих, хто порушує порядок і не 
дає провести сесію. «Ми все одно про-
ведем цю сесію — хочете ви цього чи 
не хочете. Це ж не Кременчук, зрозу-
мійте одне» — звернувся до невдово-
лених голова облради.  Попри завору-
шення, сесія продовжилася у більш 
– менш нормальному режимі. Правда 
із порядку денного виключили кілька 
питань, але не суттєвих. 

«БМ»

«ОДНЕ ЛІЧАТЬ, 
А ДРУГЕ КАЛІЧАТЬ» 

БИТВА ЗА 
600 МІЛЬЙОНІВ
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«В Україні через складні 
погодні умови знеструмлено 
93 населених пункти у шести 
областях», «Через сильні 
пориви вітру без електроенергії 
залишаються більшість 
областей країни», «Гроза стала 
причиною масових поривів ліній 
електропередач в Україні» - такі 
повідомлення чуємо щоразу, 
навіть після незначної негоди. 

Так повелося, що в Україні, грози та 
пориви вітру є основною причиною 
відключення електроенергії, адже щоб 
уникнути масштабних аварій на лініях, 
спрацьовує автоматична система захи-
сту ліній електропередач. Також, части-
на відключень трапляється через падін-
ня гілок дерев на лінії електроопор. 

Подібна ситуація сталася і минулого 

тижня, коли практично усі громади Га-
дяччини, в негоду були відключені від 
електропостачання. Звісно, народ знову 
відреагував на відключення агресивно:

«Скільки себе пам’ятаю, завжди, коли 
у нас негода (хоч якого б масштабу вона 
не була), нам відразу відключають світ-
ло. У таких умовах неможливо працю-
вати, немає Інтернету, відсутнє водопо-
стачання. Невже так важко налагодити 
нормально цей процес?» - запитує гість 
редакції Сергій Анатолійович. 

«Ми боїмося дощу, вітру, блискавки, 
— коментує у соцмережі Марина Оні-
щенко,  — Щойно небо захмарилося, 
так і знай — світла не буде. За вікном — 
XXI століття, а ми сидимо без електри-
ки! Хоч проси, хоч не проси - надійно-
го електропостачання як не було, так і 
немає.» 

«Можливо, я помиляюсь, але праців-
ники Гадяцької філії ПАТ «Полтавао-
бленерго» регулярно обрізають гілки 
дерева, щоб у разі різких поривів вітру 
не було поривів на лініях. То чому це не 

допомагає? Постійні перебої в негоду!» 
- обурюються у соцмережах. 

Незадоволення громадян можна зро-
зуміти, адже під час негоди діє принцип 

«нехай весь світ почекає» - у будин-
ках немає світла та води; у більшості 
магазинів не продають товари, бо не 
працюють касові апарати та ваги; із усіх 
АЗС у Гадячі зазвичай працює лише 
одна; що там казати, якщо навіть ліки 
купити не можна, бо фармацевти  від-
мовлялися відпускати без чеку…

Цікавитись у пресслужби Гадяць-
кої філії ПАТ «Полтаваобленерго» про 
причини відключень – давно не має 
сенсу. Щоразу, вони радять просто по-
глянути у вікно. Мовляв  - чого ви очі-
куєте під час негоди!

Щоправда, від одного із компетент-
них працівників установи, нам одно-
го разу вдалося дізнатися, що відклю-
чення щоразу стаються через аварійні 
вимикання ліній електропередач 10 кВ 
унаслідок складних погодних умов та 

падіння гілок на дроти ПЛ-10 кВ.
Поки усім доведеться це терпіти – не-

відомо. До речі, згідно із статистичних 
даних,  Україна за якістю надання по-
слуг з постачання електроенергії серед 
країн Європи у найгіршому становищі. 
Ми, одна з найбільших країн Європи, із 
найбільш розгалуженою мережею елек-
тропостачання. А стан електричних ме-
реж, система їх обслуговування та екс-
плуатації в Україні незрівнянно гірші, 
ніж у переважній більшості європей-
ських країн.  

У той же час, не дивлячись на низь-
ку якість електропостачання, вартість 
електроенергії в Україні досить висока і 
стабільно продовжує зростати. Тому, до 
65% домогосподарств жертвують свої-
ми потребами, щоб оплатити рахунки 
за електроенергію. А більшість укра-
їнців вважає, що витрати на електрое-
нергію занадто високі. Про це свідчить 
загальнонаціональне дослідження енер-
госпоживання, проведене за підтримки 
Проекту енергетичної безпеки USAID.

Згідно дослідження, 20% домогоспо-
дарств отримують субсидії на оплату 
енергії, ще 30% домогосподарств обира-
ють між оплатою рахунків за енергію та 
закриттям поточних потреб. Переваж-
на більшість — 80% домогосподарств 
– перебувають на межі енергетичної 
бідності.

«Незважаючи на схожість із домо-
господарствами в інших країнах Схід-
ної та Центральної Європи, в Україні 
більша кількість (на душу населення) 
людей, які страждають від енергетич-
ної бідності. Українські домогосподар-
ства також витрачають велику частину 
своїх доходів на оплату енергії, ніж до-
могосподарства у більшості європей-
ських країн», - йдеться в дослідженні.

Дослідження показало, що від 57% 
до 65% домогосподарств змушені жер-
твувати іншими потребами від «де-
кількох разів на рік» до «майже щомі-
сяця», щоб оплатити свої рахунки за 
електроенергію.

В опалювальний період вразливі до-
могосподарства витрачають від 20% до 
29% своїх щомісячних витрат на елек-

троенергію. Приблизно 70% вразли-
вих домогосподарств витрачають по-
над 15% своїх загальних витрат на 
енергоносії.

У східній частині України, де пере-
бої електропостачання відбувають-
ся частіше, ніж в середньому по краї-
ні, третина домогосподарств повинна 
обирати між придбанням товарів пер-
шої необхідності (продукти харчуван-
ня або ліки) та сплатою за щомісячне 
енергопостачання.

Прикро це читати, чи не так? Адже, 
коли йде мова про несплачені платіж-
ки за світло – тут «команда професі-
оналів» оперативно з’являється, щоб 
припинити подачу електроенергії спо-
живачам. Проте, коли вони недопрацьо-
вують і змушують споживачів сидіти по 
кілька діб без електропостачання, тоді 
вони відверто проявляють байдужість 
до своїх абонентів. 

Підготувала Оксана Кириченко

«БОЇМОСЯ ВІТРУ, ДОЩУ ТА ГРОЗИ, 
БО ОДРАЗУ СВІТЛО ЗНИКАЄ»

Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг 
(НКРЕКП) назвала операторів 
системи розподілу (ОСР), з 
вини яких у першому півріччі 
поточного року найчастіше було 
відсутнє електропостачання у 
споживачів. Про це йдеться в Звіті 
з моніторингу функціонування 
роздрібного ринку електричної 
енергії, що оприлюднений 
на сайті НКРЕКП.
Так, найвищі показники 
SAIDI (індекс середньої 
тривалості довгих перерв в 
електропостачанні) з вини 
компанії зафіксовані в:
- ТОВ «Луганське 

енергетичне об'єднання»,
- АТ «ДТЕК Одеські 
електромережі», 
- АТ «Чернівціобленерго», 
- АТ «Житомиробленерго», 
- АТ «ДТЕК Донецькі 
електромережі», 
- ПрАТ «Закарпаттяобленерго».
Загалом, протягом першого 
півріччя 2021 року було 
зафіксовано 191 650 перерв 
в електропостачанні (з 
різних причин).
У той же час, у рейтингу 
електропостачальників, 
які поступово покращують 
обслуговування, ТОВ 
«Полтаваенергозбут» 
займає 15 місце із 50.
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Відновлено понад 10 кілометрів дороги Р-60 Кро-
левець – Пирятин на території Миргородського та 
Лубенського районів. Про це повідомив голова Пол-
тавської ОДА Олег Синєгубов.

«Наразі укладають новий шар асфальтобетону в 
селі Млини Лохвицької громади. До кінця року пла-
нуємо оновити цей автошлях до межі з Сумською 
областю», – наголосив Олег Синєгубов. Роботи 
проводять у межах програми Президента України 
Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Критий спортмайданчик із душовими, роздя-
гальнями та підсобними приміщеннями незабаром 
з’явиться у Коломацькій загальноосвітній школі. 
Нині там триває ремонт. Уже виконане облаштуван-
ня фундаменту і встановлений металевий каркас, а 
також реконструйовані побутові приміщення.

Роботи з облаштування спортивного майданчика 
проводяться у межах програми президента України 
«Велике будівництво». Субвенція на соціально-еко-
номічний розвиток склала 10 млн грн, а з місцевого 
бюджету на втілення ідеї у життя виділили 3,3 млн.

Критий спортивний комплекс стане подарунком 
не лише для півтори сотні учнів місцевої школи, але 
і для всіх небайдужих до спорту мешканців Коло-
мацького. Адже нині у центрі громади бракує місця, 
можна було б займатися цілий рік, незалежно від по-
годних умов.

Роботи, що стартували минулого року, планують 
завершити восени 2021-го.

Пресслужба Коломацької громади

«Він матиме чотири доріжки по 25 метрів, 
маленьку чашу для дітей і масажні кабінети. 
Тут зможуть проходити реабілітацію й 
тренування жителі громади та району, 
люди з інвалідністю чи вихованці місцевої 
спецшколи-інтернату. Звісно, плануємо 
тут проводити й змагання різного рівня», 
– зазначив голова Полтавської ОДА Олег 
Синєгубов.

Басейн збудують на території міського стадіону 
«Старт», який оновили торік у межах «Великого бу-
дівництва». За словами голови Полтавської ОДА, 
басейн разом зі стадіоном становитиме потужний 
спортивний комплекс і серйозну базу для розвит-
ку плавання.

На будівництво заплановано залучити 111,5 млн 
грн із державних субвенцій, зокрема на соціально-е-
кономічний розвиток, ДФРР і міського бюджету.

Полтавська ОДА

Родина Іващенків, із Петрівки-Роменської, 
минулого року вирішила спробувати себе у 
вирощуванні власної екопродукції.
Методом спроб і помилок у власній теплиці за-

раз вирощують зелень, огірки, помідори, перець, пе-
тунії. І все це без додавання хімічних добрив, лише 
органіка.

Родина планує у майбутньому розширити власну 
справу, щоб пропонувати ще більше якісної органіч-
ної продукції своїм клієнтам.

Петрівсько-Роменська громада у Фейсбук

«Питання будівництва нових артезіанських сверд-
ловин є нагальним та актуальним. Місту не вистачає 
води. Особливо в спекотні літні дні», - йдеться у по-
відомленні Міськводоканалу Сумської міської ради, 
у Фейсбуці. Зазначається, що для розв’язання про-
блеми з водою в Сумах треба пробурити хоча би 5 
нових артезіанських свердловин - по одній на кожно-
му з водозаборів. Будівництво однієї коштує близь-
ко 30 млн грн.

У найближчій перспективі нова свердловина може 
з’явитися лише на Лепехівському водозаборі. Проєк-
тно-кошторисна документація на її будівництво вже 
на стадії завершення. 

Цей готовий бізнес продають за 700 тис. євро. 
Сад площею 5,14 га. На території посаджені 19 535 
яблунь сортів: Пінова, Голден Делішес, Чемпіон, Ред 
Джонапринц, Ред Чіф. Сад облаштований крапель-
ним поливом. Як йдеться в оголошенні, відповідно 
до технології вирощування на 5 років сад буде дава-
ти орієнтовно 200 тонн яблук. Крім того, на території 
посаджено 2 га малини раннього сорту. Вода для по-
ливу рослин береться з водойми, що розташована на 
прилеглій території. Також на території є будинок з 
терасою та банею з басейном. Для відвідувачів є пар-
кінг. Про це стало відомо 1 липня з платформи OLX.

Також у Полтаві продають аквапарк за 2 мільйони 
доларів. На території окрім аквапарку знаходиться 
ресторан, готель на 20 номерів, 2 сауни, дитячі кім-
нати, волейбольна зона та VIP-зона з окремим джа-
кузі та басейном. 

Повідомляє ЗМІСТ

Народні депутати Андрій Клочко та Віталій 
Безгін пропонують повернути населеному 
пункту його початкову назву — Новоселівка. 

У пояснювальній записці нардепів до документа 
наголошується, що ініціативу перейменування села 
Голобородько погоджено Полтавською обласною та 
Пирятинськими міською та районними радами, щоб 
повернути населеному пункту його історичну назву 
й виконати вимоги декомунізаційного законодавства. 

«Важливо, що це питання підтримане територі-
альною громадою на громадських слуханнях. Назва 
«Голобородько» однозначно підпадає під дію Зако-
ну України «Про засудження комуністичного і на-
ціонал-соціалістичного (нацистського) тоталітар-
них режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 
символіки». За інформацією Українського інституту 
національної пам’яті (УІНП) як центрального органу 
виконавчої влади, після окупації УНР більшовиць-
кою Росією село Новоселівка неподалік Пирятина 
перейменували в «Голобородько» на честь Івана Го-
лобородька - злочинця, що встановлював радянську 
комуністичну владу на території України, керівни-
ка червоного партизанського загону у 1918 році, се-
кретаря комсомольської організації Пирятинського 
повіту», - прокоментував регіональний представник 
УІНП в Полтавській області Олег Пустовгар.

Північно-східний відділ УІНП

ВІДНОВИЛИ ПОНАД 
10 КІЛОМЕТРІВ 
ДОРОГИ КРОЛЕВЕЦЬ – 
ПИРЯТИН

У КОЛОМАЦЬКІЙ 
ШКОЛІ ТРИВАЄ 
ОБЛАШТУВАННЯ 
КРИТОГО 
СПОРТИВНОГО 
МАЙДАНЧИКА

У ПИРЯТИНСЬКІЙ 
ГРОМАДІ 
ПЕРЕЙМЕНУЮТЬ СЕЛО 
ГОЛОБОРОДЬКО

У МИРГОРОДІ 
ЗБУДУЮТЬ БАСЕЙН

У ТАХТАУЛОВОМУ 
ПРОДАЮТЬ 
ЯБЛУНЕВИЙ САД 

ДЕ НАРОДИВСЯ – 
ТАМ І ЗНАДОБИВСЯ 

МІСТУ СУМИ 
НЕ ВИСТАЧАЄ 
ПИТНОЇ ВОДИ

Минулого тижня працівники «Полтававодокана-
лу» виявили на очисних каналізаційних спорудах у 
Кобеляках скид нафтопродуктів. Забрудненими вия-
вились рідкі відходи, які привезли на очисні споруди 
представники турецької компанії «Онур», що укла-
ди договір із водоканалом на утилізацію стоків. Про 
це повідомили у прес-службі обласного комунально-
го підприємства. Лабораторні дослідження водокана-
лу показали, що з рідкими побутовими відходами до 
очисних споруд у Кобеляках потрапили нафтопро-
дукти. Скільки їх було і які саме — поки не визна-
чено. На двох чергах очисних споруд у Кобеляках 
зафіксовано перевищення допустимої норми нафто-
продуктів у понад тисячу разів. Викид нафтопродук-
тів у очисні споруди могли призвести до екологічної 
катастрофи. Один з етапів очищення стоків, які по-
трапляють до очисних споруд — біологічна очистка 
за допомогою активного мулу. У його складі бактерії 
та мікроорганізми, які харчуються органікою, цим са-
мим очищуючи стоки. Далі вода проходить процес бі-
ологічної доочистки у каскадних ставках і потрапляє 
у річку Кобелячок. Нафтопродукти, що потрапили до 
очисних споруд, вбили активний мул. Тому був ри-
зик того, що до річки потраплять неочищені стоки.

Щоби виправити ситуацію водоканал привіз актив-
ний мул з Полтави й зараз стоки у Кобеляках очи-
щує лише одна черга очисних споруд замість двох, 
інші забруднені нафтопродуктами. Фактично шість 
технологічних споруд перекриті для запобігання ви-
кидів небезпечних стоків у довкілля. Скільки часу і 
ресурсів потрібно, аби привести їх до робочого ста-
ну, наразі невідомо. Спочатку потрібно знайти місце 
для утилізації забруднених стоків, а це близько ти-
сячі кубометрів мулу. Потім промити самі споруди, 
замінити трубопроводи та обробити все спецреаген-
тами. Розмір збитків завданих комунальному підпри-
ємству ще встановлюється.

Нагадаємо, «Онур» в якості однієї з кількох під-
рядних компаній залучений Укравтодором до будів-
ництва бетонної траси Н-31, в тому числі на ділян-
ці обходу міста Кобеляки. Загальна вартість робіт на 
80 км полтавської ділянки траси оцінюється у май-
же 14 млрд грн.

Микола Лисогор, «Полтавщина»

Ініціатор фесту Юрій Бойко говорить, що уже дав-
но мав ідею влаштувати літній фестиваль з дискоте-
кою та активним дозвіллям. Після появи ідеї погово-
рив з однодумцями і почав збирати команду:

«Ця ідея не спонтанна, але карантин вніс корек-
тиви. Щойно на Полтавщині послабили карантин я 
зрозумів, що літній фестиваль цьогоріч треба влаш-
товувати. Це вечірки, діджеї, музика та гарний на-
стрій. Ми уже знайшли партнерів, тому вперше 
влаштуємо цей фест».

Назва події теж пов’язана з карантином. Юрій Бой-
ко говорить, що ізоляція тепер дуже знайоме слово 
для людей і викликає чимало асоціацій. Фестиваль 
покликаний повернути емоції, які через пандемію пе-
рестають відчувати.

Локація фесту – «Сорочин яр». Одразу організа-
тори міркували де краще влаштувати хахід і обира-
ли з кількох локацій. На літо-парку зупинилися, бо 
це місце неподалік Полтави і має необхідні умови.

Фест триватиме з 31 липня до 1 серпня. Щоб по-
трапити на захід потрібно придбати квиток за поси-
ланням. Ціна - 750 грн.

Перелік розваг: food-корт, Welcome Drink; басейни 
та водна гірка 130 м; дитяча шоу-програма та baby-
sitter; виступи сover-band Masazh та інших музич-
них гуртів;

пінна дискотека; діджей лайв; пісні біля вогнища; 
сhill-зона з кальянами;

прогулянки на квадроциклах; insta-маркет: майс-
три hand-made, крафтові виробники; інтерактиви: 
майстер-класи, тест-драйв, командні змагання; свят-
ковий феєрверк;

розіграш сертифікату на подорож номіналом 10 
000 грн від Lucky Travel Poltava та багато інших 
подарунків.

А. Добряк «Зміст»

РІВЕНЬ НАФТОПРОДУКТІВ 
В ОЧИСНИХ СПОРУДАХ 
ПЕРЕВИЩИВ НОРМУ 
В 1000 РАЗІВ 

ВЛАШТОВУЮТЬ 
ФЕСТИВАЛЬ «ІЗОЛЯЦІЯ»
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Валентина Дубовик отримала кваліфікацію ліка-
ря-інфекціоніста. Відтепер працюватиме в інфекцій-
ному відділенні міської лікарні.

Повідомила КНП «Гадяцька МЦЛ» у Фейсбук

Надає консультативну та оперативну допомо-
гу при гінекологічних захворюваннях. Обстежен-
ня проводиться на високоякісному, сучасному об-
ладнанні: лапароскопічне, пластичне, оперативне 
лікування. Також надаються консультації та опера-
тивна допомога в області урології (аденоми, сечо-
кам’яна хвороба) та хірургічні (грижі, видалення 
жовчного міхура) ендоскопічним методом. 

Контакти: 0973171480, 0952076930.
Гінекологічний запис до лікаря О.О. Погорєло-

ва: 0973857979, 0957556753. 
Адреса: м. Харків, вул. Григорівське шосе (Ком-

сомольська), 30. Ст. метро «Холодна Гора».

Улітку, коли карантинні обмеження трішки посла-
билися, починається сезон подорожей, зустрічей та 
свят у колі близьких. Багато людей не відмовляють-
ся від вживання алкоголю, але дотримуються стере-
отипу, що холодне пиво у спекотний день — найкра-
щий напій. Чи це справді так?

Центр громадського здоров’я підготував перелік 
клінічно підтверджених ризиків і небезпек для здо-
ров’я, пов’язаних із вживанням алкоголю під час 
спеки:

Швидкий сонячний опік. Вживання алкоголю 
може підвищити чутливість та вразливість шкіри до 
сонячного світла. 

Рак шкіри. Вплив ультрафіолетового випроміню-
вання сонця є основним фактором ризику меланоми, 
а вживання алкоголю збільшує цей ризик. 

Зневоднення і тепловий удар. Алкоголь та сонце 
можуть спричинити зневоднення - це може збільши-
ти ризик теплового удару, теплових судом та тепло-
вого виснаження. Але не варто втамовувати спрагу 
алкогольними напоями. Алкоголь діє на нашу шкіру 
як судинорозширювальний засіб та впливає на здат-
ність тіла до терморегуляції.

Утоплення. Вживання алкоголю може мати небез-
печні наслідки для тих, хто відпочиває на воді або за-
ймається водними видами спорту. За даними ДСНС 
України від 25 до 50% смертельних випадків під час 
відпочинку на воді пов’язані з вживанням алкоголь-
них напоїв. 

«БМ»

Про це стало відомо 4 липня з фейсбук-
сторінки Ірини Заславець.
15-річній Насті, яка протягом 2 років лікувалася в 

дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит», вико-
нали операцію з трансплантації нирки. Донором ор-
гану стала 45-річна жінка, яка отримала важкий ін-
сульт. Згодом, лікарі діагностували, що мозок жінки 
мертвий. Тому син жінки погодився на донорство 
органів.

Про вроджену патологію нирки дівчина дізналася 
в 9 років. Лікарі проводили кілька операцій, але про-
блеми не усунули. Уже в 11 років Настя почала ліку-
ватися в «Охматдиті». По кілька годин Настя лежала 
під апаратом гемодіалізу, який замість нирок виво-
дить токсини.

«Полтавська міська лікарня вже рік має ліцензію 
на трансплантації і є учасником пілотного проекту. 
Відтак, саме там би й мали відбутися операції. Од-
нак, до цього часу, нікому з реципієнтів зі «списку 
очікування» закладу органи не підходять», — йдеть-
ся в публікації Ірини.

«Полтавська хвиля»

Усі сорти черешні містять багато клітковини, міді, 
калію та марганцю, що сприяє регуляції серцевого 
ритму, скороченню м’язів, передачі нервового імпуль-
су, регуляцію кров’яного тиску тощо. А клітковина, 
що міститься в черешні, допомагає підтримувати здо-
ров’я травної системи.

Для прикладу, одна чашка (154 г) солодкої, сирої 
черешні без кісточок містить: 97 ккал, 2 г білку, 25 г 
вуглеводів, 3 г клітковини, 18% денної норми вітамі-
ну C, 10% денної норми калію, 5% денної норми міді 
та 5% денної норми марганцю. 

У дітей з ожирінням черешня запобігає деформа-
ції кісткової тканини. Тому її рекомендують вжива-
ти всім дітлахам.

Також ягода добре впливає на сон, оскільки має ви-
сокий вміст мелатоніну, який допомагає регулювати 
цикл сну і бадьорості.

Черешні можуть знизити рівень сечової кислоти у 
вашому організмі, що робить їх особливо корисними 
для тих, хто страждає на подагру.

Якщо у вас цукровий діабет, важливо підтриму-
вати рівень глюкози в крові в межах вашої норми. 
Один зі способів це зробити - контролювати спожи-
вання вуглеводів. Здорові джерела дієтичних вугле-
водів включають некрохмальні овочі, фрукти, цільні 
зерна та боби. Черешня також входить у цей перелік, 
але важливо стежити за розміром порції.

За даними Британської діабетичної асоціації, при-
йнятною для людей з діабетом є порція в 14 черешень 
(приблизно стільки ж, скільки 2 ківі, 7 полуниць або 
3 абрикоси). Оскільки різні люди мають різну толе-
рантність до вуглеводів, визначте рівень глюкози в 
крові до і через 1-2 години після споживання череш-
ні вперше.

Залежно від стиглості, 1 склянка черешні без кісто-
чок містить приблизно 6 чайних ложок цукру. Порція 
у розмірі 1/2 склянки не повинна бути проблемою 
для більшості діабетиків. Глікемічний індекс свіжої 
черешні становить 62.

Тож при діабеті черешня може бути у вашому раці-
оні. Але потрібно контролювати порцію, враховуючи 
її глікемічний індекс.

МОЗ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Медичний центр 
«Лайт Клінік» лікаря 
О.О. Погорєлова, м. Харків 

У ПОЛТАВІ ВИКОНАЛИ 
ОПЕРАЦІЮ З 
ТРАНСПЛАНТАЦІЇ НИРКИ

ЧИ МОЖНА ЇСТИ 
ЧЕРЕШНЮ ПРИ ДІАБЕТІ?

СПОЖИВАТИ 
АЛКОГОЛЬ ПІД 
ЧАС СПЕКИ - 
НЕБЕЗПЕЧНО

Природні інгредієнти з протизапальною дією не 
гірше ліків захищають від утворення смертельно не-
безпечних згустків в судинах

Прийом медичних антикоагулянтів для розріджен-
ня крові може викликати такі наслідки, як внутрішня 
кровотеча, виразка шлунка, головні болі і ряд інших 
побічних ефектів. Що ж робити для профілактики 
тромбозу? В цьому випадку прихильники натураль-
ного лікування радять звернути увагу на природну 
аптечку.

Куркума. Тисячоліттями ця пряність використо-
вується як протизапальний і знеболюючий засіб. До-
слідження підтвердили, що ефект від куркуми можна 
порівняти з дією нестероїдних протизапальних пре-
паратів, але без побічних наслідків.

Ананас. Фермент бромелайн володіє сильними 
протизапальними властивостями. Особливо корисно 
його приймати натщесерце. Він добре допомагає при 
подагрі і від утворення каменів в нирках.

Імбир. Одна з найдавніших спецій допомагає при 
запаленні суглобів і м'язів, а також зміцнює імунну 
систему, зменшує розлади травлення.

Часник. Володіє сильними протизапальними про-
тимікробними, протигрибковими та противірусни-
ми властивостями. Вживання в їжу сирого або злег-
ка приготованого часнику, заварювання часникового 
чаю - найбільш ефективні методи його використання 
в лікувальних цілях.

Вода. Один з кращих розріджувачів крові. Через 
брак води кров стає густою, що призводить до утво-
рення згустків. Достатня кількість води допомагає 
тримати в тонусі серцево-судинну систему.

Фахівці назвали при-
йнятну кількість мо-
лочних продуктів у 
раціоні харчування до-
рослої людини. Екс-
перти переконані, що 
в цілому молочні про-
дукти мають бути у 
харчуванні і дітей, і 
дорослих, тому, що 
це — джерело білка і легкодоступного кальцію для 
організму.

Говорячи про прийнятну кількість молочних виро-
бів, вони уточнили, що на добу слід з'їдати не більше 
трьох порцій. Дієтологи пояснили, що одна порція — 
це склянка йогурту або кефіру, 25-75 г твердого сиру 
або 50-70 грамів м’якого сиру (творог).

П'ЯТЬ НАТУРАЛЬНИХ 
РОЗРІДЖУВАЧІВ КРОВІ, 
ЯКІ РЯТУЮТЬ ВІД 
ІНСУЛЬТУ І ТРОМБІВ

НОРМА «МОЛОЧКИ» НА ДОБУ
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Традиції святкування

У День рибалки стало доброю тради-
цією проводити різноманітні конкурси 
та змагання не тільки серед професій-
них рибальських бригад, а й серед про-
стих любителів рибної ловлі. Це свято 
не має обмежень за статтю або віком і 
часто об’єднує цілі сім’ї, подаючи при-
від для гарного і приємного проведен-
ня часу на природі, в колі друзів або 
однодумців. В цей день вітають не тіль-
ки всіх, хто поєднав своє життя з цією 
складною і романтичної професією, а 
також тих, для кого заняття риболов-
лею є спортом чи хобі, особливим ста-
ном душі чи способом злиття з приро-
дою. Рибалки - це особливе, своєрідне 
братство, це не тільки азарт, але і мож-
ливість зануритися у роздуми, і просто 
гордість, яку може подарувати рибалці 
його вдалий улов.

«Риболовне товариство 
Вельбівки»
Прямо на березі Псла познайомили-

ся з Олексієм Григоровичем Дорохо-
вим . Не зважаючи на поважний вік, 75 
років, він взяв на себе обов’язки голо-
ви товариства, а також охоче розповів 
про діяльність.

Олексіє Григоровичу, коли і чому 
виникла потреба організувати 
«Риболовне товариство»:
« Наше товариство створене 8 років 

тому. Раніше, браконьєри виловлюва-
ли рибу сітками, а тепер ми вилов кон-
тролюємо. Очолювати риболовне то-
вариство я почав майже відразу після 
його офіційного створення: з 18 трав-
ня 2015 року. Мета - навести лад із ви-
ловом риби на водоймі, що розташова-
на на території Вельбівської сільської 
ради. Наша організація має всі дозвіль-
ні документи, власний статут, який за-
тверджений на установчих зборах. Во-
дойма становить 16 га. Тож місця для 

риболовні вистачає всім.
Раніше бажаючих стати учасником 

товариства було більше. Бувало, що 
учасників було понад 80 осіб. Але на-
разі йде тенденція до зменшення - 56 
учасників з усієї Гадяччини.»

Які правила вступу у риболовне 
товариство?:
«Головне - мати бажання і любити 

риболовлю. При вступі внесок на за-
раблення складає 1 тис. грн. Надалі, в 
залежності від року ще додаємо при-
близно 550 грн. у рік. Щорічно навес-
ні зариблюємо водойму старого русла 
Псла. За всі використані кошти по-
стійно звітую перед громадою. Нара-
зі у водоймі водяться коропи і амури 
вагою 3 кг. Для зариблення мальок ку-
пуємо у Харківському риборозвідно-
му господарстві. Завжди задоволені 
результатом.»

Які обов'язки в учасників 
товариства і чим займаєтеся 
взимку?:
«Проводимо інформаційно-роз’ясню-

вальну роботу серед мешканці та риба-
лок. В нас складений графік чергуван-
ня по два чоловіки, які змінюються три 
рази на добу. Так, і здійснюємо постій-
ний контроль за виловом риби. Наші 
рибалки, під час «патрулювання», про-
чісують територію вздовж водойми. Та-
кож організовуємо суботники, приби-
раємо прилеглу територію, у минулому 
році зміцнили греблю. Взимку слідкує-
мо за станом риби, робимо лунки, щоб 
рибі вистачало кисню. Минулоріч зро-
били важливе придбання - насос для 
збагачення води киснем. До того ж, 
він забезпечує циркуляцію води у во-
доймі, тим самим покращує життя її 
мешканців.» 

Вікторія Цимбал

11 липня - День рибалки

ВІДМІННОГО КЛЬОВУ, ВІДЕРЦЕ ВЕЛИКОГО 
УЛОВУ, НАДІЙНОЮ НЕХАЙ БУДЕ ВУДКА, 
ДУША ХАЙ НЕ ЗНАЄ СМУТКУ!

У давнину в Україні батьки мали багато 
дітей — сім Я, сім осіб і це вважалося, 
що є повна сім'я. Родина — це ті люди, 
що знаходяться в родинних стосунках по 
предках, бабусях і дідусях: тітки, дядьки, 
їхні діти, племінники, двоюрідні сестри, 
брати і т. д. Вони родичі — близькі і 
далекі, але це вже родина.
Родина – це безпечний і затишний рідний дім, 

а родинне тепло, й уроки життя – це те, що люди-
на бере із собою в доросле життя

Святкування цього дня встановлено на 8 липня.
Символом Дня сім'ї стала ромашка. У цей день 

плетуть вінки з ромашок, дарують букети рома-
шок і  листівки із зображенням ромашок або ін-
ших символів сім'ї.

Кожна родина самостійно обирає, як відзначи-
ти цей день.

В Україні на День сім’ї у багатьох містах і селах 
часто організовуються різні сімейні заходи, на-
приклад, фестивалі на відкритому повітрі та пік-
ніки. Загалом цей день найкраще провести в колі 
сім'ї – так, як кому подобається. Цього дня міцні-
ше обійміть і поцілуйте членів своєї великої або 
маленької сім’ї, скажіть їм теплі слова любові й 
поваги, поділіться з ними своїми почуттями і від-
чуйте їх важливість для вас.

«БМ»

НАЙДОРОЖЧЕ, ЩО Є В ЖИТТІ – ЦЕ СІМ’Я
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Сполучені Штати Америки 
4 липня святкують День 
незалежності. Цьогоріч США 
відзначать 244-у річницю з часу 
проголошення незалежності. 

«Нестерпні закони»
Війна за Незалежність США - це про-

тистояння між королівством Великої 
Британії та представниками 13 колоній, 
що проголосили свою незалежність, яке 
тривало з 1775 по 1783 роки. Причиною 
стала низка обмежень щодо колоній у 
Північній Америці, запроваджених бри-
танською владою. Зокрема, у 1764 році 
парламент Великої Британії ухвалив 
Закон про валюту, який забороняв ад-
міністраціям колоній випускати влас-
ну валюту та зобов'язував їх сплачува-
ти всі податки золотими та срібними 
монетами. Через рік Британія схвалила 
Акт про гербовий збір, згідно з яким усі 
торговельні та цивільні документи ко-
лоній обкладалися зборами. Крім того, 
уряд Великої Британії вирішив розмі-
стити у колоніях англійські війська у 
розмірі 10 тисяч людей, яких місцеві 
мешканці були зобов’язані утримувати 
та забезпечувати їжею. Крім того, ко-
ролівство запровадило податок на га-
зети та інші податки, вигідні лише Ве-
ликій Британії.

П'ять ухвалених британським парла-
ментом у 1774 році законодавчих ак-
тів увійшли до історії під назвою «Не-
стерпних законів» та викликали хвилю 
невдоволення як місцевих підприємців, 
так і пересічних американців. Майже в 
усіх колоніях почали виникати осеред-
ки, які протестували проти британської 
влади та називали себе «Синами свобо-
ди». Одним з лідерів такого руху став 
батько-засновник США та майбутній 
президент країни Джон Адамс. Під тис-
ком колоністів у 1755 році британський 
парламент скасував Акт про гербовий 
збір, проте оголосив про своє право у 
майбутньому видавати будь-які закони 
та постанови, що стосуються усіх сто-
рін життя колоній. У 1767 році Англія 
запровадила податки на скло, свинець, 
папір, фарби та чай, а також посили-
ла тиск на нелояльні громадські рухи, 
що викликало опір з боку мешканців 
колоній. Ситуація ставала дедалі на-
пруженішою. Суспільство розкололо-
ся на «революціонерів» та «лоялістів», 
до кожного з яких долучилися інші по-
літичні активісти.

Бостонське чаювання
Перше серйозне зіткнення між ло-

ялістами та прихильниками незалеж-
ності дістало назву Інциденту Гаспі. У 
ніч на 10 липня 1772 року митне судно 
британського військового флоту Gasp¹e 
сіло на міль під час переслідування не-
великого судна контрабандистів. Ско-
риставшись цим, на світанку група з 52 
людей захопила його, забрала озбро-
єння, цінні речі та зрештою спалила. 
Проте більшого розголосу набула акція 
революціонерів, відома під назвою Бо-
стонського чаювання. У 1773 році гру-
па змовників із «Синів свободи» пере-
одяглися індіанцями, залізли на борт 
трьох британських кораблів у Бостон-
ській гавані та скинули у воду 342 ящи-
ки з чаєм. Британський уряд відповів 
репресіями проти Массачусетсу, забо-
ронивши Бостону морську торгівлю та 
обмеживши його свободу. Згодом за-
борони поширилися й на інші колонії, 
що спричинило чергову хвилю невдо-
волення та протестів.

Перший конгрес
У 1774 році у Філадельфії відкрив-

ся нелегальний конгрес представників 
12 із 13 колоній крім Джорджії, який 

дістав назву Першого Континен-
тального конгресу. До його скла-
ду увійшли такі видатні американ-
ські діячі, як Джордж Вашингтон, 
Семюел Адамс та Джон Адамс. Кон-
грес оприлюднив петицію до коро-
ля та звернення до англійського на-
роду, закликавши скасувати останні 
британські акти щодо колоній та ви-
магаючи справедливості. В разі не-
виконання вимог американці по-
грожували припинити торгівлю з 
Англією. Саме на Конгресі ухвали-
ли рішення про створення армії під 
керівництвом Джорджа Вашингто-
на. У відповідь у лютому 1775 року 
британський парламент оголосив 
Массачусетс бунтівною територі-
єю. Невдовзі британський генерал 
Томас Гейдж дістав наказ роззброї-
ти повстанців та заарештувати їхніх 
лідерів. Уранці 19 квітня до 4 тисяч 
британських військових увійшли у 
Конкорд, де зіткнулися із загоном 
повстанців кількістю близько 77 
людей, на підмогу яким прибувало 
все більше революціонерів. Ця по-
дія, відома як бій при Лексингтоні 
та Конкорді, поклала початок війни 
за незалежність.

Облога Бостона
Після цього між британцями та ре-

волюціонерами розпочались серйоз-
ні зіткнення. Британська корона не 
змогла досягти значних успіхів, але 
й революціонери відчували неста-
чу людей, зброї та пороху. Однією з 
головних цілей революціонерів був 
Бостон, який повстанці взяли у три-
валу облогу. З огляду на безнадій-
не становище, 17 березня 1776 року 
британці залишили Бостон морем, 
відбувши у Галіфакс. Сьогодні у 
Массачусетсі цю дату святкують як 
День евакуації.

Другий конгрес
10 травня 1775 року у Філадель-

фії зібрався Другий колоніальний 
конгрес, який подав петицію коро-
лю Георгу III про захист від свавілля 
колоніальної адміністрації та водно-
час почав мобілізовувати ополчен-
ня, яке очолив Джордж Вашингтон. 
Конгрес видав резолюцію, якою зо-
бов’язав усі колонії сформувати міс-
цевий уряд та невдовзі оприлюднив 
преамбулу, в якій запропонував від-
ректися від присяги англійській ко-
роні. Проте найважливішим результа-
том роботи Конгресу стало ухвалення 
найважливішого документа американ-
ської історії - Декларації незалежності.

Декларація незалежності
2 липня Другий континентальний 

конгрес голосуванням підтримав ре-
золюцію незалежності, яку запропону-
вав до розгляду американський полі-
тик та учасник війни за Незалежність 
Генрі Лі. Декларацію про незалежність 
підготував «Комітет п'яти» Континен-
тального конгресу, який очолював май-
бутній третій президент США Томас 
Джефферсон. Після обговорення Кон-
грес вніс зміни до декларації – у її тек-
сті колонії вперше дістали назву Сполу-
чених Штатів Америки. Історики досі 
ведуть суперечки щодо того, коли саме 
була підписана Декларація. Попри за-
яви Джефферсона, Адамса та Франклі-
на про те, що вони підписали її 4 липня, 
більшість дослідників схильні вважати, 
що документ був підписаний 2 серпня 
1776 року, тобто, майже на місяць пізні-
ше, ніж вважається.

Міжнародне втручання
У війні за незалежність проти бри-

танської корони брали участь мешкан-
ці 13 британських колоній, розташова-
них вздовж Атлантичного узбережжя 
сучасних Сполучених штатів. На їхньо-
му боці виступили Франція, Іспанія, 
Нідерланди, кілька індіанських племен 
і добровольці з німецьких князівств, ка-
надських колоній та Польщі. Очільни-
ком польських волонтерів був леген-
дарний Тадеуш Костюшко. Натомість 
британську корону підтримали амери-
канці-лоялісти, більшість з яких мали 
міцні зв'язки з метрополією, деякі з ін-
діанських племен та низка німецьких 
князівств. У 1778 Франція уклала союз 
з американськими революціонерами у 
сподіванні послабити Британію як сво-
го давнього супротивника. Згодом до 
неї долучилася й Іспанія. Через це вій-
на поширилася й на британські коло-
нії у Карибському морі. Бойові дії тут 
увійшли до історії як Вест-індський те-
атр війни за незалежність США.

Народження флоту США
Згодом військові дії вийшли далеко 

за межі Північної Америки – 23 верес-
ня 1779 року біля британських берегів 
сталася найвідоміша морська битва вій-
ни за незалежність, під час якої амери-
канський комодор Джон Пол Джонс 

переміг британського капітана 
Пірсона. Цей бій став симво-
лом народження американсько-
го флоту. У 1779 році невелика 
американська ескадра вируши-
ла до британських берегів, щоб 
взяти участь в операції проти 
британських торговельних ко-
раблів, маючи за мету завдати 
максимальної шкоди британ-
ській морській торгівлі. Ко-
манди американських кораблів 
складалися як з американців, 
так і з французьких доброволь-
ців, і навіть із полонених ан-
глійців, які висловили бажан-
ня підтримати революціонерів. 
23 серпня у Північному морі 
американці помітили конвой із 
40 торгових кораблів британ-
ської Московської торговель-
ної компанії. Джонс, який вдав-
ся до хитрощів та підійшов до 
конвою під британським пра-
пором, після формальної вимо-
ги англійців назватися атакував 
їх, проте опинився у скрутному 
становищі після розриву двох 
гармат судна «Боном Рішар» та 
загибелі частини екіпажу. По-
при це йому на допомогу при-
йшли інші американські ко-
раблі. Внаслідок бою англійці 
капітулювали. За два дні через 
ушкодження «Боном Рішар» 
затонув, проте назавжди увій-
шов до американської історії.

Мирна угода
У 1783 році у Парижі та Вер-

салі за посередництва фран-
цузького короля Людовіка 
XVI Велика Британія уклала 
низку угод зі США, Францією, 
Іспанією та Нідерландами, які 
увійшли до історії як Паризь-
кий мир. Головним документом 
став договір між США та Вели-
кою Британією, укладений 3 ве-
ресня 1783 року в готелі Hotel 
d’York, який підписали Бенд-
жамін Франклін, Джон Адамс 
та Джон Грей зі сторони США 
та повноважний посол Девід 
Гартлі з боку Британії. Згідно з 
ним, Британія визнавала неза-
лежність 13 американських ко-
лоній та відмовлялася від будь-
яких претензій на їх території. 
Франція також отримала свій 

зиск – Британія поступилася їй тери-
торіями у Сенегалі та Тобаго. На додачу 
Іспанія отримала права на острів Ме-
норка, частину сучасного Нікарагуа та 
узбережжя Флориди. Водночас Нідер-
ланди поступилися англійцям свою ко-
лонією Негапатам в Індії та відкрили 
Малаккську протоку для їхніх кораблів. 
Таким чином, після восьми років вій-
ни американські революціонери змог-
ли здобути свою незалежність.

Головне свято США
«Четверте липня» – назва свята, яку 

вживає переважна більшість мешкан-
ців США. Це - національний вихідний 
день, люди проводять паради, карна-
вали, ярмарки, концерти, влаштову-
ють феєрверки та святкові бейсболь-
ні матчі. Американці зустрічаються 
за святковим обідом з родинами, хо-
дять з друзями на пікніки та барбекю, 
а також віддають шану американським 
традиціям.

4 липня стало вихідним днем для фе-
деральних службовців країни від у 1870 
році, а у 1938 році Конгрес США поста-
новив зробити його оплачуваним вихід-
ним для всіх громадян США.

ГОЛОВНЕ СВЯТО ВЕЛИКОЇ КРАЇНИ
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6.00 Гiмн України.
6.03,11.35 Земля, набли-
жена до неба.
6.30 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
6.50 М/ф «Як метелик 
вивчав життя».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.35
,2.15,5.10 Новини.
7.05,0.20 Т/с «Доктор 
Блейк». 
8.05 Невiдомi Карпати.
8.20 Вiдтiнки України.
9.05 Телепродаж.
9.35 Т/с «Гордiсть». 
11.50,17.25 Еко-люди.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
,21.45,0.15,2.50,5.45
Спорт.
15.20 UA:Фольк.
16.35 Концерт. Наталiя 
Валевська.
17.30 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
18.55,21.55 Д/с «Бо-
ротьба за виживання».
19.55 Д/с «Дикi тварини».
23.00 #ВУкраїнi.
1.20,3.00,4.05,5.05,5.55
Погода.
1.25,3.05 Суспiльна 
студiя. Головне.
4.10 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.
00,16.45,19.30,4.30
«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».
20.45,21.45 Т/с «Свати».
22.50,2.50 Т/с «Сидорен-
ки-Сидоренки». 
0.30 Х/ф «Шпигуни-союз-
ники». 

4.55 «Телемагазин».
5.25,1.10 «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 Т/с «Моя сiм`я та 
iншi звiри».
12.25 Х/ф «Гра в чотири 
руки».
14.40,15.35,2.45
«Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок».
18.00,19.00,3.25 «Стосу-
ється кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Сiмнадцять 
миттєвостей весни».

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 «Великi 
танковi битви».
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!
4.25 Факти.
4.45 Т/с «Таємнi дверi». 
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.10,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.05,21.30 Т/с «Пес». 
11.10,13.15,16.10 Т/с 
«Перевiрка на мiцнiсть». 

12.45,15.45 Факти. День.
16.40 Х/ф «Тремтiння 
землi 3: Повернення в 
Перфекшен». 
18.45,21.10 Факти. Вечiр.
20.25,2.35 Громадянська 
оборона.
22.50 Т/с «Обмани себе». 
3.20 Я зняв!

5.15,5.40 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.25 Т/с «Комiсар Рекс».
10.25 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 «Рецепт 
кохання».
1.05 Детектор брехнi. 

5.55,7.15 Kids` Time.
6.00 М/ф.
6.15 М/с «Том i Джерi».
7.20 Орел i решка.
9.30 Т/с «Грiмм». 
11.20 Т/с «Надприродне». 
13.05 Вiд пацанки до па-
нянки. 
15.05 Х/ф «Тривожний 
виклик». 
17.00 Хто зверху? 
19.00 Аферисти в ме-
режах. 
21.00 Х/ф «Надзвичайнi 
пригоди Адель Блан-Сек». 
23.15 Х/ф «Знахар».
1.20 Improv Live Show. 
2.20 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00,2
3.00,2.40 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 «Артист», 3 i 4 с. 
23.10 Т/с «Сестра по 
спадку», 1 i 2 с. 
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Сестра по 
спадку». 
3.30 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.
22.00 «Прямий» контакт» з 
Т. Березовцем.
23.00 «Вiйна за незалеж-
нiсть».

6.00 Х/ф «Выше Радуги», 1 
с. 
7.50 Х/ф «Брат». 
10.00 Х/ф «Обитель про-
клятых». (США). (18+).
12.25 Х/ф «Ягуар». 
(Франция). 
14.25 Х/ф «Медовый 
месяц Камиллы». (США - 
Великобритания). 
16.10 Х/ф «Брат 2». 
18.55 Х/ф «Лучшее во 
мне». (США). 
21.20 Х/ф «Тайны 
прошлого». (США). 
23.20 Х/ф «Хамелеон». 
(Франция). 
1.05 Х/ф «Жандарм из 
Сен-Тропе». (Франция - 
Италия). 
3.15 Х/ф «Бумер». (18+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.45 «Ух ти show».
8.50 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.50 «Орел i решка. Мега-
полiси».
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. Дива 
свiту».
0.00 Т/с «Грань». 
3.10 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Ланчбокс.
8.20,16.30,20.40 Дачна 
вiдповiдь.
9.20,19.00 Шiсть соток.
11.10,17.20 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.
21.40 Iдеї ремонту.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

6.20 «Таємницi свiту».
6.55 «Свiдок. Агенти».
7.50,14.50,17.00,2.50
«Випадковий свiдок».
,12.30,16.30,19.00,2.20
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Старий зна-
йомий».
10.45,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». 
17.50 «Будьте здоровi».
23.00 «Акцент».
23.30 Х/ф «Це було в 
Пеньковi».
1.25 «Легенди бандит-
ського Києва».
3.30 «Речовий доказ».
4.00 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».
5.00 «Top Shop».

6.00 «Утро России». 
10.00 «О самом главном». 
11.00,14.00,17.00,20.00
Вести. 
11.35,5.00 «Судьба чело-
века». 
12.40,18.40 «60 минут». 
14.30,21.05 Вести. 
Местное время. 
14.55 Т/с «Косатка». 
16.45,3.05 Новости куль-
туры. 

17.15 «Андрей Малахов». 
21.20 Т/с «Московский 
роман». 
0.15 Т/с «Торгсин». 
2.00 Вести-Санкт-Петер-
бург. 
2.15 «Линия жизни». Е. 
Герасимов.
3.25 Т/с «Тайны след-
ствия». 

6.00 Страх у твоєму домi.
7.00 Бандитський Київ.
8.30 Правда життя.
10.00,1.35 Речовий 
доказ.
11.10 Брама часу.
12.05,5.10 Мiстична 
Україна.
12.55,19.50 Секретнi 
територiї.
13.55,18.50 Сiяя: з нами у 
дику природу.
14.55 Пересказана 
iсторiя.
15.55,20.50 Шукачi не-
приємностей.
16.50,21.45 НАСА: нез`я-
соване.
17.50 Левиний рик.
19.20,4.20 Ремесла за 
призначенням.
22.35 Дике виживання.
23.35 Справжня гра пре-
столiв.
0.35 Стежина вiйни.
2.45 Бандитська Одеса.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.00 Х/ф «Спляча кра-
суня».
10.00,23.00 Т/с «Євроди-
ректор».
11.00,18.00 4 весiлля.
13.00,16.00 Панянка-се-
лянка.
15.00 Зiрки, чутки та Гал-
лiвуд.
19.00,20.00,21.30 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.30,21.00 Танька i Во-
лодька.
22.00 Вечiрка.
0.00 Iгри приколiв.
1.00 Країна У 2.0.
1.30 Країна У.
2.15 Щоденники Темного. 
3.45 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.20 Х/ф «Дивергент». 
(США). 

9.35 Х/ф «Дивергент, глава 
2: Инсургент». (США). 
11.35 Х/ф «Дивергент, 
глава 3: За стеной». (США). 
13.30 Х/ф «Люди в черном 
3». (США). 
15.15 Х/ф «Морской бой». 
(США). 
17.20 Х/ф «Другие». (США 
- Испания - Франция - 
Италия). 
19.00 Х/ф «Пробуждение». 
(США). (6+).
21.00 Х/ф «Сокровище 
Амазонки». (США). 
22.40 Х/ф «Никогда не 
сдавайся». (США). 
0.30 Х/ф «Останься». 
(США). 
2.05 Х/ф «Женщина в 
черном». (Великобритания 
- Канада - Швеция). 
3.40 Х/ф «Такси 2». 
(Франция). 
5.05 Х/ф «Грязные танцы 
2: Гаванские ночи». (США). 

6.00 Т/с «Бiблiотекарi 4». 
7.50 Х/ф «Принц». 
9.40 Х/ф «Дiлова жiнка».
11.55 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
18.50,19.25 «ДжеДАI».
19.23 «Спорт Тайм».
20.20 Т/с «Ментiвськi 
вiйни. Харкiв». 
22.30,0.05 Т/с «CSI: Мiсце 
злочину». 
1.55 Х/ф «Рейд у пустелю 
2». 
3.10 «Грошi».
4.10 «Помста природи».
5.10 «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», 33с. 
(16+)
10:45 Кулінарне шоу 
«Енеїда»
11:20 «Роздивись»
11:35 «Маршрутом змін»
11:50 «Незвідана Україна»
12:10 «Геолокація: Во-
линь». Вип. 3
12:35 «Буковинські за-
гадки»
12:45 «Недалечко». Вип. 7
13:05 Д/ц «Дикі тварини», 
2с.
13:35 «Лайфхак україн-
ською»
13:45 «Ок, я тобі поясню»
13:50 «Уроки тітоньки 
Сови»
14:10 Мультфільми
14:30 «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 «Край пригод»
19:00 ПТН (сурдопере-
клад)
19:15 «Шерифи для нових 
громад»
19:30 «Крутий заміс». 2 
сезон
19:55 «Шерифи для нових 
громад»
20:00 «Маршрутом змін»
20:15 «#ВУкраїні»
20:40 ПТН
21:00 Т/с «Доктор Блейк», 
1с., 2с. (16+)
23:00 ПТН
23:20 «Шерифи для нових 
громад»
23:30 «Разом»
00:00 Д/ф «Справа Рифи» 
(12+)
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»
04:45 UA Музика
04:50 Кулінарне шоу 
«Енеїда»
05:45 «Лайфхак україн-
ською»

6.00 Гiмн України.
6.03 Земля, наближена до 
неба.
6.30 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
6.50 М/ф «Як песик i 
кошеня мили пiдлогу».
7.00,8.00,8.55,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.35,
2.15,5.10 Новини.
7.05,0.20 Т/с «Доктор 
Блейк». 
8.05 Невiдомi Карпати.
8.20 Вiдтiнки України.
9.00 Божественна лiтургiя у 
день вшанування славних i 
всехвальних першовер-
ховних апостолiв Петра i 
Павла.
11.25 Телепродаж.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
,21.45,0.15,2.50,5.50
Спорт.
15.20 UA:Фольк.
16.30 Концерт. Iво Бобул.
17.30 Д/с «Свiт дикої при-
роди».
18.55 Д/с «Суперчуття. 
Особливий загiн».
19.55 Д/с «Дикi тварини».
21.55 Д/с «Боротьба за 
виживання».
23.00 Перша шпальта.
1.20 Погода.
1.25,3.00 Суспiльна студiя. 
Головне.
4.05 Д/ф «Капелани».

6.30,7.10,8.10,9.10 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.0
0,16.45,19.30,4.25 «ТСН».
9.25,10.20,3.45,5.30
«Життя вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
14.45 «Одруження на-
ослiп».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45,21.45 Т/с «Свати».
22.45,2.30 Т/с «Сидорен-
ки-Сидоренки». 
0.25 Х/ф «Персi Джексон: 
Море чудовиськ».

3.35 «Анатомiя катастроф».
4.55 «Телемагазин».
5.25,1.05 «Слiдство 

вели...» з Л. Каневським».
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.05,18.00,19.00,3.25
«Стосується кожного».
12.25 Х/ф «100 мiльйонiв 
євро». 
14.20 Х/ф «Весiльна 
вечiрка».
16.05 «Чекай на мене. 
Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Сiмнадцять 
миттєвостей весни».
2.40 «Речдок».

6.00,7.00,9.00,10.00,11.0
0,14.00,15.00,16.00,17.0
0,18.00,19.00,1.00,2.00,3
.00,4.00,5.00 Час новин.
6.25,0.35 Вечiр з Янiною 
Соколовою.
7.10,8.30,20.55 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Со-
цiум.
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 кораблi».
12.50 Вечiрнiй преЗЕдент.
13.00 Час. Пiдсумки тижня 
з А. Мiрошниченко.
14.10,5.10 Д/с «Великi 
танковi битви».
15.30 Час «Ч».
16.30 Таємницi вiйни.
17.10,2.15 Д/с «Загадки 
нацистських злочинiв».
18.10,1.15 Д/с «Вирiшальнi 
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!

4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку дiтей.
4.30 Факти.
4.55 Громадянська обо-
рона.
7.45,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.

8.45 Факти. Ранок.
9.10 Х/ф «Ти колись про-
бачиш менi?» 
11.05,13.15 Х/ф «33». 
12.45,15.45 Факти. День.
14.15,16.10 Х/ф «Пункт 
призначення». 
16.50 Х/ф «Пункт призна-
чення 3». 
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
20.10,21.25 Х/ф «Трем-
тiння землi». 
22.30 Х/ф «Безмежний 
обрiй». 
0.25 Т/с «Правило бою». 
3.40 Я зняв!

5.15,5.40 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.25 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.
15.55,18.05 Т/с «Слiд». 
20.15,22.50 Т/с «Мiй ко-
ханий ворог». 
1.00 Детектор брехнi. 

5.55,7.15 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.20 Орел i решка.
9.15 Т/с «Грiмм». 
10.10 Т/с «Надприродне». 
12.00 Х/ф «I прийшов 
павук». 
14.05 Х/ф «Без обличчя». 
17.00 Хто зверху? 
19.00 Аферисти в мережах. 
21.00 Х/ф «Угода з ди-
яволом». 
23.00 Х/ф «Вторгнення: 
Битва за рай». 
1.05 Improv Live Show. 
2.00 Служба розшуку дiтей.
2.05 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
,8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.00 Т/с «Будинок де 
серце». 
14.10 Т/с «З почуття 
обов`язку», 1 i 2 с. 
15.30 Т/с «З почуття 
обов`язку». 
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Артист», 1 i 2 с. 
23.10 Т/с «Артист», 3 с. 

0.10 Велика деолiгархi-
зацiя.
1.30 Телемагазин.
2.00 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11.0
0,12.00,13.00,14.00,
16.00,17.00,18.00,19.45
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з Л. 
Вакулюк та М. Шамановим.
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. Лео-
нчук.
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 «Невероятное 
пари, или Истинное проис-
шествие, благополучно 
завершившееся сто лет 
назад». 
7.50 Х/ф «Самоволка». 
(США). 
10.00 Х/ф «Шанхайские 
рыцари». (США - Гонконг). 
12.25 Х/ф «Бинго Бонго». 
(Италия - Германия). 
14.25 Х/ф «Возвращение 
высокого блондина». 
16.10 Х/ф «Дети Хуанг Ши». 
(Австралия - Германия - 
18.55 Х/ф «Обитель про-
клятых». (США). (18+).
21.20 Х/ф «Ягуар». 
(Франция). 
23.20 Х/ф «Медовый месяц 
Камиллы». (США - Велико-
британия). 
1.05 Х/ф «Брат». 
3.15 Х/ф «Брат 2». 

6.30 «Top Shop».

8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.50 «Орел i решка. Мега-
полiси».
12.00 «Орел i решка. Незвi-
дана Європа».
13.00 М/ф «Пiдводна ера».
14.40 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
18.10 «Орел i решка. Мор-
ський сезон».
20.00 «Орел i решка. Дива 
свiту».
0.00 Х/ф «Бабiй». (18+).
1.50 Т/с «Три сестри».
3.30 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Ланчбокс.
8.20,16.30,20.40 Дачна 
вiдповiдь.
9.20,19.00 Шiсть соток.
11.10,17.20 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.
21.40 Iдеї ремонту.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

4.45,5.00 «Top Shop».
5.50 Х/ф «Нiчний мотоци-
клiст».
7.25 Х/ф «У зонi особливої 
уваги».
9.10 Х/ф «Хiд у вiдповiдь».
10.50,19.30 Т/с «CSI: 
Маямi». 
12.30,16.30,19.00,1.50
«Свiдок».
13.00 Х/ф «Лiнiя». 
14.55,17.00,2.20 «Випад-
ковий свiдок».
17.45 «Таємницi свiту».
18.20 «Свiдок. Агенти».
23.00 Х/ф «Засуджений».
0.50 «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. 
11.35,4.55 «Судьба чело-
века». 
12.40,18.40 «60 минут». 
14.30,21.05 Вести. 
Местное время. 
14.55 Т/с «Косатка». 
16.45,2.55 Новости куль-
туры. 
17.15 «Андрей Малахов». 
21.20 Т/с «Московский 
роман». 
0.15 Т/с «Торгсин». 
2.00 Вести-Санкт-Петер-
бург. 
2.15 «Энигма. Пааво Ярви». 
3.15 Т/с «Тайны след-
ствия». 

6.00 Страх у твоєму домi.
7.00 Бандитська Одеса.
8.50,2.40 Правда життя.
9.50,1.35 Речовий доказ.
10.55 Брама часу.
11.55 Пiдроблена iсторiя.
12.55,19.50 Секретнi тери-
торiї.
13.55,18.50,4.30 Сiяя: з 
нами у дику природу.
14.55 Пересказана iсторiя.
15.55,20.50 Шукачi непри-
ємностей.
16.50,21.45 НАСА: нез`я-
соване.
17.50 Левиний рик.
22.35 Дике виживання.
23.35 Крила вiйни.
0.35 Таємницi людського 
мозоку.
4.55 Ремесла за призна-
ченням.
5.30 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.00 Х/ф «Пастушка».
10.00,23.00 Т/с «Євроди-
ректор».
11.00,18.00 4 весiлля.
13.00,16.00 Панянка-се-
лянка.
15.00 Зiрки, чутки та Гал-
лiвуд.
19.00,20.00,21.30 Одного 
разу пiд Полтавою.
19.30,21.00 Танька i Во-
лодька.
22.00 Вечiрка.
0.00 Iгри приколiв.

1.00 Країна У 2.0.
1.30 Країна У.
2.15 Щоденники Темного. 
3.45 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.05,17.10 Х/ф «Ангелы 
Чарли: Только вперед». 
8.50 Х/ф «Грязные танцы 2: 
Гаванские ночи». (США). 
10.15 Х/ф «Ромео и 
Джульетта». (Великобри-
тания - Италия). 
12.10 Х/ф «Чудо». (США 
- Гонконг). 
14.00 Х/ф «Мост в Тера-
битию». (США). (6+).
15.30 Х/ф «Ангелы Чарли». 
18.50,5.15 Х/ф «Морской 
бой». (США). 
21.00 Х/ф «Дивергент». 
23.15 Х/ф «Миссия «Сере-
нити». (США). 
1.10 Х/ф «С меня хватит». 
(США). 
3.05 Х/ф «Боги Египта». 
(США). 

6.00 Т/с «Опер за викликом 
3». 
10.05 Х/ф «К-9». 
12.05 Х/ф «Хiтмен: Агент 
47». 
14.00 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «ДжеДАI».
19.23 «Спорт Тайм».
19.25 «Грошi».
20.35 Т/с «Ментiвськi вiйни. 
Харкiв». 
22.45,1.05 Т/с «CSI: Мiсце 
злочину». 
0.35 «Дубинiзми».
2.40 Х/ф «Рейд у пустелю
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)
08:55 Національні новини 
UA: Перший (сурдопере-
клад)
09:10 Т/с «Віра», 32с. (16+)
10:45 Кулінарне шоу 
«Енеїда»
11:20 «Роздивись»
11:35 «Маршрутом змін»
11:50 «Незвідана Україна»
12:10 «Геолокація: Волинь». 
Вип. 2
12:35 «Буковинські загадки
12:45 «Недалечко». Вип. 6
13:00 «Еко-люди»
13:05 Д/ц «Дикі тварини», 
13:35 «Лайфхак україн-
ською»
13:45 «Ок, я тобі поясню»
13:50 «Уроки тітоньки 
Сови»
14:10 Мультфільми
14:30 «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 ПТН (сурдопереклад)
19:15 «Маршрутом змін»
19:30 «Крутий заміс». 2 
сезон
19:55 «Шерифи для нових 
громад»
20:00 Цикл «Наші трид-
цять». Вип. 1
20:25 «Шерифи для нових 
громад»
20:40 ПТН
21:00 Т/с «Гордість», 77с., 
23:00 ПТН
23:20 «Шерифи для нових 
громад»
23:30 «Разом»
00:00 Х/ф «Білий птах з 
чорною ознакою» (12+)
01:30 «Артефакти»
02:00 Національні новини 
UA: Перший 
02:40 «#ВУкраїні»
03:05 «Розсекречена іс-
торія» ПОВТОР
04:00 «Я вдома»
04:25 «Роздивись»
04:45 UA Музика
04:50 Кулінарне шоу 
«Енеїда»
05:45 «Лайфхак україн-
ською»

понеділок, 12 липня

вівторок, 13 липня
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6.00 Гiмн України.
6.03,11.35 Земля, набли-
жена до неба.
6.30 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
6.50 М/ф «Як їжачок шубку 
мiняв».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,0.00,
2.15,5.10 Новини.
7.05,0.45 Т/с «Доктор 
Блейк». 
8.05 Невiдомi Карпати.
8.20 Вiдтiнки України.
9.05 Телепродаж.
9.35 Т/с «Гордiсть». 
11.50,17.25 Еко-люди.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
21.45,0.35,2.50,5.45
Спорт.
15.20 UA:Фольк.
16.35 Концерт. Анатолiй 
Гнатюк.
17.30 #ВУкраїнi.
18.55,21.55 Д/с «Бо-
ротьба за виживання».
19.55 Д/с «Дикi тварини».
23.00 Слiдство. Iнфо. 
Чотири кiлери, три копи i 
наркобарон.
1.45,3.00 Суспiльна 
студiя. Головне.
4.20 Д/ф «Кiноперфор-
манс. Народний Малахiй!» 
5.05,5.55 Погода.

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».
22.55,2.55 Т/с «Сидорен-
ки-Сидоренки». 
0.35 Комедiя «Мексика-
нець».

4.55,5.00 «Телемагазин».
5.25,1.15 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
,9.00,12.00,17.40 Но-
вини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».

10.00 Т/с «Моя сiм`я та 
iншi звiри».
12.25 Х/ф «Ас з асiв».
14.35,15.30,2.50
«Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок».
18.00,19.00,3.30 «Стосу-
ється кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Сiмнадцять 
миттєвостей весни».

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 «Великi 
танковi битви».
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.
10.10,21.35 Т/с «Пес». 
11.15,13.15,16.10 Т/с 
«Обмани себе». 
12.45,15.45 Факти. День.
16.40 Х/ф «Тремтiння 
землi 4: Легенда почина-

ється». 
18.45,21.10 Факти. Вечiр.
20.25,3.00 Секретний 
фронт.
22.50 Т/с «Перший хло-
пець на селi». 
3.45 Я зняв!

5.15,5.45 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.30 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 «Два 
полюси любовi». 
1.20 Детектор брехнi. 

5.55,7.15 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.20 Орел i решка.
9.20 Т/с «Грiмм». 
11.10 Т/с «Надприродне». 
12.55 Вiд пацанки до па-
нянки. 
15.05 Х/ф «Нерв». 
17.05 Хто зверху? 
19.00 Аферисти в ме-
режах. 
20.50 Х/ф «Бiблiотекар: 
Повернення в копальнi 
царя Соломона». 
22.50 Х/ф «Блакитна ла-
гуна».
0.55 Improv Live Show. 
1.55 Служба розшуку 
дiтей.
2.00 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
,8.00,15.00,19.00,23.00
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 «Артист», 5 i 6 с. 
23.10,2.00 Т/с «Свiй 
чужий син».
1.30 Телемагазин.
3.10 Гучна справа.
3.35 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 «Выше Радуги», 2 
с. 
7.50 Х/ф «Жандарм из 
Сен-Тропе». (Франция - 
Италия). 
10.00 Х/ф «Лучшее во 
мне». (США). 
12.25 Х/ф «Тайны 
прошлого». (США). 
14.25 Х/ф «Хамелеон». 
(Франция). 
16.10 Х/ф «Бумер». (18+).
18.55 Х/ф «Бумер 2». 
(18+).
21.20 Х/ф «Близнецы-дра-
коны». (Гонконг). 
23.20 Х/ф «Мгновения 
жизни». (США). (18+).
1.05 Х/ф «Сенсация». 
(Великобритания - США). 
3.15 Х/ф «Гамлет». (Англия 
- Франция). 

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.45 «Ух ти show».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.50 «Орел i решка. Мега-
полiси».
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. Дива 
свiту».
0.00 Т/с «Грань». 
3.10 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Ланчбокс.
8.20,16.30,20.40 Дачна 
вiдповiдь.
9.20,19.00 Шiсть соток.
11.10,17.20 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.
21.40 Iдеї ремонту.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

6.15 «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 «Одиночне пла-
вання».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». 
17.50 «Вартiсть життя».
23.00 «Акцент».
23.30 Х/ф «Iз життя на-
чальника карного роз-
шуку».
1.15 «Легенди бандит-
ського Києва».
3.30 «Речовий доказ».
4.00 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».
5.00 «Top Shop».

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». 
12.40,18.40 «60 минут». 
14.30,21.05 Вести. 
Местное время. 
14.55 Т/с «Косатка». 
16.45,2.55 Новости куль-
туры. 
17.15 «Андрей Малахов». 
21.20 Т/с «Московский 
роман». 

0.15 Т/с «Торгсин». 
2.00 Вести-Санкт-Петер-
бург. 
2.15 «Ода виолончели. 
Наталия Шаховская». 
3.15 Т/с «Тайны след-
ствия». 

6.00 Страх у твоєму домi.
7.00 Бандитська Одеса.
8.50 Правда життя.
10.05,1.25 Речовий 
доказ.
11.15 Брама часу.
12.10,5.20 Мiстична 
Україна.
13.05,19.50 Секретнi 
територiї.
14.05 Сiяя: з нами у дику 
природу.
14.35,18.50,4.30 Ре-
месла за призначенням.
15.05 Пересказана 
iсторiя.
16.05,20.50 Шукачi не-
приємностей.
16.50,21.45 НАСА: нез`я-
соване.
17.50 Левиний рик.
22.35 Дике виживання.
23.35 Справжня гра пре-
столiв.
0.35 Стежина вiйни.
2.35 Iсторiя українських 
земель.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.00 Х/ф «Король Дроздо-
бород».
10.00,23.00 Т/с «Євроди-
ректор».
11.00,18.00 4 весiлля.
13.00,16.00 Панянка-се-
лянка.
15.00 Зiрки, чутки та Гал-
лiвуд.
19.00,20.00,21.30 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.30,21.00 Танька i Во-
лодька.
22.00 Вечiрка.
0.00 Iгри приколiв.
1.00 Країна У 2.0.
1.30 Країна У.
2.15 Щоденники Темного. 
3.45 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.40,17.30 Х/ф «Пробуж-
дение». (США). (6+).
8.35,15.45 Х/ф «Другие». 
(США - Испания - Франция 
- Италия). 
10.20 Х/ф «Боги Египта». 

(США). 
12.20 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение». (США). 
14.20 Х/ф «Грязные танцы 
2: Гаванские ночи». (США). 
19.25,5.45 Х/ф «Бел-
фегор - призрак Лувра». 
(Франция). 
21.00 Х/ф «Идентифи-
кация». (США). 
22.25 Х/ф «Дитя челове-
ческое». (Великобритания 
- США). 
0.15 Х/ф «Гонка». (Велико-
британия - Германия - 
США). 
2.15 Х/ф «Мистер и 
миссис Смит». (США). 
4.10 Х/ф «Библиотекарь: В 
поисках Копья Судьбы». 
(США - Германия). 

6.00 Т/с «Бiблiотекарi 4». 
7.50 Х/ф «Голодний кролик 
атакує». 
9.55 Х/ф «Бюро людя-
ностi». 
11.50,19.25 «Загублений 
свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «ДжеДАI».
19.23 «Спорт Тайм».
20.20 Т/с «Ментiвськi 
вiйни. Харкiв». 
22.30,0.05 Т/с «CSI: Мiсце 
злочину». 
1.55 Х/ф «Рейд у пустелю 
2». 
3.10 «Помста природи».
4.55 «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», 34с. 
(16+)

10:45 Кулінарне шоу 
«Енеїда»
11:20 «Роздивись»
11:35 «Маршрутом змін»
11:50 «Незвідана Україна»
12:10 «Геолокація: Во-
линь». Вип. 5
12:35 «Буковинські за-
гадки»
12:45 «Недалечко». Вип. 8
13:05 Д/ц «Дикі тварини», 
3с.
13:35 «Лайфхак україн-
ською»
13:45 «Кіношкола вдома»
13:50 «Уроки тітоньки 
Сови»
14:10 Мультфільми
14:30 «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 ПТН (сурдопере-
клад)
19:15 «Шерифи для нових 
громад»
19:30 «Крутий заміс». 2 
сезон
19:55 «Шерифи для нових 
громад»
20:00 «StopFakeNews»
20:10 «Схеми. Корупція в 
деталях»
20:40 ПТН
21:00 Т/с «Доктор Блейк», 
3с., 4с. (14+)
23:00 ПТН
23:20 «Шерифи для нових 
громад»
23:30 «Разом»
00:00 Х/ф «Сватання на 
Гончарівці» (12+)
01:20 «Буковинські за-
гадки»
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 «Я вдома»
04:25 «Street Схід»
04:45 UA Музика
04:50 Кулінарне шоу 
«Енеїда»
05:45 «Лайфхак україн-
ською»

ТБ ПРОГРАМА

6.00 Гiмн України.
6.03,11.35 Земля, набли-
жена до неба.
6.30 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
6.50 М/ф «Чому зникла 
шапка-невидимка».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.35
,2.15,5.10 Новини.
7.05,0.20 Т/с «Доктор 
Блейк». 
8.05 Невiдомi Карпати.
8.20 Вiдтiнки України.
8.50 Заархiвоване.
9.05 Телепродаж.
9.35 Т/с «Гордiсть». 
11.50 Еко-люди.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
,21.45,0.15,2.50,5.45
Спорт.
15.20 Країна пiсень.
16.30 Концерт. Пiснi про 
кохання.
17.30 Д/с «Свiт дикої 
природи».
18.55,21.55 Д/с «Бо-
ротьба за виживання».
19.55 Д/с «Дикi тварини».
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
1.20,3.00,4.05,5.55 По-
года.
1.25,3.05 Суспiльна 
студiя. Головне.
4.10 Д/ф «Веронськi 
скарби».

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30,4.25
«ТСН».
9.25,10.20,3.40,5.30
«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».
22.55,2.20 Т/с «Сидорен-
ки-Сидоренки». 
0.35 Трилер «Ва-банк». 

5.30,0.55 «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 Т/с «Моя сiм`я та 
iншi звiри».
12.25 Х/ф «Один шанс на 
двох». 
14.40,15.35,2.30
«Речдок».
16.30 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
18.00,19.00,3.15 «Стосу-
ється кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Сiмнадцять 
миттєвостей весни».
4.55 «Телемагазин».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.
00,15.00,16.00,17.00,18
.00,19.00,1.00,2.00,3.00
,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 «Великi 
танковi битви».
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. Пiд-
сумки 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.

9.10,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.05,21.30 Т/с «Пес». 
11.05,13.15,16.10 Т/с 
«Перший хлопець на селi». 
12.45,15.45 Факти. День.
16.45 Х/ф «Тремтiння 
землi 5: Кровна рiдня». 
18.45,21.10 Факти. 
Вечiр.
20.25,1.55 Анти-зомбi.
0.05 Х/ф «Пункт призна-
чення 2». (18+).
2.40 Я зняв!

5.15,5.35 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.20 Т/с «Комiсар Рекс».
10.25 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 «Кафе на 
Садовiй». 
1.10 Детектор брехнi. 

5.55,7.40 Kids` Time.
6.00 М/ф.
6.30 М/с «Том i Джерi».
7.45 Орел i решка.
9.50 Т/с «Грiмм». 
10.45 Т/с «Надприродне». 
12.30 Вiд пацанки до 
панянки. 
15.10 Х/ф «Смертельний 
лабiринт». 
17.00 Хто зверху? 
19.00 Аферисти в ме-
режах. 
21.10 Х/ф «Бiблiотекар: 
Прокляття чашi Юди». 
23.05 Х/ф «Повернення 
до Блакитної лагуни».
1.05 Improv Live Show. 
2.50 Служба розшуку 
дiтей.
2.55 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00,2
3.00,2.15 Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Агенти справедли-
востi. 
14.30,15.30,23.50
Iсторiя одного злочину. 
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Артист». 

23.10 По слiдах.
1.45 Телемагазин.
3.05 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. 
Близнюком, С. Вардою, М. 
Стецюк та А. Мiщенко.
13.10,14.10 «Великий 
день» з А. Сайчуком, Ю. 
Шпачинською i Д. Ща-
сливою.
15.10 «Дзвiнок» з В. Воло-
шиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. 
Калнишем та О. Курба-
новою.
22.00 «Прямий» контакт» 
з Т. Березовцем.

6.00 Х/ф «Городские по-
дробности», 1 с. 
7.50 Х/ф «Сенсация». 
(Великобритания - США). 
10.00 Х/ф «Бумер 2». 
(18+).
12.25 Х/ф «Близ-
нецы-драконы». (Гонконг). 
14.25 Х/ф «Мгновения 
жизни». (США). (18+).
16.10 Х/ф «Гамлет». (Ан-
глия - Франция). 
18.55 Х/ф «Воспоминания 
о будущем». (Великобри-
тания - Дания). 
21.20 Х/ф «Кулак ярости». 
(Гонконг). 
23.20 Х/ф «Сестры». 
1.05 Х/ф «Жандарм на 
прогулке». (Франция - 
Италия). 
3.15 Х/ф «Солдат Джейн». 
(США - Великобритания). 

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».

8.45 «Ух ти show».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.50 «Орел i решка. Мега-
полiси».
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. Дива 
свiту».
0.00 Т/с «Грань». 
3.10 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Ланчбокс.
8.20,16.30,20.40 Дачна 
вiдповiдь.
9.20,19.00 Шiсть соток.
11.10,17.20 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 вижи-
вання.
21.40 Iдеї ремонту.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

6.20 «Вартiсть життя».
7.50,14.50,17.00,2.50
«Випадковий свiдок».
,12.30,16.30,19.00,2.20
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Прощальна 
гастроль «Артиста».
10.40,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». 
17.50 «Правда життя».
23.00 «Акцент».
23.30 Х/ф «Заражена». 
1.20 «Легенди бандит-
ського Києва».
3.30 «Речовий доказ».
4.00 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».
5.00 «Top Shop».

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». 
12.40,18.40 «60 минут». 
14.30,21.05 Вести. 
Местное время. 
14.55 Т/с «Косатка». 
16.45,2.55 Новости куль-
туры. 
17.15 «Андрей Малахов». 
21.20 Т/с «Московский 
роман». 
0.15 Т/с «Торгсин». 
2.00 Вести-Санкт-Петер-
бург. 
2.15 «Искусственный 
отбор». 
3.15 Т/с «Тайны след-
ствия». 

6.00 Страх у твоєму домi.
7.00 Бандитський Київ.
8.55 Правда життя.
10.20,1.40 Речовий 
доказ.
11.30 Брама часу.
12.25,5.20 Мiстична 
Україна.
13.15,19.50 Секретнi 
територiї.
14.15,18.50,4.30 Ре-
месла за призначенням.
15.15 Коза ностра.
16.10,20.50 Шукачi не-
приємностей.
16.55,21.45 НАСА: нез`я-
соване.
17.55 Левиний рик.
22.35 Таємницi Крем-
нiєвої долини.
23.35 Справжня гра пре-
столiв.
0.35 Стежина вiйни.
2.35 Iсторiя українських 
земель.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.00 Х/ф «Попелюшка».
10.00,23.00 Т/с «Євроди-
ректор».
11.00,18.00 4 весiлля.
13.00,16.00 Панянка-се-
лянка.
15.00 Зiрки, чутки та Гал-
лiвуд.
19.00,20.00,21.30 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.30,21.00 Танька i Во-
лодька.
22.00 Вечiрка.
0.00 Iгри приколiв.
1.00 Країна У 2.0.
1.30 Країна У.
2.15 Щоденники Темного. 

3.45 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.20 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение». (США). 
9.20 Х/ф «Люди в черном 
3». (США). 
11.05 Х/ф «Чужой билет». 
(США). 
12.50 Х/ф «Белфегор - 
призрак Лувра». 
(Франция). 
14.20 Х/ф «Робин Гуд». 
(США). 
16.40 Х/ф «Вне правил». 
18.40 Х/ф «Ешь, молись, 
люби». (США). 
21.00 Х/ф «Исчезнувшая». 
23.20 Х/ф «Мистер и 
миссис Смит». (США). 
1.20 Х/ф «Возвращение в 
Голубую лагуну». (США). 
3.00 Х/ф «Никогда не 
сдавайся». (США). 
4.50 Х/ф «Без тормозов». 
(Франция). 

6.00,18.50,2.30
«ДжеДАI».
6.40 Х/ф «Час скажених 
псiв». 
8.30 Х/ф «Викуп». 
10.40 Х/ф «Раптова 
смерть». 
12.50 «Загублений свiт».
17.55,19.25 «Секретнi 
матерiали».
18.15,2.00 «Спецкор».
19.23 «Спорт Тайм».
20.20 Т/с «Ментiвськi 
вiйни. Харкiв». 
22.35,0.10 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». 
3.00 «Помста природи».
5.10 «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», 35с. 
(16+)
10:45 Кулінарне шоу 
«Енеїда»
11:20 «Роздивись»
11:35 «Маршрутом змін»
11:50 «Незвідана Україна»
12:10 «Геолокація: Во-
линь». Вип. 6
12:35 «Буковинські за-
гадки»
12:45 «Недалечко». Вип. 9
13:05 Д/ц «Дикі тварини», 
13:35 «Лайфхак україн-
ською»
13:45 «Ок, я тобі поясню»
13:50 «Уроки тітоньки 
Сови»
14:10 Мультфільми
14:30 «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 ПТН (сурдопере-
клад)
19:15 «Маршрутом змін»
19:30 «Крутий заміс». 2 
сезон
19:55 «Задача з зірочкою»
20:00 «Шерифи для нових 
громад»
20:15 «Крим.Реалії»
20:40 ПТН
21:00 Т/с «Доктор Блейк», 
5с., 6с.  (16+)
23:00 ПТН
23:20 «Шерифи для нових 
громад»
23:30 «Разом»
00:00 Х/ф «Лісова пісня» 
01:30 «Артефакти»
02:00 Національні новини 
UA: Перший
02:40 «Крим. Реалії»
03:05 «Розсекречена 
історія» ПОВТОР
04:00 «Я вдома»
04:25 «Street Схід»
04:45 UA Музика
04:50 Кулінарне шоу 
«Енеїда»
05:45 «Лайфхак україн-
ською»

середа, 14 липня

четвер, 15 липня
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6.00 Гiмн України.
6.03,11.35 Земля, набли-
жена до неба.
6.30 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
6.50 М/ф «Черевички».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.35
,2.15,5.10 Новини.
7.05,0.20 Т/с «Доктор 
Блейк». 
8.05 Невiдомi Карпати.
8.20 Вiдтiнки України.
9.05 Телепродаж.
9.35 Т/с «Гордiсть». 
11.50 Еко-люди.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
,21.45,0.15,2.50,5.45
Спорт.
15.20 Країна пiсень.
16.30 Концерт. Пiснi про 
кохання.
17.30,4.10 Перша 
шпальта.
18.55,21.55 Д/с «Бо-
ротьба за виживання».
19.55 Д/с «Дикi тварини».
23.00 #ВУкраїнi.
1.20,3.00,4.05,5.05,5.55
Погода.
1.25,3.05 Суспiльна 
студiя. Головне.
4.40 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».
14.45,20.20 «Одруження 
наослiп».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.18 «ПроCпорт».
22.20 Комедiя «Нiч у музеї 
2».
0.25 Х/ф «Орлиний зiр». 
2.40 Комедiя «Мексика-
нець».
5.15 «Свiтське життя».

5.25,23.35 «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 Т/с «Моя сiм`я та 

iншi звiри».
12.25 Х/ф «Амазонiя».
14.10,15.00,15.50,1.20
«Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий 
випадок».
18.00 «Стосується кож-
ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «007: Помри, 
але не зараз». 
3.00 «Чекай на мене. 
Україна».
4.05,5.20 «Орел i решка. 
Морський сезон».
4.50 «Телемагазин».
6.05 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
.00,19.00,0.00,1.00,2.00
,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 «Великi 
танковi битви».
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 Лiнiйка докумен-
тального кiно.
21.00 Час новин. Пiдсумки 
дня.
21.40 Час-Time.
22.00 Д/с «Апокалiпсис».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку 
дiтей.
4.30,1.25 Факти.
4.50 Т/с «Таємнi дверi». 
6.30 Ранок у великому 
мiстi.

8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.15,20.10 Дизель-шоу. 
11.50,13.15,0.05,1.50
«На трьох». 
12.45,15.45 Факти. День.
14.05,16.15 Х/ф «Без-
межний обрiй». 
16.45 Х/ф «Тремтiння 
землi 6». 
18.45 Факти. Вечiр.
23.05 «На трьох 10». 
3.20 Я зняв!

5.20 Т/с «Коли ми вдома».
6.10 Х/ф «Посмiшка, як у 
тебе».
8.15 Врятуйте нашу сiм`ю. 
13.15,14.50,18.05 Т/с 
«Слiпа». 
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
22.50 Т/с «Слiд». 
0.40 Детектор брехнi. 

5.55,7.05 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.10 Орел i решка.
9.20 Аферисти в мережах. 
15.05 Х/ф «Бiблiотекар: 
Повернення в копальнi 
царя Соломона». 
17.00 Х/ф «Бiблiотекар: 
Прокляття чашi Юди». 
19.00 Х/ф «Зброя Бога: 
Мiсiя Зодiак».
21.15 Х/ф «Зброя Бога: У 
пошуках скарбiв». 
23.15 Х/ф «Блакитна ла-
гуна: Пробудження».
1.15 Improv Live Show. 
2.15 Служба розшуку 
дiтей.
2.20 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Агенти справедли-
востi. 
14.30,15.30 Iсторiя од-
ного злочину. 
20.10 «Говорить Україна».
23.00 Першi. Шоу Василя 
Голованова.
0.15 Т/с «Помилковий 
лист», 1 i 2 с. 
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Помилковий 
лист». 

4.00 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.
22.45 «Watchdogs».

6.00 Х/ф «Городские по-
дробности», 2 с. 
7.50 Х/ф «Жандарм на 
прогулке». (Франция - 
Италия). 
10.00 Х/ф «Воспоминания 
о будущем». (Великобри-
тания - Дания). 
12.25 Х/ф «Кулак ярости». 
(Гонконг). 
14.25 Х/ф «Сестры». 
16.10 Х/ф «Солдат 
Джейн». (США - Велико-
британия). 
18.55 Х/ф «Перегон». 
21.30 Х/ф «Осторожно! 
Двери закрываются». (Ве-
ликобритания - США). 
23.20 Х/ф «Няньки». 
(США). 
1.05 Х/ф «Проклятие неф-
ритового скорпиона». 
(США - Германия). 
3.15 Х/ф «Помни». (США). 

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 

друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.50 «Орел i решка. Мега-
полiси».
12.00 «Орел i решка. 
Незвiдана Європа».
12.50 «Орел i решка. Мор-
ський сезон».
14.40 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
18.10 Х/ф «Випадковий 
чоловiк».
20.00 «Орел i решка. Дива 
свiту».
0.00 Х/ф «Амундсен». 
2.15 Т/с «Три сестри».
3.10 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Ланчбокс.
8.20,16.30,20.40 Дачна 
вiдповiдь.
9.20,19.00 Шiсть соток.
11.10,17.20 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.
21.40 Iдеї ремонту.
22.10 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

6.20 «Правда життя».
7.50,14.45,17.00,2.50
«Випадковий свiдок».
12.30,16.30,19.00,2.20
«Свiдок».
9.00 Х/ф «Заручниця».
10.45,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». 
21.30 «Мир чи вiйна».
23.30 Х/ф «Трикутник». 
1.20 «Легенди бандит-
ського Києва».
2.55 «Речовий доказ».
3.55 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».
4.50 «Top Shop».

6.00 «Утро России». 
10.00 «О самом главном». 
11.00,14.00,17.00,20.00
Вести. 
11.35 «Судьба человека». 
12.40,18.40 «60 минут». 

14.30,21.05 Вести. 
Местное время. 
14.55 Т/с «Косатка». 
16.45 Новости культуры. 
17.15 «Андрей Малахов». 
21.20 Т/с «Московский 
роман». 
0.15 «2 Верник 2». Милош 
Бикович. 
1.00 Х/ф «Свет в окне». 
2.15 Х/ф «Оазис любви». 
3.55 Х/ф «Дуэль». 

6.00 Страх у твоєму домi.
7.00 Бандитська Одеса.
9.10 Правда життя.
10.05,1.40 Речовий 
доказ.
11.15 Брама часу.
12.10 Мiстична Україна.
13.05,16.50,19.50 Се-
кретнi територiї.
14.05,18.50,5.05 Ре-
месла за призначенням.
14.35 Коза ностра.
15.05,20.50 Шукачi не-
приємностей.
16.05,21.45 НАСА: нез`я-
соване.
17.50 Левиний рик.
22.35 Таємницi Кремнiєвої 
долини.
23.35 Справжня гра пре-
столiв.
0.35 Стежина вiйни.
2.35 Академiк Корольов.
3.25 Полювання на НЛО.
4.25 Зворотний бiк Мi-
сяця.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.00 Х/ф «Диявол з трьома 
золотими волосинами».
10.00,23.00 Т/с «Євроди-
ректор».
11.00,18.00 4 весiлля.
13.00,16.00 Панянка-се-
лянка.
15.00 Зiрки, чутки та Гал-
лiвуд.
19.00,20.00,21.30 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.30,21.00 Танька i Во-
лодька.
22.00 Вечiрка.
0.00 Iгри приколiв.
1.00 Країна У 2.0.
1.30 Країна У.
2.15 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.20,14.55 Х/ф «Ешь, 
молись, люби». (США). 

8.35 Х/ф «Вне правил». 
(США). (18+).
10.40 Х/ф «Робин Гуд». 
(США). 
12.55 Х/ф «Правила вино-
делов». (США). 
17.15 Х/ф «Давайте по-
танцуем». (США). 
18.55 Х/ф «Гордость и 
предубеждение». 
(Франция - Великобри-
тания - США). 
21.00,3.25 Х/ф «Четыре 
свадьбы и одни похо-
роны». (Великобритания). 
22.55 Х/ф «Чтец». (США - 
Германия). 
0.55 Х/ф «Холодная гора». 
(США - Великобритания - 
Италия - Румыния). 
5.45 Х/ф «Люди в черном 
3». (США). 

6.00,18.50,2.25
«ДжеДАI».
6.20 Х/ф «Хiтмен: Агент 
47». 
8.15 Х/ф «Заручник». 
10.40 Х/ф «Меркурiй у 
небезпецi». 
12.50 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,1.55 «Спецкор».
19.23 «Спорт Тайм».
19.25 Х/ф «Морський 
пiхотинець 2». 
21.15 Х/ф «Морський 
пiхотинець 3: Тил». 
23.00 Х/ф «Морський 
пiхотинець 4: Рухома мi-
шень». 
0.50 Т/с «Рекс».
2.55 «Цiлком та-
ємно-2017».
3.20 «Помста природи».
5.10 «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», 36с. 
(16+)
10:45 «Відтінки України»
11:20 «Роздивись»
11:35 «Маршрутом змін»
11:50 «Незвідана Україна»
12:10 «Геолокація: Во-
линь». Вип.7
12:35 «Буковинські за-
гадки»
12:45 «Недалечко». 
13:05 Д/ц «Дикі тварини», 
5с.
13:35 «Лайфхак україн-
ською»
13:45 «Кіношкола вдома»
13:50 «Уроки тітоньки 
Сови»
14:10 Мультфільм
14:30 «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 «Історія кримських 
татар»
19:00 ПТН (сурдопере-
клад)
19:15 «Шерифи для нових 
громад»
19:30 «#ВУкраїні»
19:55 «Шерифи для нових 
громад»
20:00 «Брехня від полі-
тиків. Перевірка». Вип. 13
20:15 «Крутий заміс». 1 
сезон
20:40 ПТН
21:00 Т/с «Доктор Блейк», 
7с., 8с.  (16+)
23:00 ПТН
23:20 «Шерифи для нових 
громад»
23:30 «Разом»
00:00 Х/ф «Вавилон ХХ» 
01:30 «Разом»
02:00 Національні новини 
UA: Перший
02:40 «Брехня від полі-
тиків. Перевірка»
02:50 «Задача з зірочкою»
03:05 «Розсекречена іс-
торія» ПОВТОР
04:50 «Крутий заміс»
05:15 UA Музика
05:20 «Країна пісень»
05:45 «Лайфхак україн-
ською»

6.00 Гiмн України.
6.03,4.10 Енеїда.
7.00,8.00,9.00,21.00,0.2
0,3.45,5.35 Новини.
7.05 Еко-люди.
7.10 М/ф «Ходить гарбуз 
по городу».
7.20 М/ф «Як козаки сiль 
купували».
7.30 М/ф «Як козаки кулiш 
варили».
7.40 М/ф «Як козаки при-
бульцiв зустрiчали».
8.05 Д/с «Дикi Дива. Дикi 
тварини в зоопарку Сан-
Дiєго».
8.30,11.40 #ВУкраїнi.
9.05 Телепродаж.
9.35 Т/с «Гордiсть». 
12.10 Х/ф «Пророк 
Iєремiя. Викривач царiв».
13.55 Слiдство. Iнфо. 
Чотири кiлери, три копи i 
наркобарон.
15.00 UA:Фольк. Спогади.
16.00 Концерт. Анатолiй 
Гнатюк.
16.55 Слоненя i баранець: 
iсторiя дружби.
17.55 Д/с «Свiт дикої при-
роди».
18.35 Х/ф «Тiнi забутих 
предкiв».
20.20 Пишемо iсторiю. 
Вадим Чубасов.
20.40 Пишемо iсторiю. 
Кирило Осьмак.
21.25 Пишемо iсторiю. 
Повстання Северина Нали-
вайка.
21.50 Пишемо iсторiю. 
Українська фабрика мрiй.
22.05 Д/с «Таємницi 
iсторiї. Портрети».
0.45 Д/ф «Блаженнiший». 
2.40,5.05 Д/с «Неймовiрнi 
винаходи».

7.00,6.00 «Життя вiдомих 
людей».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
19.30,5.15 «ТСН».
20.15,4.05 «Вечiрнiй 
квартал».
22.10 «Жiночий квартал».
23.20 «Свiтське життя».
0.20 Трилер «Ва-банк». 
2.10 Х/ф «Шпигуни-союз-
ники». 

6.50 «Слово Предстоя-
теля».
6.55,4.30 Х/ф «Пригоди 
Ремi».
9.00 «Готуємо разом. До-
машня кухня».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.10 Т/с «Гостя з майбут-
нього».
17.10 Х/ф «Шерлок Холмс 
i доктор Ватсон: Знайом-
ство».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi. 
Бенефiс».
22.10 Т/с «Таїсiя», 1-4 с. 
2.35 «Подробицi» - «Час».
3.05 Х/ф «Казка про Жiнку 
i Чоловiка».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.0
0,11.00,12.00,15.00,20.
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 Концерт ансамблю 
«Лiсапетний батальйон».
15.15 Т/с «Загадки Мер-
дока».
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 «Прямим текстом».
23.30 Гончаренко рулить.
0.10 Є сенс.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.25 Скарб нацiї.
4.35 Еврика!

4.40 Факти.
5.05 Не дай себе ошукати.
5.50 Багач-Бiдняк.
7.55 Особливостi нацiо-
нальної роботи.
9.45,13.00 Дизель-шоу. 
11.20,14.15 «На трьох». 
12.45 Факти. День.
16.25 Х/ф «Зелений шер-
шень». 
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Неймовiрний 
Халк». 
21.35 Х/ф «Зелений 
лiхтар». 
23.45 Х/ф «Зелена книга». 
2.05 Громадянська обо-
рона.
3.40 Я зняв!

5.15 Наречена для тата. 
17.00 СуперМама. 
21.00 МастерШеф. 
Celebrity. 
23.10 Звана вечеря. 

6.00 Хто проти блон-
динок? 
7.25,9.55 Kids` Time.
7.30 Х/ф «Майбутнiй ко-
роль».
10.00 Орел i решка. Зем-
ляни.
11.00 Орел i решка. Чу-
деса свiту.
12.00 Орел i решка.
14.25 Х/ф «Надзвичайнi 
пригоди Адель Блан-Сек». 
16.45 Х/ф «Зубна фея».
18.50 Х/ф «Книга джун-
глiв».
21.00 Х/ф «Вiдьмина 
гора».
22.50 Х/ф «Джунглi». 
1.05 Improv Live Show. 
2.05 Зона ночi.

7.00,15.00,19.00 Сьо-
годнi.
7.25,3.15 Реальна мiс-
тика.
9.10 Т/с «Нiма». 
12.50,15.20 Т/с «Неза-
бута». 
17.10 Т/с «Втiкачi», 1 i 2 с. 
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Втiкачi». 
23.00 Т/с «Будинок Надiї», 
1 i 2 с. 
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Будинок Надiї». 

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 «Криминальный 
талант», 1 с. 
7.50 Х/ф «Проклятие неф-
ритового скорпиона». 
(США - Германия). 
10.00 Х/ф «Перегон». 
12.35 Х/ф «Осторожно! 
Двери закрываются». (Ве-
ликобритания - США). 
14.25 Х/ф «Няньки». 
(США). 
16.10 Х/ф «Помни». 
(США). 
18.55 Х/ф «Альфа дог». 
(Германия - США). (18+).
21.20 Х/ф «Мечтатель». 
(США). 
23.20 Х/ф «Все ради нее». 
(Франция - Испания).
1.05 Х/ф «Призрак и 
Тьма». (Германия - США). 
3.15 Х/ф «Деньги на 
двоих». (США). 

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i Панда».
8.30 «Ух ти show».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».

10.00 Х/ф «Шалена сi-
мейка». 
11.35 Х/ф «Випадковий 
чоловiк».
13.10 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
0.00 Х/ф «Пiвтора лицаря: 
В пошуках чарiвної прин-
цеси Герцелiнди». 
2.00 Т/с «Три сестри».
3.40 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 Квартирне питання.
9.30,0.30 Iдеї ремонту.
10.20 Правила життя.
12.00 Правила виживання.
12.50 Один за 100 годин.
14.30 Удачний проект.
16.10 Дачна вiдповiдь.
19.10 Шiсть соток.
22.30 Знаменитостi.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
3.40 Кориснi поради.
4.10 М/ф.

5.50 «Втеча. Реальнi 
iсторiї».
7.10 Т/с «СБУ. Спецопе-
рацiя».
11.00 «Україна вражає».
12.40 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту».
13.55 Т/с «Смерть у раю». 
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00,2.50 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Закусочна на 
колесах».
21.30 Х/ф «Близнюки 2». 
23.30 Х/ф «Поганий лей-
тенант». 
1.50 «Таємницi кримiналь-
ного свiту».
3.20 «Випадковий свiдок».
3.30 «Речовий доказ».
4.25 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».
4.55 «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». 
12.15,5.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 
13.20 «Доктор Мясников». 
14.25 Х/ф «Одиночество». 
18.05 «Привет, Андрей!» 
21.00 Х/ф «Замок на 
песке». 
0.20 «Романтика ро-
манса». 
1.15 Х/ф «Цена любви». 
4.15 Х/ф «Напрасная 
жертва». 

6.00,9.35,1.45 Мiстична 
Україна.
6.45 Випадковий свiдок.
10.25 Правда життя.
11.20 Речовий доказ.
12.30,23.00 Секретнi 
територiї.
13.25 Код доступу.
15.25,0.00 Вирiшальнi 
битви 2 свiтової.
16.20 Конкорд: надзву-
кова ера.
18.00,0.55 Ремесла за 
призначенням.
19.00 Дике виживання.
21.00 Топ-10 свiту хижакiв.
2.35 Нашi.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
10.55 М/ф «Братик вед-
медик 2».
13.15,23.00,0.00 Одного 
разу пiд Полтавою.
14.45,23.30,0.30 Танька i 
Володька.
15.15 М/ф «Вперед i 
вгору».
17.00 Х/ф «Полiсмен з 
Беверлi Хiллз».
19.00 Х/ф «Полiсмен з 
Беверлi Хiллз 2».
21.00 Х/ф «Полiсмен з 
Беверлi Хiллз 3».
1.00 Країна У.
1.30 Країна У 2.0.
2.15 Панянка-селянка.
3.55 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.25,13.15 Х/ф «Гордость 
и предубеждение». 
(Франция - Великобри-
тания - США). 
9.30 Х/ф «Вне правил». 
(США). (18+).
11.35 Х/ф «Давайте по-
танцуем». (США). 

15.20 Х/ф «Малышка на 
миллион». (США). 
17.30 Х/ф «Люди в 
черном». (США). 
19.05 Х/ф «Зеленый шер-
шень». (США). 
21.00 Х/ф «Прощай, 
детка, прощай». (США). 
22.50 Х/ф «Бердмэн». 
(США). (18+).
0.45 Х/ф «С меня хватит». 
(США). 
2.40 Х/ф «Останься». 
(США). 
4.15 Х/ф «Помпеи». (США 
- Канада - Германия). 

6.00 «Шаленi перегони».
7.00 «ДжеДАI».
7.50 «Загублений свiт».
12.50 Х/ф «Морський 
пiхотинець 2». 
14.45 Х/ф «Команда 8: У 
тилу ворога». 
16.45 Х/ф «Бої в бронежи-
летах». 
18.40 Х/ф «Ковбої проти 
прибульцiв». 
21.00 Х/ф «Хижаки». 
23.05 Х/ф «Експедицiя 
Юрського перiоду». 
1.00 Т/с «Рекс».
2.00 «Помста природи».
4.20 «Цiлком та-
ємно-2017».

06:00 Гімн України
06:00 «Маршрутом змін»
06:20 «#ВУкраїні»
06:50 «Шерифи для нових 
громад»
07:00 Національні новини 
UA: Перший (сурдопере-
клад)
07:10 «Еко-люди»
07:15 «Ранок на Суспіль-
ному. Дайджест»
07:25 «Шукачі пригод»
07:40 «Земля, наближена 
до неба»
08:00 Національні новини 
UA: Перший (сурдопере-
клад)
08:10 «Ранок на Суспіль-
ному. Дайджест»
08:30 «Геолокація: Во-
линь»
09:00 Національні новини 
UA: Перший (сурдопере-
клад)
09:10 «#ВУкраїні»
09:40 «Артефакти»

10:10 «Країна пісень»
11:00 Д/ф «Борсунівські 
бабусі» (12+)
12:00 Д/ф «Хто створив 
Змієві Вали?» (12+)
12:50 «Загадки черні-
вецьких атлантів»
13:05 «Гендерні окуляри»
13:20 «Небезпечна зона»
13:35 «Я вдома»
14:05 «Лайфхак україн-
ською»
14:15 «Ок, я тобі поясню»
14:20 «Уроки тітоньки 
Сови»
14:30 Мультфільм
14:50 «Піщана казка»
14:55 Мультфільми
15:25 «Піщана казка»
15:30 «Шо? Як?»
15:50 «Буковинські за-
гадки»
16:00 «Маршрутом змін»
16:20 «#ВУкраїні»
16:55 Х/ф «Іосиф Пре-
красний. Намісник фа-
раона», 2с. (12+)
18:25 «Крутий заміс». 2 
сезон
19:00 «Культ. Особистості»
19:15 «#ВУкраїні»
19:45 «Створюй із 
Суспільним. «Четверта 
влада». Вип. 3
20:05 «Маршрутом змін»
20:20 «Крутий заміс». 1 
сезон
20:45 «Джаз на Дніпрі»
22:15 «#ВУкраїні»
22:45 «Шерифи для нових 
громад»
23:00 «Загадки черні-
вецьких атлантів»
23:05 «Розсекречена іс-
торія» ПОВТОР
00:00 Т/с «Римська ім-
перія», 1с. (12+)
01:10 Цикл «Наші трид-
цять»
01:40 Освітні лекції «Фо-
руму інклюзивності»
02:00 «Життя післязавтра»
02:50 «Разом»
03:15 «#ВУкраїні»
03:45 «Розсекречена іс-
торія» ПОВТОР
04:35 «Крутий заміс». 1 
сезон
05:00 UA Музика
05:05 Д/ф «Кіноперфор-
манс. Народний Малахій!»
05:45 «Лайфхак україн-
ською»

п'ятниця, 16 липня

субота, 17 липня
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6.00 Гiмн України.
6.03,4.00 Енеїда.
7.00,8.00,8.55,21.00,0.
10,2.15,3.35,5.35 Но-
вини.
7.10 М/ф «Уроки тiтоньки 
Сови».
7.15 М/ф «Дощику, до-
щику, припусти».
7.20 М/ф «Як козаки на-
речених виручали».
7.40 М/ф «Як козаки на 
весiллi гуляли».
8.10 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 Мiста та мiстечка.
14.30 Телепродаж.
15.05 Країна пiсень.
16.20 Концерт.
17.30 Концерт. ВIА 
«Кобза».
18.25 Вижити у рифах.
19.30 Слоненя i бара-
нець: iсторiя дружби.
20.20,23.30 Д/с «Свiт 
дикої природи».
21.30 Дорога до Токiо.
22.00 Д/с «Вердикт 
iсторiї».
23.15 Пишемо iсторiю. 
Степан Бандера.
0.35 Х/ф «Тiнi забутих 
предкiв».
2.40 Схеми. Корупцiя 
3.05 Перша шпальта.
4.50 Земля, наближена 
до неба.
5.05 Я вдома.

7.00 «Життя вiдомих 
людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.45,1.35 «Свiт нави-
ворiт».
18.30 «Свiтське життя».
19.30,5.00 «ТСН-Тиж-
день».
21.00 Комедiя «Нiч у 
музеї 3. Секрет гробницi». 
23.00 Х/ф «Зоряний 
пил». 

6.15 Х/ф «Отци i таєм-
ниця часу».
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
10.00,12.00 «Iнше 
життя».
13.00 «Речдок. Виперед-
жаючи час. Рубiнкова».
17.30 Х/ф «007: Помри, 
але не зараз». 
20.00 «Подробицi 
тижня».
22.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс i доктор Ватсон: 
Знайомство».
0.50 «Речдок».

6.00 Вiкно до Америки.
6.10,7.10,0.15 Д/с «Бо-
йовий вiдлiк».
7.00,8.00,8.50,15.00,16
.00,20.00,0.00,2.00,3.0
0,4.00,5.00 Час новин.
7.50,21.25 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Со-
цiум.
8.05 Невигаданi iсторiї.
8.25 Vоїн - це я!
8.35 Натхнення.
9.00 Божественна 
лiтургiя ПЦУ.
11.00 Божественна 
лiтургiя УГКЦ.
12.15,15.15 Х/ф.
16.10 Концерт пiдтримки 
О. Сафонова.
18.00,1.00,5.10 Час. 
Пiдсумки тижня з А. 
Мiрошниченко.
19.00 Д/с «Вердикт 
iсторiї».
20.10,2.15 Машина часу.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
21.30 Вечiр з Янiною 
Соколовою.
22.00 Полiтклуб В. Порт-
нiкова.
23.00 Суботнiй Полiтклуб 
В. Портнiкова.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.35 Скарб нацiї.
4.45 Еврика!
4.50 Факти.
5.15 Не дай себе ошу-
кати.
7.00 Бiльше нiж правда.

7.55,10.55 Громадян-
ська оборона.
8.55,2.10 Анти-зомбi.
9.55 Секретний фронт.
11.55,13.00 Х/ф «Трем-
тiння землi». 
12.45 Факти. День.
14.10 Х/ф «Зелений 
лiхтар». 
16.25 Х/ф «Неймовiрний 
Галк». 
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Танго i Кеш». 
21.25 Х/ф «Найманi 
убивцi». 
23.55 Х/ф «Денне 
свiтло». 
2.55 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.40 Хата на тата. 
12.50 МастерШеф. 
Celebrity. 
15.00 СуперМама. 
19.00 Слiдство ведуть 
екстрасенси. 
20.00 Один за всiх. 
23.55 Я соромлюсь свого 
тiла. 

6.00 Таємний агент. 
6.55,8.25 Kids` Time.
7.00 М/ф «Том i Джерi: 
Форсаж».
8.30 М/ф «Смолфут».
10.30 Х/ф «Зубна фея».
12.35 Х/ф «Зброя Бога: 
Мiсiя Зодiак».
15.00 Х/ф «Зброя Бога: У 
пошуках скарбiв». 
17.00 Х/ф «Вiдьмина 
гора».
19.00 Х/ф «Пiсля заходу». 
21.00 Х/ф «Золото 
дурнiв». 
23.15,0.15 Improv Live 
Show. 
1.20 Вар`яти. 

5.50 Сьогоднi.
6.50 Реальна мiстика.
9.15 Т/с «Будинок Надiї». 
13.15 Т/с «Помилковий 
лист». 
17.00 Т/с «Вiсiмнадцяти-
рiчний олiгарх», 1 i 2 с. 
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки 
з Олегом Панютою.
21.00 Т/с «Вiсiмнадцяти-
рiчний олiгарх». 
23.00 Т/с «Компань-

йонка», 1 i 2 с. 
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Компаньйонка». 
3.10 Гучна справа.
4.00 Агенти справедли-
востi. 

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 «Криминальный 
талант», 2 с. 
7.50 Х/ф «Призрак и 
Тьма». (Германия - США). 
10.00 Х/ф «Альфа дог». 
(Германия - США). (18+).
12.25 Х/ф «Мечтатель». 
(США). 
14.25 Х/ф «Все ради 
нее». (Франция - 
Испания). (18+).
16.10 Х/ф «Деньги на 
двоих». (США). 
18.55 Х/ф «Матч-Пойнт». 
(США - Великобритания). 
(18+).
21.20 Х/ф «Добро пожа-
ловать к Райли». (США - 
Великобритания). 
23.20 Х/ф «Законы прив-
лекательности». (Велико-
британия - Ирландия). 
1.05 Х/ф «Пенелопа». 
(Великобритания - США). 

3.15 Х/ф «Поезд на 
Юму». (США). 

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.30 «Ух ти show».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
11.00 Х/ф «Прикинься 
моїм хлопцем». 
12.40 Х/ф «Шалена сi-
мейка». 
14.10 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
0.00 Х/ф «Амундсен». 
2.15 Т/с «Три сестри».
3.10 «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 вижи-
вання.
14.40 Шiсть соток.
18.00 Удачний проект.
20.30 Дачна вiдповiдь.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
3.40 Кориснi поради.
4.10 М/ф.

5.55 Х/ф «Нi пуху, нi 
пера».
7.15 «Слово Предстоя-
теля».
7.20 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту».
9.45 Т/с «Смерть у раю». 
13.50 Х/ф «Закусочна на 
колесах».
15.50 Х/ф «Близнюки 2». 
17.50 «Легенди карного 
розшуку».
19.00 Т/с «Паршивi 
вiвцi». 
23.10 Х/ф «Урок вижи-
вання». (18+).
1.05 Х/ф «Трикутник». 
2.50 «Речовий доказ».

6.35 Х/ф «Оазис любви». 
8.15 «Диалоги о жи-
вотных». Сафари парк в 
Геленджике. 
9.00 Местное время. 
Воскресенье. 
9.35 «Пешком...» Москва. 

Императорские театры. 
10.05 «Устами мла-
денца». 
10.45 «Когда все дома». 
11.30 «Сто к одному». 
12.15 «Большая пере-
делка». 
13.10 «Парад юмора». 
14.50,4.00 Х/ф «Добро-
вольцы». (6+).
16.35 Х/ф «Храни тебя 
любовь моя». 
20.00 Вести. 
22.00 «Воскресный 
вечер». 
1.00 Х/ф «Тариф 
«Счастливая семья». 
2.30 Х/ф «Двое под 
дождем». 

6.00 Випадковий свiдок.
8.55,1.25 Мiстична 
Україна.
9.45 Правда життя.
12.00 Речовий доказ.
12.05,22.40 Секретнi 
територiї.
13.05 Код доступу.
15.05,23.40 Вирiшальнi 
битви 2 свiтової.
16.00 Топ-10 свiту хи-
жакiв.
18.00,0.35 Ремесла за 
призначенням.
19.00 Таємницi Крем-
нiєвої долини.
21.00 Конкорд: надзву-
кова ера.
2.15 Телеформат.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
11.00 М/ф «Червона 
Шапка проти зла».
13.30,22.30,23.30 Од-
ного разу пiд Полтавою.
15.00,23.00,0.00 Танька 
i Володька.
15.30 М/ф «101 далмати-
нець».
17.00 М/ф «Думками 
навиворiт».
18.45 Х/ф «Старскi та 
Гатч».
20.30 Х/ф «Пiдняти пери-
скоп».
1.30 Країна У 2.0.
2.15 Панянка-селянка.
4.00 Щоденники Тем-
ного. 
4.45 Вiталька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.00,17.05 Х/ф «Зе-
леный шершень». (США). 
7.55 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение». (США). 
9.55 Х/ф «Грязные танцы 
2: Гаванские ночи». 
(США). 
11.20 Х/ф «Малышка на 
миллион». (США). 
13.30 Х/ф «Правила ви-
ноделов». (США). 
15.25 Х/ф «Люди в 
черном». (США). 
19.00,5.25 Х/ф «Мир 
Юрского периода». 
(США). 
21.00,3.25 Х/ф «Власть 
страха». (США). 
22.55 Х/ф «Останься». 
(США). 
0.30 Х/ф «Последняя 
любовь на Земле». (Вели-
кобритания - Швеция - 
Дания). 
2.00 Х/ф «Ультрафи-
олет». (США). 

6.00 «Шаленi перегони».
7.30 «ДжеДАI».
8.15,1.05 «Загублений 
свiт».
12.25 Х/ф «Морський 
пiхотинець 3: Тил». 
14.10 Х/ф «Назад у май-
бутнє».
16.40 Х/ф «Назад у май-
бутнє 2».
18.45 Х/ф «Назад у май-
бутнє 3».
21.00 Х/ф «Нiч у музеї». 
23.10 Х/ф «Турнiр на 
виживання». (18+).
2.10 «Помста природи».
4.20 «Найкраще».
4.25 «Вiн, вона i те-
левiзор».

06:00 Гімн України
06:00 «Маршрутом змін»
06:20 «#ВУкраїні»
06:50 «Шерифи для 
нових громад»
07:00 Національні новини 
UA: Перший (сурдопере-
клад)
07:10 «Еко-люди»
07:15 «Ранок на Суспіль-
ному. Дайджест»
07:25 «Шукачі пригод»
07:40 «Земля. Набли-
жена до неба»

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. 3
08:55 Національні новини 
UA: Перший (сурдопере-
клад)
09:05 Д/ц «Світ дикої  
природи»
10:10 Кулінарне шоу 
«Енеїда»
10:35 «Країна пісень»
11:00 Х/ф «Вавилон ХХ» 
(12+)
12:35 «#ВУкраїні»
13:05 «Незвідана 
Україна»
13:20 «Роздивись»
13:35 «Маршрутом змін»
14:05 «Лайфхак україн-
ською»
14:15 «Ок, я тобі поясню»
14:20 «Уроки тітоньки 
Сови»
14:20 Мультфільм
14:50 «Піщана казка»
14:55 Мультфільми
15:25 «Піщана казка»
15:30 «Шо? Як?»
15:50 «Невідомі Карпати»
16:10 «#ВУкраїні»
16:35 Х/ф «Свята сім’я» 
(12+)
18:30 «Обличчя». Вип. 42
19:00 «ЗміниТи»
19:15 «Джаз на Дніпрі»
22:15 «Крутий заміс»
22:45 Освітні лекції «Фо-
руму інклюзивності»
23:00 «Бийся як дівчина»
23:05 Спецпроект «Зу-
пини мене, якщо 
зможеш»
00:00 Т/с «Римська ім-
перія», 2с.(12+)
01:10 Цикл «Наші трид-
цять»
01:40 «Шерифи для 
нових громад»
02:00 Д/ф «АУ» (12+)
03:00 «Незвідана 
Україна»
03:15 «Артефакти»
03:45 «Розсекречена 
історія» ПОВТОР
04:35 «Відтінки України»
05:10 UA Музика
05:20 «Країна пісень»
05:45 «Лайфхак україн-
ською»

неділя, 18 липня

Відповіді на кросворд з №25

ПО ГОРИЗОНТАЛI:
1. Дикий бик
3. Шлюпка

5. Обтесана колода
7. Зв`язаний оберемок злакiв

9. Вiслюк з М/ф
10. Запалення слизової носа

11. Бог Сонця
13. Залежна держава

15. Срiбна монета XVI ст
17. Партер

18. Сорт цукерок
19. Французький географ

22. Гора в Грецiї
25. Домашня пiч

26. Мавпячi ласощi
28. Мiсто шумерiв
29. Шевченко (iм`я)

30. Нота
31. Властивiсть їжi й питва

33. Кондит. вирiб
35. Автомат Калашникова

36. Японський театр

ПО ВЕРТИКАЛI:
1. Рiв

2. Награна смiливiсть
3. Бурштин

4. Брюс 
5. Семiтське божество

6. Мiць
7. Центральна частина Лондона

8. Пристрiй для тиснення
9. ... Монтан

12. Одиниця площi
14. Вiдчуття провини

16. Кислий цитрус
19. Снiжний хижак

20. Боїнг
21. Молодий чоловiк

22. Католицький священик
23. Зовнiшня форма одежi

24. Кора льоду на снiгу
25. Слово з "Кiн-дза-дза"

27. Заперечна частка
32. Хетська богиня

34. Густина

По горизонталi:
1. Iо. 4. Ла. 6. Арбалет. 9. Яп. 11. Мо. 
13. Ка. 14. Кпп. 16. Ах. 17. Пил. 19. Лан. 
20. Лi. 21. Iмаго. 22. Ен. 23. Риф. 24. 
Хук. 25. Ау. 26. Топ. 28. Ех. 30. Сс. 31. 
Но. 32. Бажання. 37. Оз. 38. Iл

По вертикалi:
1. Iа. 2. Ор. 3. Ма. 4. Ле. 5. Ат. 7. Бек. 
8. Ляп. 9. Як. 10. Папiрус. 11. Манекен. 
12. Ох. 15. Плато. 18. Лiф. 19. Лох. 25. 
Ас. 26. Туж. 27. Пан. 29. Хо. 32. Бо. 33. 
Аз. 34. Ан. 35. Нi. 36. Ял

КРОСВОРД



№	26	(974)
8	липня 2021 року 17

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

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

29 Тел.: Тел.: 09913203450991320345

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

29

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.

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

� 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, c. Хитці, дві л/

кухні, 2 гаражі, 2 погреби, з/д 50 
соток. Газ, вода. Ціна 10 тис. у.о. 
Тел. 0951318379

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

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

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

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

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

� БУДИНОК, центр с. Бобрик. 
Поруч ліс, річка. Газ, вода 
в будинку. Недорого. Тел. 
0950325961, 0679688302

� БУДИНОК, р-н Новобудов. 
Недобудований. Ціна 6500 у.о. 
Тел. 0999810835

� БУДИНОК	дачний, цегляний, 
6х5м. Під розбір. С. Хитці. Тел. 
0509669957. 

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

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

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

� БУДИНОК, опалювальна 
площа 74 м.кв., р-н залізничного 
вокзалу. Присадибна ділянка 7,5 
м.кв. Тел. 0997730467.

� 1/2	БУДИНКУ. Центр міста. 
Окремий вхід, всі зручності . 
Гараж з ямою, погріб, сарай. 
Після 19,00 не телефонувати. 
Тел. 0978238683. 

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

� БУДИНОК, с. Красна Лука. 
Газ, вода, річка поряд. Ціна дого-
вірна. Можлива розстрочка. 
Розгляну всі варіанти. Тел. 
0957757334. 

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

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

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

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

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

� ХАТИНКА 8х5м., вмебльо-

вана, об лаштована під дачу 
або проживання. Є господар-
ські споруди, з/д, недорого. Тел. 
0663907815.

� БУДИНОК, пров. Ак. Пав-
лова, 57,7 м.кв. Всі зручності. 
Торг з реальним покупцем. Тел. 
0962692347. 

� БУДИНОК, с. Біленченківка. 
Терміново. Недорого. Господар-
ські споруди. Поруч ліс, річка. 
Тел. 0664323554. 

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., 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

� 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

� 1-КІМН. кв., з/п 24 м.кв. 
(малосімейка). 2/5 поверх, р-н 
Сарського перехрестя, вул.. Пол-
тавська, 43, не кутова, 2 балкони, 
склопакети. Ціна 11 тис. у.о. Тел. 
0665189014

� 2-КІМН. кв., з/п 50,5 м.кв., р-н 
цегельного заводу, вул. Гагаріна, 
4/5 поверх, централізоване опа-
лення, всі лічильники, м/п вікна, 
м/п лоджія, ремонт. Ціна дого-
вірна. Тел. 0684840859

� 3-КІМН. кв., р-н М. Круг. Без 
ремонту. Часткові зручності. Тел. 
0668881637. 

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

� 2-КІМН. кв., з/п 48 м.кв., 2-й 
поверх, р-н М. Круга, вул. О. 
Кобилянської. Гараж поряд. Тел. 
0957757230. 

� 3-КІМН. кв., по вул. Шев-
ченка. 1/5 поверх, індивідуальне 
опалення, вікна – склопакети. 
З/п 59 м.кв., відмінний стан. 
Є гарні і якісні меблі. Ціна при 
зверненні. Торг при огляді. Тел. 
0953173193. 

� 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., р-н Чере-
мушки, 5/5 поверх, з/п 24 м.кв. 
Гарний стан. Терміново. Тел. 
0992729586

� 4-КІМН. кв., з/п 81,2 м.кв. 
Приватизована. 4/4 поверх. Р-н 
Черемушки, вул. Тельмана, 12А. 
Не кутова. Ціна 15 тис. у.о. Тел. 
0506519770, 0500348523

� 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, приватизована, 
вул.. Ставкова. Поряд великий 
ставок. Ціна договірна. Тел. 
0955870932

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

� МАГАЗИН с. Ручки. Тел. 
0953172693

ЗДАМ

� ЖИТЛО, подобово, на три-
валий термін або бригаді у від-
рядженні, Інтернет, кондиціонер. 
Можливість надання відповідних 
документів. Тел. 0508783429. 
(31) 

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

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

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

� ГАРАЖ для ремонту автомо-
білів. Тел. 0669958030

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

� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790

ГАРАЖІ
Продаж

� ГАРАЖ під мікроавтобус. Є 
погріб.  Р-н цегельного заводу. 
Тел. 0953860069. 

� 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

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. 

� ВАЗ-2106,	1981 р.в., пере-

варена. Бензин. Ціна договірна. 
Робочий стан, м. Заводське. Тел. 
0508525503

� OPEL	Kadett, дизель, колір 
синій. Поварений, пофарбо-
ваний. Ціна договірна. Торг. Тел. 
0505907475

� ЛУАЗ	«Волинь», 1990 р.в., з 
двигуном ВАЗ. Тел. 0999082330

� ВАЗ-21013, 1986 р.в., 
бензин. Нормальний робочий 
стан. Тел. 0951837526

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

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

� КОСАРКА тракторна, КС-2,1, 
навісна, та з/ч до неї. Гребки 
(потребують доробки). Тел. 
0961136469

МОТО
Продаж

� МОПЕД б/в. Тел. 0502374695

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

� МОПЕД	Дельта. Двигун 49 
см. куб. Ціна 6000 грн. Тел. 
0660038829 (3)

� СКУТЕР, в-к Китай, 150 
см. куб. Ціна 9200 грн. Тел. 
0992625576. 

� HONDA	Dio. Робочий стан. 
Ціна 7 тис. грн. Торг. Тел. 
0662436772.  

� МОПЕД	Дельта. Тел. 
0955711574.

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

� ДИСКИ титанові  R-15, 5х100. 
Недорого. Тел. 0664323554

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

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

� ДОШКА, брус, штахет, 
шалівка. Дрова: сосна, береза. 
Доставка. Тел. 0509080626. (26)

� ПІСОК,	КАМІНЬ	бут,	
цегла,	гранвідсів,	чорнозем,	
перегній.	Доставка.	Тел.	
0662127037.	(13)

� 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, гран-

відсів. 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

� ЗАЛІЗО	1,25х2,5м., товщина 
1мм., б/в. Шифер алюмінієвий. 
Кутник 40мм., довжина 6м. Тел. 
0668411837. 

� ШАЛІВКА суха. Тел. 
0958047248. 

� СВОЛОКА, 6,5м.х18см. Нові. 
Тел. 0991693271

ЕЛЕКТРОНІКА
Продаж

МЕБЛІ
Продаж

� ДИВАН, б/в, стан задо-
вільний. Тел. 0950819586.  

� ДИВАН	кутовий, б/в. Нор-
мальний стан. Недорого, 2000 
грн. Тел. 0664793167

� СТОЛИК	туалетний, з тумбою 
і дзеркалом. Відмінний стан. 
Дуже гарний. Тел. 0668545131

ОДЯГ, ВЗУТТЯ
Продаж

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

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. 

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

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

� 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

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

� ПРАЛЬНА	МАШИНА
«Whirlpool». Автомат, верти-
кальне завантаження, до 5,5 кг. 
Після повного капремонту. Ціна 
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ДОРОГО КУПУЄМО 
свиней, свиноматок.

ЦІЛОДОБОВО

066 1808984066 1808984
068 4839984068 4839984
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Те
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КІЗ -12 грн./кг. 
ЦАПІВ – 15 грн./кг . 
ОВЕЦЬ – 30 грн./кг 

живої ваги.

 Тел. 0990128098 (Олег)
ЕЛЕКТРОННІ ВАГИ

КУПЛЮ 

29

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



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

18 № 26 (974)
8 липня 2021 року Оголошення, реклама

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

	� ВУЛИКИ «українка». Тел. 
0500223112

	� СІНО тюковане. Тел. 
0995139836

	� ТЕНТ-ПОКРИТТЯ 10*5м., сто-
лярні лещата «Спрут», пральна 
машина «Таврія-3МН», колесо з 
диском до авто (15,5-13/6,15-
13), сальникова набивка - 
все нове. Б/в: газова плита, 
сівалка огородня ручна СГР-
0,1, камера для колеса автомо-
біля, холодильник Донбас. Тел. 
0960871059

	� ХОЛОДИЛЬНИК-вітрина 
Cold 2м., 2шт. Морозильна 
камера (скло випукле), IBG (віт-
рина) 2м. Холодильник Cold вер-
тикальний 2-дверний, мета-
левий, білий, S-1400. Вітрина 
холодильна, кондитерська Cold 
G20G. Тел. 0509301079

	� ТРУБИ азбестові, 2 шт. по 4 м. 
Тел. 0955438717

	� СІНО в тюках. Тел. 0999115132

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

	� КАРТОПЛЯ велика, 100 кг. На 
корм. Тел. 0509779570. 

	� СТОВПЧИКИ дубові 15х15 
см., довжина 3м. Дошка дубова, 
товщина 5см., ширина 40 см., 
довжина 4м. Батареї чавунні, 8 
секцій, 8 шт. Котел під газ, дрова. 
Тел. 0669749666. 

	� ЕЛЕКТРОМ’ЯСОРУБКА 
«Сатурн», б/в, у гарному стані. 
Соковижималка-шинковка елек-
трична, нова (в-к Білорусь). Елек-
троповерхня (плита) 4-камфорна, 
нова. Тел. 0993563784.  

	� КОТЕЛ під дрова. Паркет. 
Цегла вогнетривка, силікатна. 
Тел. 0955978496. 

	� ЦЕГЛА б/в. Труби а/цементні 
100х300мм. Телефон Nokia 230. 
Тел. 0992279628. 

	� ВІДДАМ	ДРОВА після спилю-
вання дерев, безкоштовно. Тел. 
0675494405.

	� КНИГИ різних жанрів, авторів і 
періодів. Відмінний стан. Ціна за 
книгу 15 грн. Тел. 0956136209.  

	� ВЕЛОСИПЕД чоловічий, б/в. 
Недорого. Тел. 0508351722. 

	� ВАННА металева, у гарному 
стані. Терміново. Недорого. Тел. 
0663233947, 0683837730.

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

	� СЕРВАНТ, стіл, трельяж, 
матраци, вітальня – жовта, 
люстра, ванна, дві шафи. Дитяча 
машинка. Тел. 0509864682

	� ШТОРИ. Сервіз кавовий. Ста-
кани для пива. Тарілки. Тел. 
0509779043. 

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

	� ДОМАШНІ	ОВОЧІ: огірок, 
кабачок, капуста, картопля, 
помідор. Малина. Зерно пшениці, 
гречки. Доставка. Опт. С. Сватки. 
Тел. 0953205870

	� ВЕРСТАТ стругальний, з цир-
куляркою. Вугілля антрацит. 
Недорого. Тел. 0667025100. 

	� БАЯН, плита пічна, двер-
цята топочні, колосники, насос 
«Малиш», кабель 380 Вт., Мото-
пилка «Дружба». Каністри 20л., 
вікна засклені, молот, молот 
ковальський, електролічильник 
380 Вт. Тел. 0509286591

	� МОРОЗИЛКА, ліжко 
дерев’яне 2-спальне, з 
матрацом, стіл кухонний, 
дерев’яний 1,5х0,7м. Дошка для 
прасування, діжка фанерна. Тел. 
0992787407

	� ГОДИННИК з боєм, амор-
тизатори ІЖ, вимикачі 380Вт., 
кабель 220Вт., візок, ключі для 
розкручування батарей опа-
лення. Картини вишиванки. Дом-
крат ГАЗ-53, скло віконне. Тел. 
0509286591. 

	� БАТАРЕЇ	ЧАВУННІ: 7 секцій 
– 10 шт., 12 секцій – 2шт. Тел. 
0990617464. 

	� ШИФЕР б/в, 6-хвильовий, 25 
листів. Балони газові, б/в. Тел. 
0500223103.

	� ЧОВЕН дюраль-алюмінієвий, 
з веслами, гарний стан. Швейна 
машинка, ножна, шиє все,  в-к 
Фінляндія, відмінний стан, в 
роботі була дуже мало. 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

	� 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

	� КОРОВА. Тільна телиця. Тел. 
0509573426

	� 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

	� КУРЧАТА підрощені породи 
«Віандот серебристий», 
або обміняю на зерно. Тел. 
0999662279. 

	� КОЗА молода, ряба, з першим 
окотом. Можна з козеням. Тел. 
0687469402. 

	� КОЗЕНЯТА безрогі. Кізочки 
і цапики. На утримання. Тел. 
0687469402. 

	� ІНДИЧАТА маленькі, чорні і 
коричневі. Можна з індичкою. 
Тел. 0687469402. 

	� КІЗОЧКА шута, первітка, 
молоко смачне, хороший удій. 
Ціна договірна. Тел. 0992456447

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

	� ВАШЕ	АВТО. Дорого. Тел. 
0950542553

БЮРО ЗНАХІДОК

	� ВТРАЧЕНЕ посвідчення 
тракториста-машиніста 3-го 
класу видане 12.05.1996 року 
Веприцьким ПТУ №42 на 
ім’я Анатолія	Вікторовича	
Яковенка

ПОСЛУГИ

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	холодильників,	муль-
тиварок,	мікрохвильовок,	
пилососів,	хлібопічок	та	іншої	
побутової	техніки.	Ремонт	
електроінструментів.	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. 
(13)

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

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

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

	� 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

	� 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

	� 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

	� 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

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

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

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	холодильників,	муль-
тиварок,	мікрохвильовок,	
пилососів,	хлібопічок	та	іншої	
побутової	техніки.	Ремонт	
електроінструментів.	Тел.	
0953255822,	0678862611

	� 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. Можливий 
виїзд по району. Тел. 0993642826

	� НАТЯЖНІ	СТЕЛІ. Всі види вну-
трішніх 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

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

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

	� КОПАЄМО, чистимо та підко-
пуємо колодязі (ручна робота). 
Якісно. За помірними цінами. 
Тел. 0950116250

	� РЕМОНТ	МОБІЛЬНИХ	ТЕЛЕ-
ФОНІВ. Швидко, якісно, недо-
рого. Тел. 0661077465

	� КОПАЄМО	КАНАЛІЗАЦІЇ, 
фундаментні траншеї, туа-
летні ями. Виконаємо земельні 
роботи. Тел. 0956120524

	� ПРОФЕСІЙНЕ	УТЕПЛЕННЯ	
БУДИНКІВ пінопластом та 
ватою. Якісно, недорого. Тел. 
0664113597

	� РЕМОНТ	КВАРТИР	ТА	
БУДИНКІВ. Роботи з гіпсо-
картону, пластику. Копаємо 
вигрібні ями. Каналізаційні 
роботи. Послуги електрика. Тел. 
0664113597

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

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	холодильників,	муль-
тиварок,	мікрохвильовок,	
пилососів,	хлібопічок	та	іншої	
побутової	техніки.	Ремонт	
електроінструментів.	Тел.	
0953255822,	0678862611

РОБОТА

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

 � 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

 � Пропонуємо роботу ОХО-
РОНЦЯ (чоловіки та жінки), вах-
товий метод 15*15 діб. Проїзд, 
проживання за рахунок фірми, 
компенсація за харчування. 
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

	� ШУКАЮ	РОБОТУ охорон-
ника, підсобника.  Допоможу по 
господарству. Тел. 0950080976, 
0952512043. 

 � На СТО терміново потрібен 
АВТОСЛЮСАР. Тел. 
0669958030

 � Шукаємо ДОГЛЯДАЛЬНИЦЮ 
(можливо сім’я) по догляду за 
людиною похилого віку із про-
живанням. С. Веприк. Тел. 
0665271180 (Ніна)

 � 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

	� ЧИСТИМО	ТА	ПОГЛИ-
БЛЮЄМО	КОЛОДЯЗІ.	

Встановлюємо	бетонні	
кільця.	Копаємо	каналі-
зації.	Тел.	0507345680.	

№33

Гуморески
	� 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)

АДВОКАТ Анна Валеріївна Бахмацька  
 м. Гадяч, вул. Шевченка, 14 
тел. 0669538130

Послуги
- консультації та правовий 
супровід 
у справах із земельними 
ділянками 
(володіння, оренда, 
емфітевзис, право постійного 
користування), 

- державна реєстрація, 
оформлення нерухомого 
майна 
(будинки, гаражі та ін.), 
- оформлення спадщини, 
сімейні спори 
(розірвання шлюбу, аліменти)
та ін.

«ЙШОВ АВТОБУС 
НА ПОЛТАВУ»
По білету і по праву
Кожен зручно в крісло сів.
Проти ночі на Полтаву
Курс узяв автобус «Львів».

І висловлює бабуся
Водію тривогу-страх:
— Я Лубни проспать боюся,
Розбуди мене в Лубнах!

Не забудь лише, синочку!
— Добре, добре! — той прорік.
Сіла бабка у куточку
І схилилася набік.

Та водій — аж за Лубнами
Спохвативсь, що винуват.
Розвернув машину з нами
І везе стару назад!

Чортихається, не в дусі
(Хоч із власної вини!).
Врешті став і до бабусі:
— Вигружайтеся! Лубни!

А бабуся із куточка:
— Їдь, синок! — рукою мах.—
То казала мені дочка:
«З’їж таблетку — у Лубнах!».

Стапан Олійник

«ЗОЛОТЕ ВЕСІЛЛЯ»
В діда Гната у сім’ї
Визначна подія —
Півстоліття вже у шлюбі
Він й баба Надія.
Поз’їжджалась дітвора,
Правнуки, онуки.
Зайшов сільський голова,
Щоб потиснуть руки.
Завітали всі сусіди,
Родичі, знайомі,
Журналісти із видання
«Село на підйомі».
Добрих слів наговорили,
Щось й подарували,
Довгих років «молодятам»
Щиро побажали.
Під кінець вже журналісти
До баби звернулись:
«Ви б за діда знов… якби
Роки повернулись?»
«За оцього? Та ви що?!
Бузувір, та й годі.
Та не знайдете такого
Більше у природі!
Ходить, бурчить, чіпляється,
Все йому не смачно.
А на мене ж задивлялись
Хлопці кращі значно.
Із ним молодість моя
Так хутенько збігла…
Я б за нього не пішла…
Я б за ним побігла.

Олексій Домницький
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Вітання

ВІТАЄМО ВІТАЄМО 
молодих маммолодих мам

29.06. Наталія Габайдуліна (м. Гадяч) 
хл., 3000 50 см

01.07. Оксана Гриб (с. Лютенька) 
дівч., 3260 51 см

04.07. Оксана Перепелиця (с. Сари) 
дівч., 3460 53 см

04.07. Світлана Іванюта (с. Веприк) 
хл., 3290 51 см

Вихованці ЗДО «Ясочка» с. Красна Лука
Фото: Катерина Марченко у  Фейсбук

Переможці 
онлайн-конкурсу 
«Я люблю 
Україну»  Маша і 
Саша Кучеряві 
(с. Римарівка). 
Фото: Таня 
Коваленко у 
Фейсбук.Вихованці Пирятинщинського 

ЗЗСО І ст. «Веселка». 

Зустріч випускників Лютеньської 
школи через 35 років
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Гадяцькі власники автомобілів 
все частіше потерпають від 
нового Тік-Ток-челенджу. 
Підлітки масово скручують 
ковпачки з ніпелів на 
автомобільних колесах, знімають 
це на відео, а потім у мережі 
хизуються своїм «уловом».

«Кілька днів тому припаркував своє 
авто біля супермаркету в центрі міста. 
На годиннику було близько 22:00. У су-
пермаркеті був годину. Відразу після 
того повернувся додому.

Те, що на трьох колесах відсутні ков-
пачки із ніпелів, побачив уже вранці. 
Четвертий був дужче закручений, ма-
буть, просто не змогли відкрутити. На-
передодні вони точно були на місці. Із 
дому виїжджав тільки до супермаркету, 
перед тим перевіряв колеса. Тож, сум-
нівів, що їх поцупили, поки я купував 
продукти, не було.

Ковпачки ставив не пластикові, а із 
фірмовим логотипом. Тепер куплю зви-
чайні,» – розповів гадячанин Сергій.

У поліцію чоловік не звертаються, 
адже сума збитків надто мала. 

До речі, згодом, виявилося, що це не 
поодинокий випадок - у соціальних ме-
режах гадячани також почали ділитися 
схожими історіями. 

Ми розбиралися чому діти масово 
наслідують одне одного у спробах по-
рушити закон та чим страшний новий 
челендж. 

Своєрідна мода
Соціальна мережа Тік-Ток популярна 

серед дітей і підлітків перш за все тому, 
що тут швидко і без особливих зусиль 
можна стати «відомим». Алгоритми 
мережі дозволяють легко поширюва-
ти короткі відео на величезну аудито-
рію. Базується Тік-Ток на принципі ци-
тування і наслідування – унікальний і 
«свіжий» контент дуже швидко копію-
ють, він стає вірусним і формує тренди. 
Якщо знімати трендове відео – його пе-
регляне більше людей. 

У трендах часто опиняються якісь 
відверто дивні речі (як от незграбні 
танці, кривляння під популярні треки 
). Попри неоднозначні реакції, можли-
вості Тік-Току дозволяють залучити до 
перегляду таких відео щоразу більше 
людей. 

Проте, нещодавно підлітки почали 
активно хизуватися новими шкідливи-
ми відео: вони крадуть ковпачки з ніпе-
лів на автомобільних колесах і діляться 
цим у соцмережі. Челендж набув не-
абиякої популярності, і відео тіктоке-
рів збирають тисячі переглядів. Дехто 
навіть створює тематичні акаунти, де 
ділиться виключно такими відео. 

Відео поділяються на кілька видів. 
Перше і найпопулярніше – про вкраде-
ні за день ковпачки. Вони знімають свої 
«колекції», і називають їх «уловом».

Другий вид – це «відео інструкції» 
для тих, хто хоче спробувати себе в цьо-
му тренді. Тут «досвідчені» крадії роз-
казують так званим «початківцям», як 
правильно скручувати ковпачки, які з 
них вартісні, а які – ні.

Останніми днями популярності на-
бирають також і відео, де на місці скру-
чених красивих ковпачків тік-токери 
радять залишати звичайні, щоб трохи 
зменшити шкоду від своїх дій. 

Для чого вони це роблять
Збирання підписників і популярність 

у мережі – тільки одна з причин, чому 
підлітки беруться порушувати закон 
і красти автомобільні ковпачки. Інша 

причина меркантильніша – на вкраде-
них деталях діти заробляють гроші. 

Нині на торгівельних майданчиках в 
Інтернет-мережі можна побачити без-
ліч оголошень з продажу вживаних ков-
пачків. Вибрати можна різні. Ціни ко-
ливаються в районі 50-60 гривень за 
будь-який комплект, тоді як нові кош-
тують не менше 100-150 гривень за ки-
тайські. До речі, якщо добряче пошука-
ти, можна знайти і свої ковпачки.  

До речі, у столиці один із таких хулі-
ганів, якого на місці злочину упіймав 
автовласник і змусив придбати нові 
ковпачки на ніпель розповів, що викра-
дав їх просто заради популярності. Він 
також пояснив, що нинішня молодь за-
хоплюється темою 90 років, коли будь-
які крадіжки та хуліганство були масо-
вим явищем.

«Пояснити мотивацію крадіжок важ-

ко, це типу челендж для фанатів дев’я-
ностих. Цим ми показуємо, що ми кру-
ті», – розповів підліток.

Експерти вважають, що постійні кра-
діжки автоковпачків – це не трагедія, 
оскільки вони завжди відбувалися, але 
вважають це актом вандалізму та показ-
ником низького рівня виховання.

«Дивіться самі. Раніше була мода 
красти диски та й зараз поодинокі ви-
падки є. Потім крали емблеми з доро-
гих авто. Щоправда, тоді в цих діяннях 
була мета – перепродати, а зараз що? 
Просто хайпують на незрозумілих ре-
чах. Причому, найбільше скаржаться 
мешканці спальних районів. Однознач-
но, це прогалини у вихованні, батьки 
повинні пояснювати, що це вандалізм. 
Інакше потім вони заради популярності 
будуть нищити надгробки та будівлі», – 
зазначив киянин, який упіймав крадія. 

Чим небезпечний цей челендж
Небезпека для власників автомобі-

лів очевидна: неприкриті ніпелі можуть 
пошкодитися і пропускати повітря із 
шин. Якщо вчасно не помітити пропа-
жі, можна опинитися зі спущеними ко-
лесами десь посеред дороги.

Однак, є і інший бік загрози. Хто 
знає, чи не підуть діти у своїх діях далі, 
постійно уникаючи покарання за, зда-
валося б, дрібний злочин. Власники 
авто побоюються, що наступним кро-
ком може стати і взагалі відрізання ні-
пелів, чи навіть щось небезпечніше, як 
от перерізання гальмівного троса. 

Покарання 
За такі крадіжки, якщо їх упіймають, 

винуватцям загрожує штраф відповід-
но до ст. 51 Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення. 

Крім того, юристи розповіли, що під-
літкам віком від 14 років може загро-
жувати кримінальна відповідальність 
за такі дії. Адже ці дії можна кваліфі-
кувати, як таємну крадіжку чужого 
майна. Кримінальна відповідальність 
настає, коли мінімальна сума поцупле-
ного складає 227 гривень. Якщо підлі-
ток викрав три ковпачки по 110 гривень 
– його можуть притягнути до відпові-
дальності. Проте відповідальність за ху-
ліганські дії дітей до 14 років поклада-
ється на батьків. Їм можуть виписати 
штраф.

Загалом, дрібне викрадення чужого 
майна шляхом крадіжки, шахрайства, 
привласнення чи розтрати тягне за со-
бою накладення штрафу від десяти до 
тридцяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян або виправні робо-
ти на строк до одного місяця з відраху-
ванням двадцяти процентів заробітку, 
або адміністративний арешт на строк 
від п’яти до десяти діб. Повторне про-
тягом року вчинення правопорушення, 
передбаченого частиною першою цієї 
статті, за яке особу вже було піддано 
адміністративному стягненню, тягне за 
собою накладення штрафу від тридця-
ти до п’ятдесяти неоподатковуваних мі-
німумів доходів громадян або виправні 
роботи на строк від одного до двох мі-
сяців з відрахуванням двадцяти про-
центів заробітку, або адміністративний 
арешт на строк від десяти до п’ятнадця-
ти діб. Викрадення чужого майна вва-
жається дрібним, якщо вартість такого 
майна на момент вчинення правопору-
шення не перевищує 0,2 неоподаткову-
ваного мінімуму доходів громадян.

Що можна зробити вже зараз
Кожен власник Тік-Ток-акаунту може 

зробити корисну справу. Якщо вам у 
стрічці трапиться відео,  на якому під-
літки хизуються викраденими ков-
пачками, не полінуйтеся витратити 
хвилину і поскаржитися на нього ад-
міністраторам мережі. Серед причин 
скарги обрати варіант «Незаконна ді-
яльність і підакцизні товари», а потім 
варіант «Пропаганда кримінальної ді-
яльності» та надіслати.  

Якщо таких скарг буде багато, є шанс, 
що мережа відкоригує свої алгоритми 
та видалятиме шкідливий контент з 
просторів Інтернету.

А дітей та підлітків закликаємо не 
«вестися» на подібні тренди соцмереж.  
Це незаконно і становлять небезпеку. 
Будьте свідомими! 

Підготувала Оксана Кириченко

ПІДЛІТКИ КРАДУТЬ КОВПАЧКИ З 
НІПЕЛІВ НА АВТОМОБІЛЬНИХ КОЛЕСАХ
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Оформлення 
будинку та 

землі з нуля
Тел. 0506470874

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

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

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

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

ПРАЦЮЄ СИСТЕМА ЗНИЖОК!

Тел. 0958276908Форма оплати� 
будь�яка.

ЕВАКУАТОР-МАНІПУЛЯТОР
ЦІЛОДОБОВО

Оренда лафету
ВИКУП 

автомобілів, 
мотоциклів та 
мопедів на з/ч

Тел. 0508406689, 
0974018984

Установка та реставрація
Укладка тротуарної плитки

Установка та реставрація
Укладка тротуарної плитки

вул. Драгоманова, 17
Email granitaleks@gmail.com

Тел.: 0951750493, 0989224216

"ПАМ’ЯТНИКИ"
МАГАЗИНУВАГА!

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

Тел. 0966957633
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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

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

ТЕЛЕФОН	
редакції:	

0508011885	
3-34-67

0666681584

ПРОДАМ КУРЕЙ-НЕСУЧОК

курчата добові та підрощені 
м'ясо-яєчної породи, 

каченята, муларди, гусенята

0666681584

ПРОДАМ КУРЕЙ-НЕСУЧОК

курчата добові та підрощені 

каченята, муларди, гусенята

віком 4-12 місяців 
та ПІДРОЩЕНИЙ 
МОЛОДНЯК ПТИЦІ

Тел.

Тел. 0505976790

Продам цапиків зааненсько-
нубійської породи
Ціна 

1000 грн

Олена 
0955192500

ВІДДАМО В 
ДОБРІ РУКИ

Доріз. 
Цілодобово. Самовивіз. Цілодобово. Самовивіз. 

Тел. 0957299264, 0669445682

КУПЛЮ БИКІВ, 
КОРІВ, ТЕЛИЦЬ, 

КНУРІВ
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ПОГОДА

Марка 
пального

Вартість, 
грн 

А-92 28.85

А-95 29,49

ДП 27,63
ГАЗ 15,32

Марка Вартість, 

Ціни на пальне (Полтава), 
станом на 6.07.2021 р.

Курс валют (Полтава) 
станом на 6.07.2021 р.

Купівля Продаж НБУ

USD 27,12 27.35 27,2904

EUR 32,11 32,50 32.3732

10 RUB 3.29 3.81 3.7186

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, 8 липня 
Ясно
мін. +18°, макс. +29°

П’ятниця, 9 липня 
Ясно
мін. +18°, макс. +30°

Субота, 10 липня
Невелика хмарність
мін. +20°, макс. +29°

Неділя, 11 липня
Невелика хмарність
мін. +22°, макс. +33°

Понеділок, 12 липня
Невелика хмарність
мін. +21°, макс. +33°

Вівторок, 13 липня
Мінлива хмарність, 
невеликий дощ
мін. +21°, макс. +32°

Середа, 14 липня
Невелика хмарність, 
мін. +21°, макс. +33°

0505765309
0979794814

НАТЯЖНІ
СТЕЛІ
Тел.

2
9

комплексний 
ремонт житла

монтаж дахів

27

Компанія «Юрський горизонт»
З досвідом буріння 13 років

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

Тел. 0674705533, 0660668388

БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН 
НА ВОДУ

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

склотару. 
Тел. 0501838458, 0980922374

ТЕЛЕФОН	
редакції:	

0508011885	
3-34-67

Тел. 0509498590
0964461222

ВАНТАЖНІ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ

до 1,5 т

по місту, 
області та 

Україні

Послуги

вантажника

2929

Куплю: старі перини, 
подушки та пір’я з 

гусей і качок

ПРОДАМ АБО 
ОБМІНЯЮ НОВІ 
ПОДУШКИ НА 

СТАРІ

Тел. 0506730527
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Карантинний бур’ян, який живить-
ся повністю за рахунок рослини-госпо-
даря, на якій паразитує. Повитиці не 
мають ні коренів, ні листків. Особли-
во страждають від них польові культу-
ри: вика, люцерна, льон, конюшина, бу-
ряк, морква, цибуля, картопля та інші. 
Уражені рослини слабнуть, призупиня-
ють ріст і розвиток, поступово гинуть. 
Крім того, повитиці часто переносять 
віруси і хвороби. Поширюється бур’ян 
з насіннєвим матеріалом сільськогоспо-
дарських культур, засмічених відхода-
ми. Насіння починає проростати, коли 
ґрунт добре прогріється. При уражен-
ні основна маса стебел повитиці зна-
ходиться у середній і верхній частині 
рослини-господаря. Повитиця, що роз-
винулася з однієї насінини, дає більше 
20 тисяч насінин, які можуть зберіга-
тися в ґрунті, не втрачаючи схожості, 
тривалий час. До того ж, повитиця по-
льова має здатність до вегетативного 
розмноження уламками стебел, тому 

може просуватися від первинного місця 
проростання на великі відстані.

Щоб попередити розповсюдження 
повитиці, заборонено завезення бур’я-
ну у вільні райони з регіонів розпов-
сюдження; обов’язковий огляд та про-
ведення фітосанітарних процедур; 
обстеження сільськогосподарських 
угідь на виявлення бур’яну у період ве-
гетації; при виявленні вогнища — за-
провадження карантинного режиму. 
Якщо у вантажі виявляють згаданий 
бур’ян, то він підлягає поверненню від-
правникові або очищенню під контро-
лем фітосанітарного інспектора. При 
неможливості очистки — переведення 
насіннєвого матеріалу в категорію зер-
нопродуктів з подальшою переробкою, 
відходи спалюють.

Ефективним засобом боротьби є до-
тримання сівозміни з висівом культур, 
які не уражуються, або слабо уражу-
ються повитицею — зернових, соняш-
ника, гарбузових; а також застосуван-

ня пару. Обробіток пару слід починати з 
осінньої оранки. Весною перед посівом 
слід провести 2-3 культивації. Догляд 
за посівами необхідно починати з боро-
нування до появи сходів і після. Протя-
гом вегетації прополювати міжряддя і 
знищувати окремі уражені повитицею 
рослини.

Вогнища уражених посівів необхід-
но викошувати з захватом півтораме-
трової гарантійної зони навколо цві-
тіння бур’яну, обробляти гербіцидами. 
Скошену масу висушувати, виносити за 
межі поля і спалювати. В посівах бага-
торічних трав і на необроблюваних зем-
лях повитицю необхідно часто низько 
скошувати до цвітіння. Залишки бур’я-
ну по скошеній стерні можна знищу-
вати шляхом випалювання або хіміч-
ним методом. Перед збиранням урожаю 
культурних рослин, заражені повити-
цею рослини необхідно скошувати і 
збирати окремо. Зберігати засмічений 
урожай необхідно окремо від чистого. 

У садах уражені пагони потрібно вирі-
зати до цвітіння повитиць, пристовбу-
рові кола ціле літо утримувати у стані 
чорного пару, міжряддя культивувати 
чи засівати стійкими до ураження куль-
турами (злакові, люпин, горох).

Отже, якщо ви плануєте закупити 
насіннєвий та посадковий матеріал, то 
обов’язково переконайтесь, що продук-
ція пройшла фітосанітарний контроль, 
який засвідчується актом та висновком 
фітосанітарної експертизи. Якщо насін-
ня завезене з інших областей або з-за 
кордону, воно обов’язково повинно су-
проводжуватися карантинним або фіто-
санітарним сертифікатом, що гарантує 
відсутність такого небезпечного бур’я-
ну, як повитиця польова. Такі докумен-
ти ви вправі вимагати від продавця на 
кожну партію товару.

Г. Красюк, державний фітосанітарний 
інспектор Полтавської області;

Т. Шелист, державний фітосанітарний 
інспектор Полтавської області;

І. Самойленко, провідний фахівець.

Із 1 липня в Україні збільшується 
розмір прожиткового мінімуму. Попри 
те, що сума дитячих коштів визначаєть-
ся рішенням суду, вона не може бути 
менше 50% прожиткового мінімуму для 
дитини відповідного віку. Таким чином, 
згідно з чинним законодавством, від-
завтра збільшується й гарантований мі-
німальний розмір аліментів. Він скла-
датиме: для дітей віком до 6 років – 1 
006,50 гривень; для дітей віком від 6 до 
18 років – 1 255 гривень.

Начальник Північно-Східного міжре-
гіонального управління Міністерства 
юстиції (м. Суми) Ірина СВИСТУН 
розповіла, що задля урегулювання пи-

тання збільшення аліментів батькам не-
потрібно самостійно звертатися до дер-
жавних виконавців. Адже збільшення 
прожиткового мінімуму є підставою 
для автоматичного визначення фахів-
цем юстиції розміру аліментів з ураху-
ванням такого збільшення з моменту 
набуття чинності даних норм. Таким 
чином вказана процедура відбувається 
в автоматичному порядку, без жодних 
звернень стягувача аліментів. 

До речі, на Полтавщині наразі зна-
читься майже 25 тисяч батьків-алімент-
ників, на Сумщині – понад 16 тисяч та 
більше 15 тисяч – на Чернігівщині. 

Із 1 липня офіційно вступає в силу право вибо-
ру згідно з Законом про допомогу сім’ям з діть-
ми та постановою Кабміну № 1180 від 25.11.2020 
року. Відтепер, згідно з постановою, батьки мо-
жуть обирати між натуральною допомогою «Па-
кунок малюка» та її грошовою компенсацією в 
обсязі трьох прожиткових мінімумів для дітей 
до 6 років. 

Проте, фактично, вибору не існує – тендер-
ні закупівлі Пакунків малюка досі не відбулись. 
А вибір на користь грошової компенсації не дає 
можливості отримати її відразу у пологовому бу-
динку (як «пакунок») або, принаймні, онлайн.  

Для оформлення компенсації необхідно про-
йти низку процедур. Зокрема:

•Відкрити спеціальну картку у відділенні 
Приватбанку (зверніть увагу, наявність кредиту 
або заборгованості в Приватбанку може завади-
ти відкриттю картки)

•Звернутися до центру соціального захисту 

за місцем проживання з папкою документів 
(паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про 
народження дитини, довідка з пологового будин-
ку про неотримання «Пакунка малюка» і нату-
ральній формі) та написати заяву.

Далі заява на отримання грошової компенсації 
проходить декількаступеневу верифікацію, яка, 
зазвичай, триває від 1 до 2 місяців. Після успіш-
ної верифікації гроші нараховуються на спеці-
альну картку. Користуватися карткою можна ви-
ключно у обраному Міністерством соціальної 
політики переліку онлайн та офлайн магазинів.   

З липня 2021 року сума грошової компенса-
ції складатиме 6039 грн. Проте аудит Рахунко-
вої палати України виявив, що цих коштів недо-
статньо, аби придбати набір з Пакунка малюка 
вроздріб у магазинах – для цього знадобиться 
щонайменше 9000 грн.

Даний пункт постанови чинний лише для 
батьків, чиї малюки народились з 01.07.2021.

ПОВИТИЦЯ – НЕБЕЗПЕЧНА СУСІДКА!

ПРАВО ВИБОРУ МІЖ ПАКУНКАМИ МАЛЮКА 
ТА КОМПЕНСАЦІЄЮ: ПОСТАНОВА КАБМІНУ 

ЗМІНЮЄТЬСЯ РОЗМІР ДИТЯЧИХ ВИПЛАТ  

Згідно зі статистикою Державного 
центру зайнятості, кількість безробіт-
них станом на початок другого квар-
талу цього року становила 450 тисяч 
осіб. Відомо, що це дані тільки щодо 
офіційно зареєстрованих безробітних. 
Реальна ситуація невідома! Порівня-
но з показником безробіття минуло-
го року цьогоріч кількість тих, хто не 

може знайти роботу, збільшилася май-
же на третину. На одне місце сьогод-
ні претендують 6 осіб, що також біль-
ше, ніж торік.

Відомо, що найбільшу кількість без-
робітних громадян в Україні зареє-
стровано в: Дніпропетровській області 
— 38,8 тисячі осіб, Харківській області 
— 28,8 тисячі осіб, Львівській області — 

27,1 тисячі осіб. При цьому найменша 
кількість безробітних — у Луганській, 
Чернівецькій і Закарпатській областях. 
Слід зазначити, що 58% громадян, які 
не мають роботи, — це жінки. Майже 
у половини (48%) з усіх безробітних в 
Україні вища освіта. Якщо порівняти, 
скажімо, з Британією, то там рівень без-
робіття за підсумками минулого року 

досяг значення в 5,1%, що стало новим 
рекордом для держави за останнє п’яти-
ліття. Про це свідчать дані Офісу наці-
ональної статистики.

Про стрімке зростання рівня безро-
біття в Україні свідчить звіт Центру Ра-
зумкова. Їх дані значно відрізняються 
від наведених вище. Так, за період пан-
демії коронавірусу кількість безробіт-
них в Україні зросла до понад півтора 
мільйона осіб!

«Голос України»

ДО РЕЧІ, ПРО БЕЗРОБІТТЯ 
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Сумуємо, пам'ятаємо

згадаємо

Десятки наших патріотів, які захищали 
і давали змогу створити фактично 
заслони і оборону цілої нашої держави. 
Гора Карачун на всі часи залишиться 
символом боротьби українців за 
свободу. Сім років тому у Слов'янську 
був збитий вертоліт, внаслідок чого 
загинули 11 бійців спецпідрозділу 
МВС та гвардійців і генерал-майор 
Сергій Кульчицький, хрещений батько 
першого добровольчого батальйону 
Національної гвардії. Перший Герой 
України на цій війні, бойовий офіцер. 
Для багатьох він став символом відваги 
та мужності українського воїна. Для 
своїх солдатів був другим батьком. 

НА ГОРІ 
КАРАЧУН 
ВШАНУВАЛИ 
ПАМ'ЯТЬ 
УКРАЇНСЬКИХ 
БІЙЦІВ
Які загинули під 
час звільнення 
Краматорська, 
Слов'янська та інших 
міст Донеччини від 
російської окупації. 5 
липня відбулися офіційні 
заходи.
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ОВЕН	
(21.03	-	20.04).
Зараз самий час вiд-
правитися у вiдпустку 
або хоча б переїхати 

жити за мiсто, на дачу. На ро-
ботi ж доведеться ретельно 
аналiзуватиподiї, що вiдбува-
ються, i не робити непродума-
них дiй, iнакше можливi про-
блеми i втрати. У четвер будуть 
вдалими поїздкиi вiдрядження. 
В недiлю можливi складнощi у 
вiдносинах з родичами, можуть 
бути навiть вiдверто конфлiктнi 
ситуацiї.

ТIЛЕЦЬ	
(21.04	-	21.05).
На цьому тижнi ви 
зможете почати ре-

алiзовувати свої плани i за-
думи. Але будьте уважнi: не-
безпечно як недоробити, так 
iпереробити. Активнi i рiшучi 
дiї в професiйнiй сферi обiця-
ють вiдкрити перед вами новi 
горизонти. Субота - вiдмiнний 
деньдля спiлкування з друзями 
i сiм`єю, вас чекають незабутнi 
враження.

БЛИЗНЮКИ	
(22.05	-	21.06).
Цей тиждень краще 
присвятити вiдпочин-
ку i любовi. Прагнiть 

менше працювати, частiше 
гуляти, ходити на побачення, 
дивитисяна захiд на набереж-
нiй. При цьому ви зможете 
справитися практично зi всiма 
справами, не прикладаючи до 
цього особливихзусиль. У вас 
зараз активний i позитивний 
перiод, коли збуваються мрiї i 
ви одержуєте приємнi сюрпри-

зи вiд життя.

РАК	(22.06	-	23.07).
Подiї цього тижня мо-
жуть показатися вам 

повторенням пройденого, але 
не варто застосовувати вже 
випробуванi рецепти длявирi-
шення проблем. Шукайте новi 
варiанти. У вiвторок ви може-
те багато що встигнути, якщо 
зумiєте зiбратися прямо з 
ранку,не вiдкладаючи початок 
роботи. Це хороший день для 
того, щоб проявляти iнiцiативу. 
В кiнцi тижня може наступити 
довгожданийперiод везення в 
роботi i в особистому життi.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
Не вiдкладайте спра-
ви на потiм, оскiль-
ки ви можете з ними 
прекрасно справи-

тися саме на цьому тижнi. До 
п`ятницi також сприятливопро-
йде спiлкування з важливими 
i солiдними людьми, зокрема 
з начальством. У п`ятницю ж у 
вас буде мало шансiв добити-
ся вiд спiвбесiдника розумiння, 
особливо якщо є пристойна 
рiзниця у вiцi абоположеннi. У 
вiльний вiд роботи час краще 
вiдправитися на дачу.

ДIВА	
(24.08	-	23.09).
Хороший час для 
побудови планiв на 
майбутнє, вони на-

далi обов`язково здiйсняться. 
Час змiнювати свої погляди на 
життя i позбавлятисявiд старих 
стереотипiв. Не бiйтеся брати-
ся за довгостроковi проекти, 
варто розширити круг своїх 
контактiв. Друзi можуть допо-
могти в просуваннi по службо-
вих сходах. А ось в особистому 

життi коштує бути обережнiше 
з новими знайомими,вони не-
безкорисливi.

ТЕРЕЗИ	
(24.09	-	23.10).
Цей тиждень прине-
се сплеск активностi 
у сферi професiйної 

дiяльностi i творчих шукань. 
Все виходитиме преотлич-
но, не упускайтеiнiцiативу. У 
вiвторок вам може дiстатися 
складна робота, а начальство 
до непристойностi часто мiня-
тиме свою точку зору. П`ятниця 
- хороший час для побачення. 
Вiдправляйтеся замiсто на всi 
вихiднi.

СКОРПIОН	
(24.10	-	22.11).
На цьому тижнi вам 
потрiбно умiння роз-
слаблятися i одер-
жувати задоволення. 

Розставте прiоритети, зро-
зумiйте, що любов - цеважли-
во, i хай весь свiт почекає. При 
цьому ви встигнете зробити 
важливi справи, влаштувати 
потрiбнi зустрiчi i заробитиба-
гато грошей. А все тому, що 
любов окриляє i додає енергiї.

СТРIЛЕЦЬ	
(23.11	-	21.12).
Наявнiсть вiдчуття 
мiри у всьому i добре 
розвинена iнтуїцiя 

дозволять вам вчасно обiйти 
пiдводне камiння. У справах 
шукайтедля себе користь i ви-
тягуйте необхiднi уроки. Рiшуче 
вiдстоюйте свою позицiю, але 
не бiйтеся змiнити свої погля-
ди, якщо розумiєте, що не має 
рацiї. Зараз ви тверезо дивите-
ся на життя i позбавляєтеся вiд 
iлюзiй. Фортуна усмiхається 
вам,будьте мудрi, i головне - не 
поспiшаєте.

КОЗЕРIГ	
(22.12	-	20.01).
На цьому тижнi вам 
може бути складно 
зважитися на стрiм-

кий стрибок вперед. Пере-
можiть цей страх, i ви вiдчуєте 
задоволенняi упевненiсть у 
власних силах. А це значити-
ме, що ви, як завжди, на висотi. 
Енергiя почне бити ключем, ви 
будете здатнi улагодити вiдра-
зу тисячу справ. Проте необхiд-
но правильно вибрати задачу i 
поставити реальну мету.

ВОДОЛIЙ	
(21.01	-	19.02).
На цьому тижнi справ 
у вас буде безлiч i, 
щоб справитися з 

ними i усюди встигнути, вам 
доведеться потрудитися. До 
того ж,ви будете весь час на 
виглядi, доведеться це вра-
ховувати, вибираючи тактику 
поведiнки. У понедiлок, у вас 
може з`явитися бажання ви-
рiшити все одним махом, але 
краще адекватно розраховува-
ти свої сили.

РИБИ	
(20.02	-	20.03).
Дивитися на життя 
на цьому тижнi по-
трiбно максимально 

прагматично. Постарайтеся 
завершити всi серйознi i не-
вiдкладнi справидо четверга. 
Пора узяти невелику вiдпустку i 
гарненько вiдпочити. Вдалими 
будуть подорожi або просто ак-
тивний вiдпочинокна природi.

� е

Астрологічний гороскоп
12-18липня 2021 року
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У вільну хвилинку

історії з життя

Оксана вкотре перечитувала листа, якого 
вже знала напам’ять і не могла збагнути, як їй 
чинити: збиратися в дорогу, чи спалити його, 
назавжди забувши зміст?

Писав директор притулку для престарілих, 
що у них живе її батько, він тяжко хворіє і ба-
жає бачити єдину доньку. Оксані аж моторош-
но стало від цього слова – «батько». Спогади 
про нього, що іноді накочувалися, як хмари у 
ясному небі, стискали її серце, перехоплюва-
ли подих…

Тоді Оксаночці було шість років. Її мама 
Марта важко занедужала. І одного дня із го-
стрими болями в животі її забрала «швидка». 
«Непрохідність кишківника. Необхідна тер-
мінова операція», – сказав лікар. І зауважив, 
якби мати вчасно звернула увагу на своє здо-
ров’я, біди можна було б уникнути. Оксана ні-
коли не забуде бліде мамине обличчя на лікар-
няній подушці і те, як вона худенькою рукою 
все гладила і гладила її кучеряву голівку, а із 
запалих очей стікали сльози. «Я буду тримати-
ся. Не можу залишити тебе, кровиночко моя», 
– говорила слабким голосом.

Невдовзі маму привезли додому. У труні… 
Оксана плакала, просила маму розплющи-
ти очі, говорити з нею. Великий жаль був за 
Мартою, що врешті звільнилася від нестерп-
них мук, та більше було шкода її маленьку до-
нечку і зчорнілого від горя чоловіка. На моги-
лі дружини батько Степан поклявся, що буде 
доньці і за батька, і за матір. Вивчить, виведе 
в люди. Та одна біда покликала в їх дім іншу – 
батько запив. Ніхто не впізнавав його – став 
агресивним, опустився. А був ввічливим, куль-
турним, майстром на все село: будував, столя-
рував, міг будь-яку техніку відремонтувати. 
Дім великий звів – усім на заздрість…

Сусіди ганьбили Степана: «Зупинися! У го-
рілці горя не втопиш, а донька страждає». Но-
сили Оксаночці їжу, іноді забирали до себе на 
ніч, коли Степан десь допізна заливав душу. 
Згодом він став виносити з хати речі і міня-
ти їх на оковиту. Якось витяг з шафи новень-
кі доньчині чобітки. Оксанка злякано дивила-
ся, як він запаковував їх, з оченят покотилися 
сльози. «Не віддам! Чобітки мені Святий Ми-
колай приніс!» – вона намагалася відібрати 
коробку з татових рук. Стала біля порога: «Не 
пущу! Це – моє!». І тоді захмелілий Степан, 
мов навіжений, кинув дитину на підлогу, з усі-
єї сили став лупцювати, копати ногами. Зу-
пинився лише тоді, коли Оксанка перестала 
кричати…

Напівживу, у калюжі крові її знайшли сусі-
ди. Викликали міліцію, «швидку».

У страшній депресії, без руки, яку ампутува-
ли через численні переломи, дівчинку доста-
вили у дитячий будинок. Вона не розмовляла, 
не хотіла гратися з дітьми, здригалася від гуч-
них звуків, заходилася плачем. Горнулася ли-
шень до пані Віри – своєї виховательки. Віра 
годувала її, розчісувала кучері, переучувала все 
робити лівою рукою, а згодом забрала Оксан-
ку до себе. Дівчинка була єдиною розрадою у 
житті одинокої жінки. Пані Віра колись пере-
жила зраду коханого, який одружився з її най-
кращою подругою, і з тих пір зачинила на глу-
хий замок серце для чоловіків. Коли Оксана 
закінчила школу, їй надійшов лист від батька. 
Він писав, що там, у тюрмі, зрозумів, що нако-
їв, щиро кається і просить сказати Оксані, що 
дуже любить її. Тепер він знову майструє, хо-
дить на роботу. І дякує Вірі, що виростила його 
доньку…

Віра ходила, як в тумані. Боялася, що у неї 
заберуть Оксану, яка стала їй рідною. Про лист 
доньці – не призналася. Листоношу теж по-
просила мовчати. Навіщо тривожити Оксан-
ку? Тим паче, що тепер їй треба вступати, вчи-
тися. Оксана вступила на заочне відділення 
економічного вишу. Вона нікуди не ходила з 
подругами, уникала парубків: «Кому я потріб-
на – така?» – жалілася Вірі. «Мені ти потріб-
на, донечко. І своє щастя ти обов’язково знай-
деш», - запевняла Віра.

Закінчивши виш, Оксана стала працювати 
бухгалтером на фірмі, хоч і мала групу інва-

лідності. Не любила сидіти без діла. Люди ди-
вувалися: каліка, а лад усьому дає. Віра раділа 
за доньку. Не страшно їй буде помирати, коли 
знає, що сама Оксана – не пропаде. Тому її так 
сердило оте «каліка». Роки летіли, як листя за 
водою. Якось на фірму прийшов новий завго-
сп Антон. Очі у нього – глибокі, карі, іскри-
сті, легка хода і густий, хвилястий чуб. Кра-
сень! Від його погляду по тілу Оксани пролітав 
струм і частіше билося серце. Розуміла, що не 
повинна забувати, яка вона, і що про особисте 
щастя годі й мріяти. Дарма, що матір втішає її. 
Але де не глянула – бачила Антона. Одного ве-
чора Оксана засиділася на роботі за паперами. 
У коридорі почула кроки Антона. Вона вміла 
їх вирізняти. «Це – тобі», – простягнув букет 
волошок. «Робота не втече. Давай поговоримо, 
Оксанко», – сказав. Вдома Оксана не могла за-
снути. На губах ще палахкотів його ніжний по-
цілунок, коли він несподівано поцілував її біля 
воріт. Ніби чула його слова: «Пробач, але ска-
жу, як є – ти уже не юна, Оксанко. І я – захо-
лостякував. Давай поберемося. Повір, я зро-
блю все, аби ти була щаслива». І навіщо вона 
сказала, що вони ще мало знають одне одного 
і їм слід зачекати? Та хіба вона могла інакше, 
коли серце вилітало з грудей і сильно крути-
лась голова – чи то від щастя, чи від п’янко-
го аромату тендітних матіол? І вона поспіши-
ла втекти …

Весілля справили скромне. У колі найближ-
чих родичів і друзів. Так забажали наречені. 
Віра натішитися не могла зятем. І роботящий, 
і – непитущий. А головне – обожнює її доньку. 
А коли на світ з’явився маленький Дениско – 
ніби сонечко завітало в їх оселю. Оксана почу-
валася найщасливішою жінкою на світі. І ось 
– цей лист… Чому батько аж тепер згадав про 
неї, адже давно відбув покарання?

«Що робити маю? Скажіть, мамо? – Оксана 
у розпачі звернулася до Віри. Та мовчала, му-
чилася у сумнівах, може колись слід було по-
казати Оксані листа від батька? І тепер не було 
б цього складного запитання, на яке Оксана че-
кає відповіді. Утім, вона вже доросла, хай вирі-
шує сама, а Віра завжди її зрозуміє.

Вранці Оксана сама не помітила, як поча-
ла збиратися. Ще раз перечитала адресу на 
конверті. Це – недалеко, якихось кілька де-
сятків кілометрів. Невпевнено, все ще сумні-
ваючись, йшла на залізничний вокзал. Жаль 
за себе клубком підкочувався до горла, ноги 
ніяк не слухалися. Зійшовши з потяга, згада-
ла, що приїхала з порожніми руками. Зайшла 
до магазину, накупила всілякої смакоти, фрук-
тів. Притулок розташовувався у розкішному 
саду. Кожен куточок свідчив, що тут дбають 
про одиноких. Перевела погляд на стареньких, 
що здивовано озиралися на неї. Батька серед 
них ніби не було. Спіймала себе на думці, що 
не пам’ятає його обличчя.

«Проходьте, он, у ті крайні двері», – зверну-
лася до неї сестричка. Оксана обводить очи-
ма кімнату: до кого їй підходити? Враз відчу-
ває пронизливий погляд якогось чоловіка, що 
ледве зводиться з ліжка поблизу вікна. Стрепе-
нулася: Боже милостивий, у Дениска – дідусе-
ві очі, і овал обличчя, і ямка на бороді! Недар-
ма син казав, що хоче мати дідуся. «Оксаночко, 
доню, ти приїхала?!» – голос старенького за-
тремтів, а з очей полилися сльози. Він витер їх 
і пильно глянув на розгублену Оксану. «Так, це 
– я. Доброго дня, …тату».

Марія Маліцька.

ДОБРОГО ДНЯ, ТАТУ



№	26	(974)
8	липня 2021 року 27

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

Обласний інформаційно-рекламний тижневик
«Базар	Медіа	в	Україні»
Свідоцтво про реєстрацію
ПЛ № 448 від 27.03.2002 р.
Свідоцтво про перереєстрацію
ПЛ № 612 від 02.03.2004 р.
Обсяг 10 ум. аркушів.

Засновник	і	видавець,
шеф-редактор
Олександр Валентинович Товстий.
Відповідальний	секретар
Валентина Йотка.
Кореспонденти:	
Оксана Кириченко

Анжела Замотаєва
Верстка:	
Ярослав Насменчук

Реклама: Олена Товста
Р/р 26005417409001 в ПРУ КБ «ПриватБанк»,
МФО 331401, ЗКПО 2814915271.

Редакція не завжди поділяє погляди авторів.
Відповідальність за достовірність
інформації несе автор публікації та
рекламодавець.
Редакція не несе
відповідальність за якість друку.

Адреса	редакції:	37300, м. Гадяч,
вул. Гетьманська, 62-б.
Тел. 3-34-67, 0508011885
Газета віддрукована:
ТОВ «Асмі»
36000, м. Полтава, вул. Міщенка, 2
Зам. 17288 Наклад 3900

Асорті

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! 

На міжнародному книжковому фес-
тивалі «Книжковий Арсенал» обрали 
книгу-переможця в конкурсі «Найкра-
щий книжковий дизайн». Цей конкурс 
проводився на фестивалі уже вшосте. 
Журі обрало найкрасивішою книгою у 
номінації «Візуальна книга» в 2021 році 
видання «НАРБУТ. Студії. Спогади. 
Листи (Реконструкція знищеного 1933 
року «Нарбутівського Збірника»)», яке 
підготувало видавництво «Родовід». 
Тепер ця книга представить Україну на 
аналогічному світовому конкурсі з ди-
зайну на Франкфуртському книжково-
му ярмарку. 

Книга «НАРБУТ» – це монографія 
видатного українського художника-гра-
фіка та ілюстратора Георгія Нарбута, 

яку збиралися видати ще у 1920 році, 
але побачила світ вона аж через сотню 
років.

Водночас, Гран-прі та перемогу у но-
мінації «Дитяча книга» отримала твор-
ча майстерня «Аґрафка» (Романа Ро-
манишин, Андрій Лесів) за книжку 
«Куди і звідки» від Видавництва Ста-
рого Лева. У номінації «Книга для чи-
тання» перемогу отримало видання «Як 
будувати на віки. Архітектура поза ча-
сом». Журі не визначило переможця 
в традиційних номінаціях «Експери-
мент» та «Утилітарна книга», натомість 
присудило дві спецвідзнаки: «За фоток-
нигу» - книжці «Лілії». А «За культуро-
логічне дослідження» -книжці «Польо-
ти уві сні та наяву».

Із Швеції привезуть оригінал пер-
шої у світі Конституції Пилипа Ор-
лика 1710 року. До 30- річниці нашої 
незалежності вперше за 311 років до 
України потрапить оригінал Консти-
туції Пилипа Орлика. Її разом з була-
вою гетьмана Пилипа Орлика і геть-
мана Івана Мазепи усі охочі зможуть 
побачити у Софійському соборі.

Раніше Зеленський розповів, що 
святкування Дня незалежності трива-
тимуть впродовж трьох днів. У один з 

них відбудеться масштабний військо-
вий парад. У ньому візьмуть участь 27 
розрахунків (4 000 осіб), які пройдуть 
новим стройовим кроком.

 Також пропонується залучити до 
параду 250 одиниць озброєння, вій-
ськової і спеціальної техніки, зокре-
ма новітні розробки, серед яких РСЗВ 
«Вільха», «Нептун», ОТРК «Грім», 
турецькі безпілотники «Байрактар».

На Кармалюковій горі, що 
у селі Привороття Друге в 
Хмельницькій області, археологи 
виявили досі невідому оборонну 
стіну, яка датується 30-40-ми 
роками ХІІІ століття.
Про це повідомив кандидат історич-

них наук, провідний науковий спів-
робітник Кам’янець-Подільського 
державного історичного музею-запо-
відника Ігор Старенький.

За його словами, археологічні дослі-
дження городища на Кармалюковій 
горі раніше проводили у 2019 році, а 
цього року їх продовжили.

«Ми перерізали всі три лінії оборо-
ни, і там є унікальні відкриття, оскільки 
в основі головного валу, основної лінії 
укріплення йде кам’яна стіна. Для пе-
ріоду Русі це надзвичайно рідкісна річ. 
Це була оборонна стіна, яка стояла в ос-
нові головного валу, до якої примикали 
кліті, і поверх неї вже був насипаний 
вал. Вона датується 30-40 роками ХІІІ 

ст.», - зазначив Старенький. Археолог 
додав, що за припущенням, нижньою 
лінією оборони городища була башта, 
а верхньою – замкнута лінія феодала з 
кам’яною основою. Окрім того, під час 
розкопок знайшли розвали посуду, на-
конечники стріл, фрагменти кольчуги, 
кресало. Як зауважив Старенький, го-
родище на Кармалюковій горі багато-
шарове. Перші укріплення там дату-
ються трипільською культурою, потім 
їх використовували скіфи, а згодом – 
у давньоруський період. «На превели-
кий жаль, городище сьогодні є поліго-
ном для досліджень чорних археологів. 
Воно надзвичайно сильно вибите», - до-
дав археолог.

 Кармалюкова гора – товтра, що здій-
мається над поверхнею на 60 м. Її наз-
ва пов’язана з іменем народного героя 
Устима Кармалюка, який, за пере-
казами, переховувався у печері на її 
вершині.

Національний центр Олександра 
Довженка презентував свій рейтинг 
100 найкращих українських фільмів 
усіх часів.

Рейтинг формувався на основі опи-
тування 70 кінокритиків. Кожен з них 
формував свій перелік із 10 найкра-
щих фільмів, а потім під час підрахун-
ку загальних результатів враховувала-
ся кількість згадувань фільму та його 
місце в особистих рейтингах кожного 
кінокритика.

«Це спроба нарешті сформувати ка-
нон того, чим є і чим було українське 
кіно протягом понад ста років свого 
існування. Фактично це список стрі-
чок, рекомендованих до перегляду 
всім, хто цікавиться українським кіне-
матографом», — зазначив керівник кі-
ноархіву «Довженко-Центру», співко-
ординатор проекту Олександр Телюк.

Загалом перелік 10 найкращих 
має такий вигляд:

«Тіні забутих предків» (1964), 
Сергій Параджанов;
«Земля» (1930), Олександр 
Довженко;
«Людина з кіноапаратом» 
(1930), Дзиґа Вертов;
«Плем'я» (2014), Мирослав 
Слабошпицький;
«Камінний хрест» (1968), 
Леонід Осика;
«Астенічний синдром» 

(1989), Кіра Муратова;
«Польоти уві сні та наяву» 
(1982), Роман Балаян;
«Білий птах з чорною ознакою» 
(1970), Юрій Іллєнко;
«Довгі проводи» (1971), 
Кіра Муратова;
«Вавилон ХХ» (1979), 
Іван Миколайчук.

 Найдавнішим фільмом, який увій-
шов у топ-100, стала стрічка «Ордер 
на арешт» (58 місце) Георгія Тасіна, 
яку відзняли в 1926 році. А найсу-
часнішим — фільм «Земля блакитна 
ніби апельсин» (34 місце) Ірини Ці-
лик, який презентували в 2020 році.

ДО ДНЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
ПРИВЕЗУТЬ ОРИГІНАЛ 
КОНСТИТУЦІЇ ПИЛИПА 
ОРЛИКА 

НАЙКРАСИВІША 
КНИГА УКРАЇНИ 

НА ПОДІЛЛІ АРХЕОЛОГИ 
ЗНАЙШЛИ ОБОРОННУ 
СТІНУ ХІІІ СТОЛІТТЯ

РЕЙТИНГ 100 НАЙКРАЩИХ 
УКРАЇНСЬКИХ ФІЛЬМІВ 



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


