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Те, як розмовляють державні 
посадовці - часто ставало 
анекдотом, а публічні виступи 
- не раз перекладали на 
музику. Проте тепер ситуація 
повинна змінитися, адже усі 
вони повинні будуть засвідчити 
рівень володіння мовою. На 28 
році незалежності України – 25 
квітня 2019 року – Верховна рада 
ухвалила багатостраждальний 
закон «Про забезпечення 
функціонування української мови 
як державної». Він закріпив, 
що єдиною державною мовою 
в Україні є українська – і 
вона обов’язкова для органів 
державної влади і публічних 
сфер на всій території держави.
Для поступового виконання 
закону, в Україні створили 
нові інституції – посаду 
уповноваженого з захисту 
державної мови – мовного 
обудсмена, Секретаріат 
уповноваженого, а також 
Національну комісію зі 
стандартів державної мови. 
Одним з ключових завдань 
останньої є підготовка та 
проведення іспиту на рівень 
володіння державною мовою, 
який розпочнеться 16 липня 
цього року.
Про основні нюанси проведення 
іспиту – далі. 

Хто буде першопрохідцем 
іспиту?
Відповідно до Закону України «Про 

забезпечення функціонування україн-
ської мови як державної», засвідчити 
свої знання муситимуть претенденти на 
державні посади: майбутні прокурори, 
судді, кандидати на посади президента, 
прем’єра, міністрів, керівників облдер-
жадміністрацій, СБУ, НАБУ, Нацполі-
ції, але також майбутні директори за-
кладів освіти всіх форм власності.

За попередніми даними Національ-
ної комісії зі стандартів державної 
мови, яка розробляла і буде проводи-
ти іспит, засвідчити рівень володіння 
українською мають понад сто тисяч 
осіб. Мовний іспит доведеться склада-
ти лише особам, які братимуть участь у 
конкурсах на посаду, або матимуть нове 
призначення. Ті, хто працюють уже за-
раз, не повинні отримувати мовного 
сертифікату. 

Як, де і коли можна  
скласти іспит?
Розроблена концепція програмного 

забезпечення, яка охоплює всю проце-
дуру – від моменту, коли людина вирі-
шила, що вона хоче складати іспит, і до 
видачі сертифікату. 

Під час реєстрації претенденти бу-
дуть створювати особисті кабінети, де 
зазначатиметься місце, дата і час прове-
дення іспиту, а також уся необхідна ін-
формація, з якою претенденти повинні 
ознайомитися перед складанням іспиту.

Скільки часу займатиме іспит і 
які частини міститиме? 
Загальний час іспиту - 2 години. 

Складатиметься він із чотирьох частин: 
«Культура мови», «Читання», «Пись-
мо», «Говоріння». Час на виконання 
кожної частини буде пропорційно роз-
поділений. Частини «Культура мови» і 
«Читання» міститимуть тестові завдан-
ня різного типу, які перевіряють вміння 
претендента розуміти загальний зміст 
і деталі прочитаного тексту, критично 

осмислювати прочитане, застосовува-
ти знання з української мови в умовах 
службової комунікації. Частини «Пись-
мо» і «Говоріння» перевірятимуть вмін-
ня претендента створювати письмові та 
усні повідомлення відповідно до визна-
ченої мети спілкування.

Усна частина іспитування відбувати-
меться у форматі бесіди між екзамена-
тором і претендентом в режимі онлайн. 
Ця частина іспиту записуватиметься 
на відео. 

На цьому етапі іспит завершувати-
меться для претендента. Із результата-
ми також можна буде ознайомитися в 
особистому кабінеті.

Питання іспиту будуть пов’язані 
зі знанням професійної 
термінології? 
Мета іспиту визначити рівень мов-

них, мовленнєвих та комунікатив-
них умінь, навичок і компетентностей 
осіб. Усна частина іспиту має також 
засвідчити вміння претендента спіл-
куватися на різні теми з офіційної 
сфери, не пов’язані до вузького профе-
сійного спрямування. Оцінюватиметь-
ся насамперед логічність, послідовність, 

правильність мовлення, здатність під-
тримувати чи починати розмову, умін-
ня виражати свої переконання.

Як відбувається перевірка 
іспиту?
Тестову частину перевірятиме про-

грама. Текст перевіряє один екзамена-
тор, а відеозапис, крім екзаменатора, 
який вів чи вела розмову, перевіряти-
муть ще два екзаменатори.

Є перелік критеріїв, за якими відбу-
вається перевірка тексту. Кожен з тих 
критеріїв має відмітку – достатньо, до-
бре, відмінно. Екзаменатор має чітку ін-
струкцію, на підставі якої він може цей 
критерій відзначити. Після перевірки 
екзаменатор надсилатиме роботу в апа-
рат Комісії.

Щодо усної частини, то екзаменатор, 
який проводив розмову, виставляє свої 
оцінки і ще двоє експертів свої – це так 
звана перехресна перевірка. 

Коли оцінювання завершено, екза-
менатори підписують роботи електро-
нними ключами і передають в апарат 
Комісії для остаточного визначення ре-
зультатів іспиту.

На що впливатиме рівень 
володіння мовою? Чи матимуть 
переваги громадяни з високим 
рівним над тими, в кого він 
достатній?

Комісія має завдання засвідчити, як 
саме людина володіє державною мо-
вою. А вже роботодавець буде визнача-
ти, який рівень знань йому необхідний.

Де будуть центри тестування?
Нещодавно підписаний меморан-

дум із Асоціацією міст України дає 
можливість створити мережі іспито-
вих майданчиків по всій Україні. Ми 
переконані, що це допоможе кожному 
посадовцю місцевого самоврядування 
зручно скласти іспит у своїй громаді.

На організацію та проведення іспи-
ту виділено 33 мільйони 600 тисяч гри-
вень на рік. 

Чи зможе людина, яка не склала іспи-
ту, виконувати посадові обов’язки? На-
приклад, за умови, що вона пересклада-
тиме іспит через 4 місяці (мінімальний 
термін перездачі)?

Це не є компетенцією Національної 
комісії зі стандартів державної мови. 
Завдання Комісії перевірити рівень во-
лодіння державною мовою і видати дер-
жавний сертифікат, якщо людина про-
йшла таке випробування. 

Чи проводитимуться підготовчі 
курси перед  
складанням іспиту?
Норма закону «Про забезпечення 

функціонування української мови як 
державної» каже, що Нацкомісія не 
може здійснювати навчання. Вона тіль-
ки розробляє вимоги до іспиту, які бу-
дуть заздалегідь оприлюднені. Також у 
вільному доступі є тренувальні тести і 
усі кандидати на проходження іспиту 
можуть спробувати свої сили. 

Безпосередньо Комісія, яка приймає 
іспит, не може навчати, бо це вважати-
меться конфліктом інтересів.

Штрафи за незнання мови
За дискримінацію української мови, 

запроваджується адміністративна від-
повідальність. В гуманітарній сфері – 
освіта, наука, культура, спорт – за по-
рушення мовної політики загрожує 
штраф від 200 до 300 неоподатковува-
них мінімумів. Набуття чинності цієї 
норми було відтерміноване, відповідно 
вступає в дію 16 липня 2021 року. 

Загалом, діятимуть такі штрафи за 
порушення закону про мову:

У діловодстві та правоохоронцями 
передбачений штраф від 3 400 до 6 800 
гривень.

У сфері культури, освіти, реклами – 
штраф від 3 400 до 6 800 гривень

У друкованих ЗМІ – штраф від 6 800 
до 8 500 гривень.

У сферах публічного спілкування – 
штраф від 3400 – 5100 гривень.

На телебаченні або радіо – штраф від 
8500 до 10200 гривень

В наданні інформації у сфері послуг 
– від 5100 – 6800 гривень.

Публічне приниження чи зневажання 
державної мови – штраф 850 гривень.

У інших випадках передбачений 
штраф, розміром від 3 400 до 5 100 гри-
вень. Проте якщо порушення відбулося 
вперше, можна відбутись лише попере-
дженням. Якщо ж хтось порушить за-
кон вдруге за рік, то штраф складе вже 
8 500 – 11 900 гривень. 

Підготувала Оксана Кириченко

ХТО, ЯК І НАВІЩО СКЛАДАТИМЕ ІСПИТ НА 
РІВЕНЬ ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ

У багатьох країнах світу знати державну мову та 
говорити нею – обов’язок кожного, хто є корінним 
мешканцем, або приїхав жити, навчатися, працювати.
Ось, наприклад, в Естонії за незнання естонської 
мови штрафують. Тих, хто за рік не вивчив державну 
мову, очікує штраф у розмірі 70 євро.
За недостатнє знання або невикористання державної мови у Латвії 
мінімально штрафують на 25 латів (50 доларів), максимально 
— на 200 латів (400 доларів). Грошова пеня нараховується й за 
продаж товарів без перекладу латиською мовою маркування, 
інструкцій, гарантійних документів/техпаспорта.
У Польщі діє закон «Про польську мову», яким 
захищається та популяризується у світі польська мова. 
Усі назви товарів і послуг, пропозицій, гарантійних умов 
мають надаватися виключно польською мовою.
Закон про використання державної мови діє і у 
Франції. Лише французька мова обов’язкова для 
позначень, оголошень на вулицях і у громадському 
транспорті, інструкцій до товарів, реклами.
У США поліція штрафує на 1 000 доларів тих, хто 
не може відповідати на запитання англійською. У 
більшості випадків це стосується трудових мігрантів. 
Проте таку урядову політику можна вважати певною 
мірою регулюванням мовного питання у державі.
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Радіаційний фон у м. Гадяч за 
минулий тиждень становив 10-
12 мкр/год при середніх багато-
річних показниках до 1986 р  12-
14 мкр/год.

У плані моніторингу з 05.07.21 
по 11.07.2021 року відібрано та 
лабораторно досліджено 3 проби 
води з відкритих водойм в пунк-
тах культурно-побутового використання в р. Псел, р. 
Грунь. Відхилень від нормативних показників згідно 
ДСП №173-96  по санітарно - хімічних показниках  
не виявлено. По мікробіологічних показниках (ЛКП) 
виявлено перевищення нормативу.

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

ня (водорозподільча мережа) в місті Гадяч дослідже-
но 1 пробу питної води та ДОТ «Горизонт» с. Вель-
бівка – 2 проби питної води на відповідність вимог 
ДСанПіН  2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води 
питної призначеної для споживання людиною».

По санітарно-хімічних та мікробіологічних показ-
никах відхилень від санітарних норм не виявлено.

Із індивідуальних шахтних колодязів с. Тепле до-
сліджено 1 пробу води на вміст нітратів, перевищен-
ня ГДК (50 мг/дм3) не виявлено.

У зв’язку з підвищеним рівнем мікробного забруд-
нення води в річці Псел та з метою недопущення спа-
лахів гострих кишкових захворювань серед населен-
ня купатися тимчасово до покращення показників не 
рекомендується.

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

На Полтавщині закупили 18 автобусів для навчаль-
них закладів, у тому числі один спеціалізований для 
перевезення осіб, які пересуваються на інвалідних 
візках, для закладів освіти. У 2021 році  Полтавській 
області спрямували кошти державного бюджету в 
обсязі 17,8 млн. грн. на придбання шкільних автобу-
сів на умовах співфінансування з місцевих бюджетів.

На Гадяччині автобуси отримали такі заклади:
– Веприцький заклад загальної середньої освіти, 

Великобудищанської сільської ради (у 2021 буде 
створено опорний заклад) – 2 автобуси;

– Сватківський заклад загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів Краснолуцької сільської ради (у 2021 
буде створено опорний заклад).

«БМ»

Громадяни, які мають борги по житлово-комуналь-
них послугах чи не сплатили штраф, наприклад, за 
перевищення швидкості – кошти на банківських ра-
хунках таких осіб можуть бути арештовані в автома-
тизованому режимі.

Оновлений алгоритм взаємодії державних/приват-
них виконавців з банківськими установами під час 
арешту рахунків боржників, що запрацював в Укра-
їні на днях, працює з виконанням судових рішень та 
рішень інших органів, які набрали законної сили і 
були пред’явлені до органів виконавчої служби на 
виконання. На сьогодні процедура арештовує бан-
ківські рахунки боржників в автоматичному режимі. 

Мешканці Гадяча та району можуть перевірити пе-
ребіг виконавчого провадження, стан арешту банків-
ських рахунків чи наявність себе у Єдиному реєстрі 
боржників, звернувшись в Гадяцький  районний від-
діл державної виконавчої служби. Контактний теле-
фон установи: (05354) 2-35-60; м. Гадяч, вул. Полтав-
ська, 22 та за адресою електронної пошти: info.dvs@
gd.pl.minjust.gov.ua.

Веприцький опорний заклад загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу 
Сергія Трохимовича Васюти Великобудищанської 
сільської ради потрібно перейменувати. Нагадує-
мо про дотримання закону України «Про засуджен-
ня комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 
заборону пропаганди їхньої символіки».

На сесії Полтавської обласної ради, 6 липня, роз-
глядали звернення депутатів облради до Кабінету 
Міністрів України та Державного агентства лісових 
ресурсів України, яке стосувалось реорганізації лісо-
вих господарств області.

На Полтавщині з восьми лісгоспів створять чоти-
ри. До Полтавського приєднують Новосанжарський 
та Диканський, а до Миргородського хочуть приєд-
нати Лубенський. До Гадяцького – Пирятинський 
лісгосп.

Однак Кременчуцький держлісгосп так і залиша-
ється самостійним – приєднувати ніяке господарство 
не планують. Тож, замість восьми лісгоспів на Пол-
тавщині буде чотири.

 «Коло»

КОЛЕКТИВ 
ВЕНТИЛЯТОРНОГО 
ЗАВОДУ 
«ГОРИЗОНТ» 

Щиро дякує мобільний бригаді КНП «Гадяцький 
ЦПМСД» за проведену вакцинацію. 

Лікар Лілія Черненко та сестра медична Ірина 
Дробязко не лише зберегли нам купу робочого часу, 
а й зробили свою роботу професійно, доброзичливо 
і на позитиві. Саме тому всі пацієнти почувають себе 
чудово і з нетерпінням чекають на повторну зустріч!

Окреме спасибі головному лікарю Вірі Шаповал за 
бездоганну організацію та оперативність!

МЕШКАНЦІ 
ЖИТЛОВО – 
БУДІВЕЛЬНОГО 
КООПЕРАТИВУ 
«ЛУЧ» 

Що розташований на вул. Полтавська,125, в м. Га-
дяч, висловлюють найщиріші слова подяки місько-
му голові В. О. Нестеренку та депутату міської ради 
К. П. Кулик за надану допомогу в проведенні капі-
тального ремонту внутрішньо – будинкової дороги.

Ця підтримка – свідчення небайдужого ставлення 
до проблем жителів нашого міста і розуміння непе-
ресічної важливості облаштування житлового фонду. 

Завдяки вам наш будинок, наше улюблене місто 
стає кращим, красивішим, багатшим. Беручи до ува-
ги плідність спільної роботи і бездоганність виконан-
ня підрядною організацією, в особі директора В. О. 
Грищенка взятих на себе зобов'язань, роботи було ви-
конано з належним професіоналізмом.

Низький уклін за натхненну і самовіддану працю! 
Нехай і надалі порядок та лад панують у нашому мі-
сті, а людська вдячність додає наснаги і сили у вашій 
відповідальній та нелегкій праці! Нехай Господь Бог 
сторицею віддячить за таку підтримку, розуміння, за 
частинку душі, подарованої нам.

Яна Кошова, голова кооперативу

ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Укра-
їни» установило на липень ціну на газ для спожива-
чів, які отримують газ від постачальника «останньої 
надії », на рівні 11,05 грн за кубометр, що нижче та-
рифу, який діяв у червні.

На сайті компанії повідомляють, зараз вона в яко-
сті постачальника «останньої надії» на ринку газу об-
слуговує понад 600 тисяч домогосподарств. 

Тариф «ГК «Нафтогаз Украины», у червні стано-
вив 11,59 грн/куб. м. 

Річний фіксований тариф «Нафтогаз України» для 
населення ситановить 7,96 грн/куб. м, «місячний» на 
липень – 13,13 грн/куб. м.

«БМ»

Індекс ЛКП
фактично    

Індекс ЛКП
в нормі до 5000

р. Псел (пляж) 
м. Гадяч
(2 проби)

7500 5000

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

СІЛЬСЬКІ ШКОЛИ 
ОТРИМАЛИ НОВІ 
АВТОБУСИ

АВТОМАТИЧНЕ 
СПИСАННЯ КОШТІВ З 
БАНКІВСЬКИХ РАХУНКІВ 
БОРЖНИКА – ОДРАЗУ 
ЗВЕРНИСЬ ДО ДВС 

ДО ГАДЯЦЬКОГО 
ЛІСГОСПУ 
ПРИЄДНАЮТЬ 
ПИРЯТИНСЬКИЙ

ЕКОЛОГІЧНИЙ 
БЮЛЕТЕНЬ

НАЗАД У 
МАЙБУТНЄ

ПОСТАЧАЛЬНИК 
«ОСТАННЬОЇ НАДІЇ» 
ЗНИЗИВ ЦІНУ НА 
ГАЗ ЗА ЛИПЕНЬ

НА ОБ’ЇЗНІЙ РОЗЛИЛИ БІТУМ

Надзвичайна ситуація сталася у Гадячі, 12 лип-
ня. Бітумна емульсія розлилася із спецавтомобіля 
підприємства ТОВ «ГРАНДСТРОЙ», через пошко-
дження ємності для перевезення. Унаслідок цьо-
го, дорога від гадяцького мосту (вул. Полтавська) і 
далі «об’їзна» вул. Тельмана, Конституції були за-
литі емульсією. І хоч автомобілістам рекомендували 
утриматись від руху в даному напрямку, деякі, не до-
слухавшись порад, забруднили автомобілі.

Наслідки, найімовірніше, будуть ліквідовувати 
шляхом засипання усієї площі забруднень піщаною 
сумішшю. 

ІЗ СУМСЬКОЇ ГОРИ ЗМИЛО АСФАЛЬТ  
Минулого вівторка, у Гадячі, була злива. Але цьо-

го разу, тільки затопленими центральними дорогами 
не обійшлося – потоки води змили латки асфальту із 
спуску вулицею Білохи (Сумська гора). Відповідно, 
там знову утворилися величезні вибоїни.  

Оксана Кириченко

Дані Пенсійного фонду України.

цифра тижня

Станом  на 1липня 2021 року в 
Україні нараховувалось 10 968 143 
пенсіонерів. Це на 84 706 менше, 
ніж на 1 квітня (11 052 849).
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Минулого тижня
в Гадячі
зареєстровано
6 немовлят

8 осіб
пішли
з життя

5 пар
одружилися

4 пари 
розлучилися

подія

 У Гадячі, 10 
липня, о 16:00, 
поблизу нового 
мосту через річку 
Псьол, сталась 
дорожньо-
транспортна 
пригода. 
Загиблих немає.

«БМ»

Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 липня, 
у Гадячі, близько 11:10, на вул. Будька. Відбулося 
зіткнення трактору марки МТЗ 82, під керуванням 
62-річного жителя району, із зустрічним автомобі-
лем марки Renault Kangoo, під керуванням 34-річ-
ного водія.

Унаслідок ДТП постраждав малолітній пасажир 
автомобіля. 6-річного хлопчика з тілесними ушко-
дженнями доставили до Полтавської міської дитя-
чої лікарні.

Поліція встановлює обставини події.
Пресслужба Миргородського ВП

Під час роботи за викликом слідчий Миргород-
ського райвідділу поліції постраждав від агресивних 
дій 22-річної жительки міста. Жінка ножем поріза-
ла офіцерові передпліччя, коли той намагався при-
пинити її протиправну поведінку у публічному місці.

6 липня, близько 17-ї, слідчо-оперативна група 
прибула на вул. Спартаківську за завданням дис-
петчера Центру управління нарядами «102». Пра-
воохоронців викликали через неадекватну поведін-
ку молодої жінки посеред вулиці. Вони упізнали її, 
як тільки дісталися визначеного місця. Від почат-
ку року миргородка регулярно потрапляла в поле 
зору поліції та суду й встигла «заробити» низку ад-
міністративних стягнень за систематичні порушен-
ня публічного порядку. Останній випадок не був ви-
ключенням. Щоправда, цього разу від нецензурної 
лайки жінка перейшла до погроз, адресованих полі-
цейським. Одну з них – порізати ножем – вона, на 
жаль, привела в дію.

Порушницю затримали в порядку ст. 208 Кримі-
нального процесуального кодексу України та напра-
вили до спеціалізованого закладу для обстеження.

Відомості про цей факт внесли до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 Кримінально-
го кодексу України – заподіяння працівникові пра-
воохоронного органу тілесних ушкоджень у зв'язку з 
виконанням цим працівником службових обов'язків.

У рамках провадження призначено судові експер-
тизи. Фігурантці вже повідомлено про підозру та 
вирішується питання щодо обрання їй запобіжно-
го заходу.

Довідково. За спричинення тілесних ушкоджень 
поліцейському при виконанні службових обов’язків 
(залежно від їх тяжкості) Кримінальний закон пе-
редбачає від 5 до 12 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

Факти незаконного вирощування снодійного маку 
викрили на території Миргородської міської та Ве-
ликобагачанської громад.

Із грядок, розташованих у трьох населених пунк-
тах, правоохоронці вилучили понад 450 заборонених 
рослин. Вилучені зразки спрямували на експертизу.

Слідчі Миргородського районного відділу поліції 
та дізнавачі відділення поліції № 3 (Велика Багач-
ка) здійснюють розслідування за ст. 310 Криміналь-
ного кодексу України – посів або вирощування сно-
творного маку чи конопель.

Нагадаємо, на Полтавщині тривають профілак-
тичні заходи «Мак 2021», що передбачають вияв-
лення та знищення незаконних насаджень нарко-
вмісних рослин.

Миргородський районний відділ поліції ГУНП

ПОСТРАЖДАВ 
6-РІЧНИЙ 
ХЛОПЧИК 

ВИЛУЧИЛИ ПІВТИСЯЧІ 
РОСЛИН СНОДІЙНОГО МАКУ

У МИРГОРОДІ ЖІНКА 
З НОЖЕМ НАПАЛА НА 
ПОЛІЦЕЙСЬКОГО

Херсонська поліція відкрила кримінальне прова-
дження через вантажівку з небезпечними радіацій-
ними відходами металобрухту, яка приїхала до Хер-
сону з Полтави. 

За інформацією Головного Управління Нацполіції 
в Херсонській області, по даному факту внесені ві-
домості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за 
ознаками кримінального провадження, передбачено-
го ч. 1 ст. 265 ККУ (Незаконне поводження з радіо-
активними матеріалами). Вирішується питання про 
подальшу передачу радіоактивно забруднених фраг-
ментів металобрухту Державному спеціалізовано-
му підприємству «Об›єднання «Радон» «РОДОН».

«Після опрацювання стаціонарного поста радіа-
ційного контролю («ЯНТАР») на предмет переви-
щення допустимого рівня іонізуючого випроміню-
вання, яке надходило від вантажного автомобіля на 
першій прохідній Херсонського морського торго-
вельного порту, на місце події терміново виїхав пред-
ставник Державної екологічної інспекції Південного 
округу (Запорізька та Херсонська області) та провів 
обстеження вантажу. За результатами обстеження 
встановлено, що рівень випромінювання від приче-
па автомобіля, в якому знаходився металобрухт, пе-
ревищує природний радіаційний фон у 9 разів і ста-
новив 1,3 мкЗв/год на поверхні кузова вантажного 
автомобіля. Згідно товарно-транспортної наклад-
ної, вантажний автомобіль SCANIA перевозив брухт 
чорних металів із м. Полтава до м. Херсон,» – йдеть-
ся у повідомленні Державної екоінспекції України.

 Прокуратура Полтавщини

Полтавською обласною прокуратурою, 
11 червня, в інтересах держави в особі 
Міністерства розвитку громад та територій 
України, Міністерства фінансів України, 
Північно-Східного офісу Держаудитслужби до 
комунального некомерційного підприємства 
«Гадяцька МЦЛ» та ТОВ «КВА» пред’явлено 
позовну заяву про визнання недійсними 
результатів закупівель і договорів 
підряду на загальну суму 12 млн грн.

Підставою для подання позову стало оголошення 
2 липня минулого року на той час «Гадяцькою цен-
тральною районною лікарнею» проведення закупівлі 
«Капітальний ремонт приймального відділення КНП 
«Гадяцька ЦРЛ» за адресою: вул. Лохвицька, 1, м. Га-
дяч Полтавської області».

За результатами оцінки тендерних пропозицій 
електронною системою вебпорталу «Prozorro» визна-
чено найбільш економічно вигідну пропозицію учас-
ника приватного виробничо-комерційного підприєм-
ства «Авангард-Н» із ціною 6,7 млн грн.

Тендерним комітетом замовника 3 серпня 2020 року 
відхилено пропозицію «Авангард-Н», не надавши від-
повіді на останню його вимогу в електронній системі 
закупівель, та обрано переможцем товариство «КВА», 
яке запропонувало виконати роботи за 8 млн грн., що 
на 1,3 млн грн дорожче.

Договір про закупівлю між «Гадяцькою централь-
ною районною лікарнею» та товариством «КВА» на 
суму 8,072 млн грн укладено 19 серпня 2020 року тер-
міном дії до 31 грудня 2021 року.

Управлінням Північно-Східного офісу Держаудит-
служби в Полтавській області проведено моніторинг 
вказаної закупівлі та 7 жовтня 2020 року складено ви-
сновок про його результати з викладенням порушень 
та вимогою розірвати договір із товариством «КВА».

Контролерами встановлено, що подані товариством 
«КВА» документи не повною мірою відповідають тен-
дерній документації замовника, а саме:

надано документи на підтвердження попереднього 
досвіду роботи, які суперечать один одному;

термін дії договору зберігання та захоронення твер-

дих побутових відходів не відповідає строку виконан-
ня робіт тощо.

Крім того, вказане товариство не оприлюднило пов-
ний перелік документів, що подаються переможцем 
перед укладенням договору.

Водночас замовником висновок Держаудитслуж-
би до суду не оскаржено (кінцевий термін оскаржен-
ня – 23 жовтня 2020 року), договір про закупівлю не 
розірвано.

У подальшому вартість робіт збільшено на 4 млн 
грн, а саме: 1 грудня 2020 року замовником із това-
риством «КВА проведено переговорну процедуру на 
додаткові роботи з капітального ремонту приймаль-
ного відділення «Гадяцької ЦРЛ» у межах 50% попе-
реднього договору.

За результатами переговорної процедури 15 грудня 
2020 року «Гадяцькою центральною районною лікар-
нею» з товариством «КВА» укладено договір про за-
купівлю робіт на суму 4 млн грн без проведення від-
критих торгів.

Наразі товариство «КВА», яке згідно з висновком 
Держаудитслужби не відповідало кваліфікаційним 
критеріям тендерної документації замовника, про-
довжує виконувати роботи з капітального ремонту 
лікарні шляхом укладення договорів за переговор-
ною процедурою.

Отже, пред’явлення позову спрямовано на забезпе-
чення раціонального використання бюджетних ко-
штів шляхом проведення прозорої та законної пу-
блічної закупівлі, а також попередження подальшого 
укладення договорів без відкритих торгів (до цього 
часу укладено один такий договір на 4 млн грн). Адже 
відповідно до ст. 5 Закону України «Про публічні за-
купівлі» одним із принципів публічних закупівель є 
максимальна економія, об’єктивне та неупереджене 
визначення переможця закупівлі, запобігання коруп-
ційним діям і зловживанням.

 І ГОЛОВНЕ – ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ ЖОД-
НИМ ЧИНОМ НЕ ВПЛИВАТИМЕ НА РОБОТУ 
ЛІКАРНІ ТА НЕ ЗУПИНЯТИМЕ НАДАННЯ МЕ-
ДИЧНИХ ПОСЛУГ.  

Пресслужба Полтавської обласної прокуратури

ІЗ ПОЛТАВИ ВИВЕЗЛИ 40 ТОНН 
РАДІАЦІЙНОГО МЕТАЛОБРУХТУ 

ПОЗОВ ДО «ГАДЯЦЬКОЇ МЦЛ» ТА ТОВ «КВА» 
ПРЕД’ЯВЛЕНО ІЗ МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
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ОГОЛОШЕННЯ
про початок громад-
ського обговорення 
звіту з оцінки впли-

ву на довкілля
__2021637977__

(реєстраційний номер справи про оцінку 
впливу на довкілля планованої діяльності)

Повідомляємо про початок громад-
ського обговорення звіту з оцінки впли-
ву на довкілля планованої діяльності, 
зазначеної у пункті 1 цього оголошен-
ня, з метою виявлення, збирання та вра-
хування зауважень і пропозицій гро-
мадськості до планованої діяльності. 

1. Планована діяльність 
Метою планованої діяльності є капі-

тальний ремонт шляхом буріння бічно-
го стовбура свердловин №№ 3, 10 Хар-
ківцівського родовища, підключення 
свердловин до установки попередньої 
підготовки газу (УППГ) Харківці для 
подальшого видобування вуглеводнів. 
Капітальний ремонт свердловин пе-
редбачається на земельних ділянках 
площею до 2 га на кожну свердлови-
ну. Фактичні/проєктні глибини сверд-
ловин (по стовбуру): №3 - 4958/5200 
м, №10 - 5205/5483 м. Спосіб буріння 
– роторний, комбінований, гідравліч-
ний вибійний двигун; безамбарний спо-
сіб буріння.

Буріння бічних стовбурів свердловин 
№№ 3, 10 передбачається в адміністра-
тивних межах Харковецької сільської 
ради (внаслідок реорганізації приєдна-
ної до Гадяцької міської територіальної 
громади Миргородського району) Пол-
тавської області.  

Відстань від найближчої житлової за-
будови в с. Харківці до свердловини № 
10 складає 580 м, до свердловини № 3 
- 1050 м. 

Свердловини № № 3, 10 існуючі: № 3 
– ліквідована після експлуатації, № 10 
– спостережна.

Свердловина № 10 підключена до 
установки попередньої підготовки газу 
(УППГ) Харківці, загальна довжина 
трубопроводу – 1688 м. По свердловині 
№ 3 шлейф відсутній. У випадку отри-
мання промислового притоку вуглевод-
нів свердловину № 3 буде підключено 
до УППГ Харківці, загальна довжина 
трубопроводу – 1050 м.

 Очікувані об’єми видобутку для кож-
ної свердловини становлять – газу до 
30 тис. м3/добу, нафти та конденсату 
до 15 т/добу.

Комплекс робіт для підготовки кож-
ної свердловини включає такі основ-
ні етапи: підготовчі роботи на свердло-
вині перед проведенням капітального 
ремонту (визначення приповерхневої 
загазованості; вивчення фактичного 
стану існуючої обв’язки устя свердло-
вини  та ін.), обладнання устя сверд-
ловини для проведення капітального 
ремонту.

Капітальний ремонт свердловин від-
буватиметься шляхом розбурювання 
ізоляційних (ліквідаційних) цемент-
них мостів та поглиблення свердлови-
ни в необхідному азимуті з необхідним 
зміщенням від вертикалі до проєктної 
глибини; обсадження стовбуру сверд-
ловини високогерметичними обсадни-
ми трубами. 

Цикл капітального ремонту кожної 
свердловини починається з підготов-
ки майданчика під бурову і закінчуєть-
ся демонтажем бурового устаткуван-
ня, перевезенням його на нову точку, 
рекультивацією земельної ділянки. Усі 
види робіт, які входять у цикл капіталь-
ного ремонту кожної свердловини, поді-
ляються на: підготовчі роботи до мон-
тажу бурового обладнання (майданчик 
під бурову спланований, облаштовані 
під’їздні дороги); монтаж бурового об-
ладнання (встановлення фундаментів і 
блоків обладнання на них, обв’язка об-
ладнання, блискавкозахист вишки та 
обладнання, облаштування системи бе-
замбарного буріння, встановлення єм-
ностей і побутових приміщень); підго-
товчі роботи до буріння свердловини 
(буріння під шурф і встановлення в 
ньому труби; центрування вишки, пере-
вірка горизонтальності ротора, тощо); 
буріння бічного стовбура свердловини, 
кріплення її стінок обсадними колона-
ми і розмежування пластів; проведен-
ня геофізичних досліджень; вторинне 
розкриття продуктивного пласта (при 
перекритому колоною пласті), освоєн-
ня і випробування; демонтаж бурового 
обладнання. 

Проєктна тривалість всього циклу 
197,3 діб.

Капітальний ремонт свердловин №№ 
3, 10 Харківцівського родовища буде 
проводитись безамбарним способом, 
згідно вимог СОУ 73.1-41-11.00.01:2005 
“Природоохоронні заходи під час спо-
рудження свердловин на нафту і газ”, 
п. Д.1.2.1. 

Капітальний ремонт свердловин пе-
редбачається на земельних ділянках 
площею до 2га на кожну свердловину, 
згідно укладених угод на проведення 
розвідувальних робіт. 

Для буріння бічних стовбурів сверд-
ловин № № 3, 10 передбачається вико-
ристання бурового верстату з дизельним 
або дизель-електричним приводом по-
тужністю до 7000 кВт.  

Для забезпечення водою технічних 
потреб передбачається привозна су-
путньо-пластова вода з КНС ЦППНіГ 
Глинсько-Розбишівського родовища, 
або привозна вода у відповідності до 
укладеного договору. Джерелом госпо-
дарського-питного забезпечення плану-
ється привозна бутильована вода.

2. Суб’єкт господарювання 
ПАТ «УКРНАФТА», адреса: 04053, 

м. Київ, Шевченківський район, 

пров. Несторівський, буд. 3-5, тел.
(044)506-10-03*

(*  -  Представником суб’єк-
та господарювання є ФОП Ло-
зов’ягін Дмитро Олексійович, 
 ІПН 2763316232, у відповідності до 
довіреності).

3. Уповноважений орган, який за-
безпечує проведення громадського 
обговорення 

Міністерство захисту довкілля та 
природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, 
відділ оцінки впливу на довкілля. По-
штова адреса: 03035, м. Київ, вул. Ми-
трополіта Василя Липківського, 35; 
тел./факс (044) 206-31-40, (044) 206-
31-50, електронна пошта: OVD@mepr.
gov.ua; контактна особа - Котяш Лада 
Павлівна.

4. Процедура прийняття рішення про 
провадження планованої діяльності та 
орган, який розглядатиме результати 
оцінки впливу на довкілля 

Відповідно до чинного законодав-
ства України рішенням про проваджен-
ня даної планованої діяльності буде – 
висновок з оцінки впливу на довкілля, 
у якому визначено допустимість про-
вадження такої планованої діяльності 
(відповідно до ст. 11, ч. 3 Закону Укра-
їни «Про оцінку впливу на довкіл-
ля»), що видається Міністерством за-
хисту довкілля та природних ресурсів 
України.

5. Строки, тривалість та порядок 
громадського обговорення звіту з 
оцінки впливу на довкілля, включаю-
чи інформацію про час і місце усіх за-
планованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорен-
ня становить 25 робочих днів (не мен-
ше 25, але не більше 35 робочих днів) 
з моменту офіційного опублікування 
цього оголошення (зазначається у назві 
оголошення) та надання громадськості 
доступу до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля та іншої додаткової інформації, 
визначеної суб’єктом господарювання, 
що передається для видачі висновку з 
оцінки впливу на довкілля. Протягом 
усього строку громадського обговорен-
ня громадськість має право подавати 
будь-які зауваження або пропозиції, 
які, на її думку, стосуються планова-
ної діяльності, без необхідності їх об-
ґрунтування. Зауваження та пропозиції 
можуть подаватися в письмовій формі 
(у тому числі в електронному вигляді) 
та усно під час громадських слухань із 
внесенням до протоколу громадських 
слухань. Пропозиції, надані після вста-
новленого строку, не розглядаються. 

Тимчасово, на період дії та в межах 
території карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хворо-
би (СОVID-19), спричиненої корона-

вірусом SARS-CoV-2, до повного його 
скасування та протягом 30 днів з дня 
скасування карантину, громадські слу-
хання не проводяться і не признача-
ються на дати, що припадають на цей 
період 

Громадські слухання (перші) відбу-
дуться – не відбуваються.

Громадські слухання (другі) відбу-
дуться – не передбачено.

6. Уповноважений центральний ор-
ган або уповноважений територіаль-
ний орган, що забезпечує доступ до 
звіту з оцінки впливу на довкілля та ін-
шої доступної інформації щодо плано-
ваної діяльності

Міністерство захисту довкілля та 
природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, 
відділ оцінки впливу на довкілля. По-
штова адреса: 03035, м. Київ, вул. Ми-
трополіта Василя Липківського, 35; 
тел./факс (044) 206-31-40, (044) 206-
31-50, електронна пошта: OVD@mepr.
gov.ua; контактна особа – Котяш Лада 
Павлівна.

7. Уповноважений центральний ор-
ган або уповноважений територіаль-
ний орган, до якого надаються заува-
ження і пропозиції, та строки надання 
зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та 
природних ресурсів України, Департа-
мент екологічної оцінки та контролю, 
відділ оцінки впливу на довкілля. По-
штова адреса: 03035, м. Київ, вул. Ми-
трополіта Василя Липківського, 35; 
тел./факс (044) 206-31-40, (044) 206-
31-50, електронна пошта: OVD@mepr.
gov.ua; контактна особа – Котяш Лада 
Павлівна.

 Зауваження і пропозиції приймають-
ся протягом усього строку громадсько-
го обговорення, зазначеного в абзаці 
другому пункту 5 цього оголошення. 

8. Наявна екологічна інформація 
щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля пла-
нованої діяльності на 227 аркушах. 

9. Місце (місця) розміщення звіту з 
оцінки впливу на довкілля та іншої до-
даткової інформації (відмінне від при-
міщення, зазначеного у пункті 6 цього 
оголошення), а також час, з якого гро-
мадськість може ознайомитися з ними 

Ознайомлення зі змістом звіту з ОВД 
можливе щоденно в робочий час, крім 
вихідних з 19 липня  2021 р.:

- с. Харківці, Миргородський район, 
Полтавська область, 37341, тел.: 05354-
53131, приміщення Харковецької сіль-
ської ради. 

- ПАТ «УКРНАФТА» НАФТОГАЗО-
ВИДОБУВНЕ УПРАВЛІННЯ «ПОЛ-
ТАВА-НАФТОГАЗ»; Адреса: Україна, 
36000, м. Полтава, вул. Монастирська, 
12; Номер телефону: +380532516961; 
+380532501007, приймальня.

У бабусі чи на морі, в Україні чи за кордоном 
– літній відпочинок дитини повною мірою зале-
жить від батьків, вони вирішують, як краще ор-
ганізувати дозвілля малечі. Проте, якщо мама й 
тато перебувають у розлученні та складно нахо-
дять спільну мову, то саме плани про подорож 
дитини за межі країни можуть опинитися під 
загрозою. 

Як розповіли у Північно-Східному міжрегіо-
нальному управлінні Міністерства юстиції (м. 
Суми), справа у тому, що одному з батьків, із ким 
проживає дитина, для перетину з нею кордону 
необхідний офіційний дозвіл другого з батьків. 
Разом з тим, існують обставини, за яких згода й 
не потрібна. Подібне виключення діє коли ме-
тою поїздки є: 

лікування;
навчання; 
участь дитини у заходах, спрямованих на її все-

бічний розвиток; 
оздоровлення; 

відпочинок. 
У таких випадках необхідно лише проінфор-

мувати рекомендованим листом другого з бать-
ків про державу перебування, мету та тривалість 
поїздки, та пред’явити на кордоні копію рішення 
суду або органу опіки і піклування про підтвер-
дження місця проживання дитини. 

Але варто пам’ятати, що за порушення строків 
перебування дитини за кордоном передбачена ад-
міністративна відповідальність у вигляді штрафу 
від 1700 до 3400 гривень та втрата права виїзду з 
дитиною за кордон без згоди другого з батьків на 
рік. Також виїхати за кордон без дозволу друго-
го із батьків можна, якщо він накопичив алімент-
ну заборгованість, сукупний розмір якої переви-
щує суму відповідних платежів за 4 місяці (та 3 
місяці для дитини, яка тяжко хворіє, або має ін-
валідність). У такому разі, достатньо отримати 
в органах державної виконавчої служби довід-
ку про наявність боргу з боку іншого з батьків та 
пред’явити її прикордонникам.
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Відповідно до рейтингу Мінрегіону, 
Полтавська область утримує лідируючі 
позиції за економічними напрямками. 
За показником «Економічна ефектив-
ність» – 1 місце, «Інвестиційний розви-
ток та зовнішньоекономічна співпраця» 
– 3 місце, а також 1 місце – за показни-
ком «Валовий регіональний продукт» у 
розрахунку на 1 особу – 134,4 тис. грн 
(загальноукраїнський – 94,7 тис. грн).

Такі дані озвучив голова Полтавської 
ОДА Олег Синєгубов під час звіту 
«Про виконання Програми економічно-
го і соціального розвитку Полтавської 
області за 2020 рік» на 5 пленарному за-
сіданні сесії Полтавської обласної ради 
8 скликання.

«Фундаментом економічного розвит-
ку Полтавської області є промисловий 
комплекс. У його складі – 1400 підпри-
ємств різних форм власності. Це ста-
більно забезпечує 50% валової доданої 
вартості (72,6 млрд грн), 51% надхо-
джень до зведеного бюджету області 
(18,2 млрд грн), понад третину (83500 
осіб) зайнятості населення. Протягом 
2020 року Полтавщина забезпечила 
6,4% загальнодержавного обсягу реалі-
зованої промислової продукції, що ста-
новить понад 159,3 млрд грн. За цим 
показником область посідає 6 місце се-
ред регіонів України».

Пріоритетним напрямом соціально-е-
кономічного розвитку області у 2020 

році була реформа децентралізації. 
Утворені 4 нові укрупнені райони. Із 
60 громад, передбачених у Перспектив-
ному плані, 38 (63,3%) мають високий 
рівень спроможності. За 2020 рік влас-
ні надходження до бюджетів громад об-
ласті зросли на 8 млн грн (на 2,7%) і 
становили 3 млрд грн. Планові показ-
ники надходжень до місцевих бюдже-
тів за доходами (без урахування транс-
фертів) виконано на 99,7%.

Також Полтавщина займає лідер-
ські позиції в обсягах видобутку газу 
– 44,8%, нафти – 9,6%, конденсату – 
59,3%. Із 2018-2020 рр. від видобут-
ку вуглеводнів надійшло 1,9 млрд грн 
ренти.

На 5,7% (29,9 млн т) підприємствами 
гірничодобувної промисловості збіль-
шено видобуток залізної руди. На 9,8% 
зросло виробництво продукції в хіміч-
ній промисловості. Стратегічною галуз-
зю економіки лишається агропромисло-
вий комплекс. Полтавщина є лідером із 
виробництва зерна й за кількістю пого-
лів’я ВРХ. Також входить до п’ятірки 
лідерів за обсягами експортної торгів-
лі продукцією на закордонних ринках. 
Зовнішньоторговельні операції область 
здійснювала із 136 країнами світу. Пря-
мі іноземні інвестиції в область надхо-
дять із 42 країн.

ПОЛТАВЩИНА – ЛІДЕР СЕРЕД РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 
ЗА ЕКОНОМІЧНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ

У п’ятницю, 9 липня, відбулося засі-
дання шостої сесії Лютенської сільської 
ради, восьмого скликання. Розглянули 
92 питання, з них понад 60 - земельні.

Під час засідання розглянули звер-
нення депутатів Лютенської сільської 
до Народного депутата України М. Бе-
резіна, Полтавської обласної ради, Пол-
тавської ОДА, Миргородської районної 
ради, Миргородської РДА,  ДП «Агент-
ство місцевих доріг Полтавської об-
ласті». Зокрема, просять провести ре-
монт та забезпечити належний догляд 
за дорогою О 17 02 026 Рашівка-Са-
винці-Великі Сорочинці. Наразі балан-

соутримувачем зазначеного автошляху 
є Державне підприємство «Агентство 
місцевих доріг Полтавської області». 
Як наслідок, дана дорога, перебуває в 
незадовільному транспортно-експлу-
атаційному стані, дорожнє покриття 
вщент зруйноване, на поверхні утво-
рилися численні ями, вибоїни, просі-
дання, тріщини, край проїжджої части-

ни зруйнований. На даний час кошти 
в сільському бюджеті для співфінан-
сування заходів по ремонту автодоріг 
відсутні.

Також на сесії вирішили: закрити 
ЗДО «Малятко», у Лисівці, погодили 
призначення Олексія Гриня на поса-
ду директора Лютенського закладу за-
гальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, 

який пройшов конкурсний відбір, на 
умовах трудового контракту, з 2 липня 
2021 року, строком на 2 роки.

До того ж, прийняли рішення створи-
ти відділ «Центр надання адміністра-
тивних послуг» виконавчого комітету 
Лютенської сільської  ради.

Оголосили конкурс на заміщення ва-
кантних  посад: головного спеціаліс-
та відділу освіти, культури, молоді та 
спорту виконавчого комітету Лютен-
ської сільської ради та головного спе-
ціаліста з юридичних питань Лютен-
ської сільради.

Вікторія Цимбал

ВІД СЕСІЇ ДО СЕСІЇ
ЛЮТЕНЬСЬКА ГРОМАДА

У вівторок, 13 липня, відбулося засі-
дання дванадцятої сесії Гадяцької місь-
кої ради 8 скликання. Були присутні 17 
депутатів з 26 обраних. Під час засідан-
ня розглянули 78 питань порядку ден-
ного, з них земельних 26.

За шість місяців 2021 року перевико-
нання бюджету на 108%. Доходна ча-
стина збільшили на 5 млн. 200 тис. грн.

Зміни до бюджету:
36 тис. грн.- утримання виконавчого 

комітету міської ради;

1 млн. 442 тис. – охорона здоров’я:
200 тис. грн.- КНП «Гадяцька МЦЛ» 

(капітальний ремонт терапевтичного 
відділення);

670 тис. грн. – КНП «Гадяцький 
ЦПМСД»;

96 тис. грн. –  встановлення кондиці-
онерів у медзакладах;

49 тис. 400 грн. - поточний ремонт 
санвузлів у медзакладах;

60 тис. грн. – капітальний ремонт ба-
гатоквартирних житлових будинків;

63 тис. 200 грн. – ремонт водопро-
відної системи і каналізації по вул. 
Гетьманська.

Організація благоустрою  –296 тис. 
грн:

200 тис. грн. -придбання та встанов-
лення дитячих майданчиків;

90 тис. грн. -благоустрій Біленченків-
ського старостинського округу;

6 тис. грн. – матеріали для ремонту 
фонтану;

25 тис грн. - мотокоси (МКП 

«Комунсервіс»);
19 тис. грн. – поточний ремонт авто-

буса (освіта);
50 тис. грн. – дитячий майданчик для 

садок № 10 «Казка».
Зі КП «Гадяч-житло» скоротять по-

саду бухгалтера, а до структури центра-
лізованої бухгалтерії відділу культури 
і туризму додали посаду бухгалтер. До 
речі, зараз  відділ культури налічує 6 
штатних одиниць.

Для якісного та своєчасного вирі-
шення завдань і доручень, які покла-
даються на депутата законом та ви-
борцями затвердили Положення про 
помічника-консультанта депутата Га-
дяцької міської ради восьмого скликан-
ня - 2 штатні одиниці. Основна функ-
ція помічника-консультанта - допомога 
в депутатській роботі під час його пе-
ребування у відрядженні (підготовка 
документів та довідок).

З метою відзначення і заохочення 
кращих працівників та трудових колек-
тивів підприємств, установ і організа-
цій територіальної громади, які своєю 
працею зробили вагомий внесок в еко-
номічний, соціальний і культурний роз-
виток громади прийнято рішення про 
затвердження Положення про Дошку 
пошани «Гордість громади». Тут хочеть-
ся запитати:  Навіщо ми тягнемо за со-
бою совковські традиції?

Вирішили створити опорний ліцей на 
базі Гадяцького ліцею І-ІІІ ступенів №4 
імені Лесі Українки. З метою збережен-
ня освітнього закладу у Біленченків-
ці прийняли рішення про створення на 
базі Біленченківського ЗЗСО філії Га-
дяцького опорного закладу. Крім того, 
виділяють кошти 650 тис. грн. на ре-
монт харчоблоку .

Також надали дозвіл громадянину 
Анатолію Лисаку для встановлення кі-
оску для сезонного використання, для 
реалізації кондитерських виробів та на-
поїв в парку «Перемога», на земельній 
ділянці комунальної власності до 31 
грудня поточного року.

Вікторія Цимбал

ГАДЯЦЬКА ГРОМАДА
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Потрапивши до лікарні у тяж-
кому стані, пацієнт самостійно 
пересуватися не може, тому по-
требує транспортування на  ме-
дичній каталці. Добре, коли він 
середньої статури і ваги, тоді і 
проблем немає. Але, якщо вага 
пацієнта більша за середню, тоді 
виникає серйозна проблема: у 
даному випадку медики змуше-
ні використовувати велику ка-
талку, яка сама по собі, в резуль-
таті проведеного ремонту, «не 
вписується» у повороти, щоб 
нормально без ушкоджень до-
ставити хворого до потрібного кабіне-
ту на обстеження. 

Тож, яких будівельних норм дотри-
мувались під час проведення ремонту 
не відомо. Тому й маємо з одного боку 

- сучасний ремонт, а з іншого - не зруч-
но, ні для медиків, ні тим більше для 
пацієнтів.

Вікторія Цимбал
Фото використане як ілюстрація

Із давніх-давен культурне життя Га-
дяччини славилося проведенням масо-
вих заходів клубними закладами. На 
базі районного й сільських Будинків 
культури відбувалися обласні і навіть 
республіканські семінари для культпра-
цівників. Сюди приїжджали вивчати 
досвід роботи.

Та докорінно ситуація в культурі мі-
ста змінилася минулого року. У зв’язку 
з децентралізацією, після місцевих ви-
борів було реорганізовано РБК на Га-
дяцький БК. Змінилися засновники, 
керівники відділу та Будинку культу-
ри. Стало іншим ставлення до цією га-
лузі. Звичайно, свої корективи в роботу 
внесла і пандемія COVID-19.

Цього року традиційне театралізо-
ване свято Івана Купала у Гадячі не 
відбулося!?!

Я поцікавився в осіб, відповідальних 
та причетних до культури: чому не про-
вели одне з улюблених свят гадячан? 
Адже ці люди за це отримують заробіт-
ну плату.

Ось такими були їхні відповіді.
Лариса ТРУШ, директор Гадяцького 

Будинку культури: «Не було команди і 
розпорядження міського відділу куль-
тури і туризму».

Катерина КУВШИНОВА, начальник 
відділу культури і туризму Гадяцької 
міської ради: «Проведення заходів не 
від мене залежить. Я думаю, що Ви до-
бре знаєте».(!?!)

Геннадій ДРОБОТЯ, перший заступ-
ник Гадяцького міського голови: «На-

певно, через пандемію у план роботи не 
включили і тому захід не провели».(!?!)

Дивно, як на мене, було таке чути. 
Адже щоразу виборці, голосуючи за по-
садових осіб органів місцевого самовря-
дування, надіються на їхню компетент-
ність і виконання обіцянок. Думаю, що 
відповідну оцінку цим посадовцям по-
винні дати і депутати міської ради.

Дивує й те, що на Гадяччині, майже у 
кожному селі, було проведено заходи з 
нагоди свята Івана Купала, а в місті об-
ласного значення чомусь не включили 
у план роботи.

На завершення, хочу наголосити, що 
творчі працівники Гадяцького Будинку 
культури разом з директором Ларисою 
Труш - це майстри своєї справи. Пиша-
юся тим, що свого часу мені довелося з 
ними працювати.

А керівництво Гадяцької міської ради 
прошу сприяти роботі даного закладу 
культури, підтримуючи його фінансо-
во, а не думати про скорочення штату. 
Адже діяльність органу місцевого само-
врядування мешканці її територіальної 
громади оцінюють і критеріями став-
лення до дітей, пенсіонерів, роботи за-
кладів медицини, освіти, соціального 
захисту, культури, спорту тощо.

Олег Березенко, ветеран культурно-
освітньої роботи, м. Гадяч.

Світлина з особистого фотоархіву автора: 
театралізоване свято Івана Купала на 

березі річки Псел, м. Гадяч, 2011 рік

Нещодавно прочитала допис га-
дячанина в одній з груп у Фейсбук. 
Із якого стало зрозуміло, що в Гадя-
чі після 16:00 і на вихідних немає де 
безкоштовно зробити ін’єкцію та  по-
ставити крапельницю. Уривок з допи-
су: « Після тривалого фізичного на-
вантаження з’явився біль у спині, але 
цього разу спеціальної фізкультури 
та апітерапії без застосування меди-
каментів виявилося замало. Тому до-
велося звернутися у приймальне від-
ділення Гадяцької міської лікарні, де 
сказали, що невропатолога сьогод-
ні немає, тому вони нічим допомог-
ти не можуть. Вирішив звернутися до 
приймального відділення. Сподівав-
ся отримати хоча б консультацію, але 
мені повідомили, що невропатолога 
на місці немає, тож не можуть мені 
допомогти. Потім поїхав до КНП «Га-
дяцький Центр ПМСД» на прийом до 
свого сімейного лікаря. На годинни-
ку було кілька хвилин на п'ятнадцяту. 
Просидівши в черзі годину, з нестерп-
ним болем, я врешті потрапив до кабі-
нету свого сімейного лікаря. Мене за-
писали на терміновий прийом. Лікар 
надала консультацію і зробила при-
значення. Далі купив ліки та підій-
шов до маніпуляційного кабінету. Він 
був зачинений, хоча на інформацій-
ній табличці написано, що працює до 
16 години. Незабаром з’явилася ме-
дична сестра, яка подивилась на 100 
мл. флакон ліків і сказала, що до 16:00 
год не встигне поставити мені крапе-
льницю. В результаті зателефонував 
людині, яка згодилася мені допомог-
ти. Крапельниця капала 26 хвилин.» 

І це не поодинокий випадок, адже 
коментарів даний допис набрав 
чимало:

Галина Клименко: «Це правда, люди 
нікому не потрібні. У нас в селі взага-
лі немає лікаря, лише медсестра. Тому 
доводиться займатися самолікуван-
ням: хто що порадить. Зате ми йдемо 
в Європу.» 

Алла Зінич: «Зараз в Україні хворі-

ти не можна. Потрібно декілька днів, 
щоб потрапити до сімейного лікаря, а 
потім ще декілька, щоб відвідати ву-
зького фахівця. Ось така у нас рефор-
ма. А ще багато чого залежить від ке-
рівників на місцевому рівні.»

Ірина Яременко: «Та про що ви ! 
Мене швидка допомога занесла в від-
ділення. Лежу, тиск 60/40 ! Наді мною 
стоять і дивляться. Чекають, доки мій 
чоловік побіжить і купить одноразові 
рукавички, бо в них немає!».

Звісно ж, це не нормально, що лю-
дині з гострим болем пропонують 
пройти квест по лікарні, замість того, 
щоб негайно надати гарантовану дер-
жавою медичну допомогу. Коли пла-
нуєш візит до лікаря - вже розумі-
єш, що там, як і в гостях, зустрічають 
по одягу і соціальному статусу. Тебе 
«футболять» із кабінету в кабінет: 
спочатку немає лікаря, потім постій-
ні черги, хоч електронний запис мав 
би давно вирішити це питання. Ось 
так відбувається, коли не маєш зна-
йомств, або не пропонуєш додатко-
ву оплату за медичну допомогу. Гово-
рю не про всіх медпрацівників, так як 
є й виключення яких, на жаль, дуже 
мало. Медичну систему реформують, 
але ставлення до пацієнтів не зміню-
ється, так само як не підвищується 
рівень надання медичних послуг та 
заробітна плата медперсоналу. Про 
аналогічні ситуації можна говори-
ти до безкінечності, але, можливо, ж 
таки реформація і зміна кадрів у ме-
дичній системі піде на користь. Адже 
абсурдність просто зашкалює.  Це вже 
стало нашою буденністю, а керівниц-
тво лікарні не поспішає реагувати 
на скарги. Адже маєш гроші- можеш 
дозволити собі лікування у приват-
ній клініці Полтави чи Києва. А про-
стим жителям тільки й залишається 
висловлювати своє обурення, але зно-
ву й знову повертатися до міської лі-
карні, так як іншого виходу просто не 
має.

Вікторія Цимбал

«У ПЛАН РОБОТИ 
НЕ ВКЛЮЧИЛИ...»

РЕМОНТ ЛІКАРНІ: СУЧАСНО, 
АЛЕ НЕ ПРАКТИЧНО

ШУКАЙТЕ 
«СВОЮ» 
МЕДСЕСТРУ, БО 
ЗАЛИШИТЕСЬ 
БЕЗ ІН’ЄКЦІЙ ТА 
КРАПЕЛЬНИЦЬ
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У лютому, минулого року, в день за-
кінчення інтернатури, біля гуртожит-
ку Української медичної стоматологіч-
ної академії, знайшли труп 23-річного 
інтерна Богдана Бакуменка – перспек-
тивного, молодого хірурга, учня леген-
дарного Бориса Тодурова.  

Згідно попереднього висновку суд-
медексперта, смерть настала внаслідок 
тупої травми голови із крововиливом у 
мозок, яку хлопець отримав внаслідок 
падіння з висоти 3,5 метри (саме така 
висота даху аварійного виходу, який 
знаходиться на другому із половиною 
поверсі із якого, за версією слідства, ви-
пав Богдан). 

Тоді правоохоронці відкрили кримі-
нальне провадження за ст. 115, навмис-
не вбивство, слідство, нібито, йшло ак-
тивно. Розглядали кілька версій: від 
самогубства до умисного вбивства. 

Проте, рідні загиблого Богдана були 
впевнені у тому, що його вбили. До того 
ж, у них склалося враження, що пра-
воохоронці, через невідомі причини, 
свідомо затягували справу і навіть не 
намагалися щось розслідувати. Тому, 
паралельно, вони самостійно шукали 
правду. 

Їм вдалося з'ясувати, що компанія, в 
якій в той вечір відпочивав Богдан, все 
в подробицях знає про вбивство хлоп-
ця, але мовчить. В усіх, хто був із ним 
в останні хвилини життя -  а це аж 14 
студентів - відбулася раптова «колек-
тивна амнезія». Кожен із них видалив 
у телефоні листування і фото, на яких 
був Богдан. Деякі із них, не на каме-
ру зізнавалися, що неодноразово отри-
мували погрози на свою адресу. Мов-
ляв, їх залякують, тому свідчити вони 
відмовлялися.

Проте, із цих, хоч і не офіційних свід-
чень, рідним загиблого інтерна, вдало-
ся дізнатися, що 27 лютого він, із інши-
ми студентами-інтернами, закінчили 
інтернатуру і зібралися на кухні 6 по-
верху гуртожитку, щоб відсвяткувати 
цю подію. Богдан у цьому гуртожитку 
був вперше, тож знати, де знаходиться 
аварійний вихід на дах, не міг.

На записах із камер спостереження, 
які встановлені у гуртожитку, було за-
фіксовано момент, коли о 22:23 компа-
нія увійшла в приміщення. За інфор-
мацією друга Богдана, востаннє він 
виходив на зв'язок цього ж дня, о 21:00. 
Переглянувши записи кілька разів, 
рідні помітили, що після цього із гур-
тожитку, по-під руки виводили хлопця 
із перемотаною головою. Як пояснили 
тоді студенти, він впав і розбив голову, 
було садно. Тому голову йому перемо-
тали і вирішили відвести додому. Про-
те, сам постраждалий стверджує, що до 
смерті Богдана не причетний і того ве-
чора його взагалі не бачив.  

Що сталося далі – суцільна таємни-
ця. Ніхто із компанії інтернів, які того 
дня святкували, не могли згадати, куди 
і коли саме подівся Богдан? Складаєть-
ся враження, що його відсутності взага-
лі ніхто не помітив. До того ж, поліція 
не надто прагнула це дізнатися,  адже, 
осіб, які тієї ночі виходили із гуртожит-
ку, навіть не намагались встановити.

До того ж, дивним видається і по-
ведінка коменданта гуртожитку, який 
стверджував, що не бачив цього дня 
Богдана, адже його взагалі не було у 
приміщенні (хоча на записах камер чіт-
ко видно, як комендант впускає студен-
тів у гуртожиток, у тому числі і Богда-
на, і записує їхні дані у журнал). 

Відповідно, рідні загиблого були не 
згодні із тим, що справу зводять до са-
могубства. Вірити у цю версію, вони ка-
тегорично відмовлялися, адже 28 люто-
го Богдан планував поїхати до сестри в 
Гадяч, щоб привітати її з днем народ-
ження.  До того ж, у нього ніколи не 
було  думок про самогубство, він був 
енергійним та життєрадісним хлоп-
цем. Зустрічався із дівчиною і плану-
вав одружитися. 

Натомість, у поліції області постійно 
повідомляли, що не вбачають підстав 
для підозр у неналежному розслідуван-
ні – стверджували, що слідство перебу-
ває в активній фазі, але все одно розгля-
дати мають дві версії: від самогубства 
до умисного вбивства.  

Проте, рідні «стояли на своєму» – на-
віть розташування тіла загиблого було 
зовсім не схоже на те, що він впав із ви-
соти. Схрещені ноги, корпус частко-
во спирається на стіну, тому складало-
ся враження, що його туди перетягли. 
Якби він випав чи стрибнув, то тіло 
б лежало на відстані хоча б метра від 
стіни. 

До речі, після неодноразових клопо-
тань матері загиблого інтерна, слідчі 

таки провели експеримент падіння ма-
некену із місця трагедії. Висновок та-
кий -  манекен жодного разу не впав так, 
як лежало тіло Богдана. Пізніше судме-
дексперт пояснював це тим, що Богдан 
міг жити після падіння ще декілька се-
кунд і переміститися під стінку.  

Окрім цього, були і інші неточності 
в експертизі - лінза, яка випала із ока 
Богдана, виявилася пошкодженою – у 
висновку вказано, що перелом утворив-
ся від дії твердого тупого предмета. У 
той же час, згідно висновку експерта, 
смертельну травму Богдан отримав за-
дньою стороною черепа. Це означає, що 
впав він спиною вниз. Тоді як він міг  
пошкодити лінзи?

 
Також, увагу привернули ушкоджен-

ня на тілі загиблого – кисті правої 
руки були зчесані, на носі подряпина 
та засохла кров, а ще гематома під оком. 
Було схоже, що він брав участь у бійці. 
А ще одяг - светр був задертий до груд-
ної клітини, білі шкарпетки брудні, за-
топтані кросівки, які одягнені частково, 
ніби це зробив хтось навмисно…

До речі, судемедексперт у висновку 
зазначив, що на рукаві кофти загиблого 
був зчіс тканини, який утворився внас-
лідок тертя об тверду, нерівну поверх-

ню. Такий міг утворитися тільки якби, 
хлопця тягли.

І ще одна важлива деталь – вночі, 
коли Богдан помер, йшов дощ, а вранці, 
коли його тіло знайшли, одяг був повні-
стю сухим, хоча, із слів судмедексперта, 
помер він близько 2 години ночі.

До речі, експертизу одягу Богдана 
провели тільки через 8 місяців після 
смерті. У той же час, слідчі стверджу-
вали, що розпочали експертизу відра-
зу. Насправді ж одяг просто лежав на 
збереженні… 

Із слів тітки Богдана, яка була при-
сутня під час видачі тіла із моргу, не 
зрозуміло чому він був повністю загор-
нутий у харчову плівку. Шия була звер-
нута, а обличчя загримоване так, що 
розгледіти величезний синець під лі-
вим оком вдалося не одразу. Рідні були 
впевнені, що від них намагались щось 
приховати. 

У березні 2021 року, від пресслужби 
обласної поліції стало відомо, що пра-
воохоронці мають намір закрити справу 
смерті інтерна біля гуртожитку УМСА, 
схиляючись до версії нещасного випад-
ку. Проте, остаточне рішення повинні 
були прийняти після отримання ре-
зультатів усіх експертиз.   

Проте днями, на сторінці у соцмере-
жі, мати загиблого інтерна Вікторія Ба-
куменко опублікувала черговий пост 
із якого стало зрозуміло, що слідство 
закінчилось:  

«У нашій країні немає закону, слід-
чих, прокурорів. А людське життя не ці-
нується взагалі. Більше року назад вби-
ли мого сина, а справу закривають за 
фактом «нещасного випадку».»

Також вона оприлюднила відео, у 
якому вкотре розповіла про зібрані 
факти, які, на її думку, свідчать саме 
про вбивство, а не про нещасний випа-
док. Ці докази вона, досі сподіваючись 
на подальше розслідування,  відправила 
на розгляд до Генеральної прокуратури 
України, Офісу Президента та Держав-
ного бюро розслідувань. 

Підготувала Оксана Кириченко

«УБИЛИ, А СПРАВУ ЗАКРИЛИ» 
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Очільник ВООЗ Тедрос Аданом заявив, що 
штам вже зафіксували у 98 країнах і він 
поширюється у країнах як із високим, так і 
низьким рівнем вакцинації.
Очільник ВООЗ додав, що наразі «Дельта» стає до-

мінуючою у багатьох країнах. Водночас, Аданом на-
голосив, що найкращим шляхом подолати пандемію 
залишається вакцинація. 

Керівник Всесвітньої організації охорони здоров’я 
закликав вакцинувати як мінімум 10% населення 
кожної країни до вересня. Це допоможе захистити 
медиків та найбільш вразливі верстви населення. 

Що передувало: Всесвітня організація охорони здо-
ров'я цими вихідними зафіксувала найменшу кіль-
кість нових випадків коронавірусу в світі з лютого, 
але застерегла, що варіант Delta, який зараз присут-
ній у 92 країнах, може стати причиною нової смерто-
носної хвилі в країнах від Індонезії до Росії.

Нагадаємо:
Штам коронавірусу «Дельта», який вперше вияви-

ли в Індії, вдвічі заразніший за вихідний штам із ки-
тайської провінції Ухань. Його також зафіксували в 
Україні. 

Українці та іноземці, які повертаються з країн, де 
поширюється «Дельта», з 2 липня будуть на держав-
ному кордоні здавати тест на коронавірус.

Генеральний директор Центру громадського здо-
ров'я Роман Родина:

«Зараз відзначається поширення штаму «Дельта» 
в двох країнах Європи, які демонструють найбіль-
шу захворюваність, це Великобританія та РФ, де до 
96% випадків обумовлені цим штамом. У нас кордо-
ни не закриті, тому загроза поширення вірусу на те-
риторії України реальна, вона існує. Ми повинні про 
це чесно говорити».

Родина також зазначив, що в даний час епідситу-
ація в Україні схожа з тією, яка відзначалася влітку 
минулого року. Також  нагадав про необхідність про-
довжувати дотримуватися правил епідбезпеки та ка-
рантинних обмеженнь.

У більшості районів Полтавщини виявляли при-
родні осередки переносників гарячки Західного Нілу 
та хвороби Лайма. Їх розповсюджують комахи, зо-
крема комарі та кліщі. Через укуси інфіковані ко-
махи можуть передавати збудників хвороб людині. 

Територіями підвищеного ризику щодо інфіку-
вання хворобами, які переносять комарі, є наступ-
ні райони:

гарячка Західного Нілу:
Пирятинський район;
Гадяцький район;
Полтавський район;
Зіньківський район;
Семенівський район;
Глобинський район;
Кременчуцький район;
Кобеляцький район;
Решетилівський район;
Машівський район;
Великобагачанський район.
гарячка, спричинена вірусом Сіндбіс:
Лубенський район;
Миргородський район;
Новосанжарський район;
Карлівський район;
Полтавський район;
Машівський район.
гарячка, спричинена вірусом Каліфорнійського ен-

цефаліту Тягіня:
Полтавський район.
Щодо інших районів ситуація з природними осе-

редками невідома.
Також на Полтавщині визначили райони, де є при-

родні осередки захворювань, збудники яких переда-
ють кліщі. Комах, які переносять збудника хвороби 
Лайма, виявляли у кожному районі області.

Рідше трапляється кліщовий вірусний енцефаліт. 
Територіями ризику стосовно переносників цієї хво-
роби є Миргородський та Полтавський райони, а та-
кож місто Полтава.

Носіями збудника кримської геморагічної гарячки, 
спричиненої вірусом Конго, є кліщі у Полтавському 
та Лохвицькому районах.

Полтавський обласний центр контролю  
та профілактики хвороб

Після роботи сімейним лікарем у Петрівсько-Ро-
менській АЗПСМ Юлія Тихонович пройшла спе-
ціалізацію за фахом «Терапія», у Полтаві, на базі 
Українського державного медичного університету. 
Юлія Тихонович приймає пацієнтів у кабінеті №314 
із 08:00 до 14:30.

Повідомили в Гадяцькій МЦЛ

У КНП «Гадяцький ЦПМСД» відкрито 
попередній запис на вакцинацію від 
COVID-19.
Щеплення проводяться вакцинами, що 
мають високу ефективність, схвалені ВООЗ 
та входять у сертифікат вакцинації. 

Вакцинація відбуватиметься БЕЗКОШТОВНО! 
Щеплення зможуть отримати усі бажаючі у віці від 
18 років, навіть ті, хто не має місцевої реєстрації. 

При собі громадянин повинен мати паспорт, іден-
тифікаційний код, копію декларації з лікарем (при 
наявності).

Записатися на щеплення можна у свого сімейного 
лікаря, або через реєстратуру за контактними теле-
фонами (05354)-3-22-55, (095)-750-00-51 (АЗПСМ 
м. Гадяч №1) та (05354)-2-14-73, (095)-750-00-32 
(АЗПСМ м. Гадяч №2).

Окрім цього, організовані колективи охочих вак-
цинуватися можуть записатися в чергу на щеплення 
проти COVID-19. 

Для проведення щеплення керівництву колекти-
ву потрібно скласти поіменні списки охочих вакци-
нуватися працівників та надати до КНП «Гадяцький 
ЦПМСД» заявку на виїзд мобільної бригади з імуні-
зації до колективу. 

Телефони секретаря: мобільний - (099)-190-00-95, 
стаціонарний - (05354)-3-20-20. Електронна адреса: 
ghadiach-cpmsd@ukr.net.

Щеплення організованих колективів відбувати-
меться лише за наявності достатньої кількості вакци-
ни та відповідно до етапів вакцинації. Дата приїзду 
мобільних бригад залежатиме від графіка постачан-
ня вакцини.

Щепленим громадянам видається міжнародне сві-
доцтво про вакцинацію.

КНП «Гадяцький ЦПМСД»

ЗНАЙОМТЕСЬ, ЛІКАР 
ЕНДОКРИНОЛОГ 

ВИЯВИЛИ ОСЕРЕДКИ 
ПЕРЕНОСНИКІВ 
ТЯЖКИХ ХВОРОБ

ШТАМ 
КОРОНАВІРУСУ 
«ДЕЛЬТА» 
ПІДТВЕРДИЛИ У 
98 КРАЇНАХ

УСІ НА 
ВАКЦИНАЦІЮ!

Про це повідомили днями на сайті 
Полтавської ОДА. 

Вільний доступ для родичів чи знайомих 
пацієнтів дозволений наказом МОЗ України №592 
«Про затвердження Порядку допуску відвідувачів 
до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному 
лікуванні у відділенні інтенсивної терапії».

Відповідно до Порядку, затвердженого відповідним 
наказом:

Право на допуск до пацієнта будь-якого віку діє 24 
години на добу і забезпечується закладом охорони 
здоров›я.

Один відвідувач може перебувати біля ліжка 
пацієнта без часових обмежень.

Одночасно біля пацієнта може бути не більше двох 
осіб. Винятки обговорюються з лікарем.

Відвідувачем може бути будь-яка особа незалежно 
від родинних стосунків.

Відвідувачі зобов’язані дотримуватися вимог 
санітарно-протиепідемічного режиму, визначеного 
адміністрацією закладу охорони здоров’я, з 
урахуванням санітарно-епідемічної ситуації.

Якщо проводять інтенсивні розбори, клінічну тера-
пію, реанімаційні заходи, у таких випадках просять 
родичів вийти з палати хворого. У інших випадках, у 
медзакладах Полтавщини не заборонено відвідувати 
родичів в інтенсивних відділеннях.

«БМ»

Продовжуємо вас інформувати  
про ситуацію із COVID-19.
На 13 липня, у Полтавській області лаборатор-

но підтвердили 20 нових випадків захворювання на 
коронавірус. 

Згідно інформації директора КНП «Гадяцька 
МЦЛ» Олександра Шаповала, у стаціонарі 
інфекційного госпіталю перебуває 1 пацієнт із 
підтвердженим діагнозом COVID-19.  Наразі він 
підключений до апарату штучної вентиляції легень. 

Кількість летальних випадків за весь період 
карантину – 71.

Оксана Кириченко

НОВИНИ 
КАРАНТИНУ

ХВОРИХ У 
ВІДДІЛЕННЯХ 
ІНТЕНСИВНОЇ 
ТЕРАПІЇ 
ВІДВІДУВАТИ 
МОЖНА
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Виробництво молока А2 в світі 
щороку зростає, особливо 
в Австралії, Новій Зеландії, 
Великобританії та США. 
Проте, згідно з прогнозами, 
індійський ринок молока А2 
продемонструє найвищі темпи 
зростання в 15,3% протягом 
прогнозного періоду з 2018 
по 2025 рік. В Україні ж цей 
ринок досить новий, і деякі 
споживачі з побоюванням 
ставляться до таких продуктів. 
Серед вітчизняних фермерів 
тільки одиниці займаються 
виробництвом молока А2. 
Очікується, що глобальний 
ринок молока A2 матиме 
середньорічний темп зростання 
14,6% і досягне $13,9700 млн до 
2025 року. 

Чому молоко А2?

Білок бета-казеїну A1 потенційно 
може викликати біль у шлунку та інші 
шлунково-кишкові проблеми. Це при-
звело до збільшення попиту на молоко 
А2. Зростаючий попит на цей продукт 
спонукав виробників дитячого харчу-
вання включати його в свої продукти 
замість звичайного молока. 

Породи корів, які дають молоко 
А2
Щодо виробництва, очікується, що 

сегмент голштинської породи корів 
очолить світовий ринок виробництва 
молока А2 і покаже найвищий серед-
ньорічний темп зростання до $3,9486 
млн до кінця 2025 року. Корови цієї по-
роди мають найвищий надій молока в 
світі. Сегмент породи джерсі також за-
ймає значну частку світового ринку мо-
лока А2.

Молоко А2 в Україні
В Україні надзвичайно низький від-

соток фермерських господарств, які ви-
робляють молоко А2.

«Провели генотипування корів уже 
багато ферм Сумської, Чернігівської, 
Київської, Вінницької області, але ви-
робляють молоко А2 лише два підпри-
ємства в Сумах», — розповідає про-
фесор, завідувач відділу Інституту 
фізіології ім. О.О. Богомольця НАН 
України Віктор Досенко. — Виробля-
ти це молоко так само важко, як і будь-
яке інше. Після генотипування потріб-
но налагодити відбір молока у А2/А2 
корів у окрему тару». 

За його словами, безлактозне моло-
ко А2 — це майже ідеальний молочний 
продукт, оскільки прибирає одразу два 
негативних фактори, що впливають на 
здоров’я людини, — і лактозу, і А1-ка-
зеїн. Особливо його потрібно рекомен-
дувати дітям із лактозною неперено-
симістю, адже за комбінації лактози та 
бета-казоморфіну в кишечнику скла-
дається найбільш загрозлива ситуація.

«Було б дуже добре отримати дер-
жавну підтримку, оскільки Україна має 
зараз унікальний шанс стати головним 
постачальником молока А2 на євро-
пейський ринок. А головну проблему 
бачу в низькому рівні шкільної освіти 
— значна кількість людей просто ви-
микаються, коли чують слово «геноти-
пування», «амінокислота» чи «гомози-
гота», — пояснює Віктор Досенко.

Причина проблеми виявилася у 
генній мутації корів
Молоко подорожчало за рік майже 

на 5%. Утім - головний секрет не в цьо-
му. Не раз звучали думки, що дорос-
лим пити його не варто, бо не зможе 

перетравити шлунок. Мутації, що ста-
лися ще тисячі років тому, в генах по-
ділили корів на два типи: поганий А1, і 
хороший А2, а молоко - на «лагідне» та 
«агресивне» для людського організму.

Випивши погане А1, організм дасть 
сигнал – що молока не хоче. У киш-
ківнику утворюється бетаказоморфін, 
з’являються шкірні екземи, діарейний 
синдром, також можуть бути закрепи.

Однак тепер пити молоко і їсти сири 
без алергій і шкоди зможуть усі, переко-
нують вчені. Вони зробили цілу молоч-
ну революцію - виявили хибу природи. 
Вона крилася не в молоці, а в ДНК ко-
рів. Найпростіше було – розвести корів 
по різних стійлах. Потім – процес пі-
кантний: треба було знайти особливих 

биків-запліднювачів, від яких народжу-
ватиметься потомство без мутацій. Ре-
зультат шокував. Фермери, побачивши 
висновки досліджень, почали видоюва-
ти «корисне» молоко окремо. 

Виявляється, мутація, яка 
поділила корів на типи А1 та А2, 
сталася тисячі років тому.
«Споконвіків еволюційно парноко-

питні тварини давали тільки молоко 
А2. Воно дикого типу. Воно давнє, на 
нього всі розраховані. Тобто це і буй-
воли, і кози, і африканська корова, 
азійська корова. Всі вони давали А2 мо-
локо. Десь в Анталії на території Туреч-
чини відбулася мутація в гені», - каже 
професор Віктор Досенко.

«Треба не плутати лактозну непере-
носимість з алергією до молока», - го-
ворить лікарка-гастроентерологиня Лі-
лія Ямроз.

Тому почали шукати іншу причину. 
І от з’ясувалося, що в молоці корів є 
всього одна малесенька, але дуже сут-
тєва відмінність для людської травної 
системи. І захована вона у білку бета-
казеїн, що є основою молока. Вона пе-
ретворила молоко А1 на таку собі отру-
ту для деяких людей.

«Бетаказеїн це білок, який впливає 
на перетравлення і сприйняття люди-
ною самого молока», - пояснює ректор 
Сумського національного аграрного 
університету, доктор сільськогосподар-
ських наук, академік національної Ака-
демії аграрних наук України Володи-
мир Ладика.

«І в результаті при розщеплені тепер 
нашими ферментами травлення в киш-
ківнику утворюються бетаказоморфін. 
Ви припинили роботу кишківника. Він 
не виробляє соків. У результаті будуть 
вздуття, неприємні явища, будуть всякі 
відрижки і почнеться запалення. Тому 
що активація цих рецепторів активує 
імунні клітини», - каже професор Ві-
ктор Досенко.

Молочний світ одразу розпався на 
дві половини. Той звичайний, який був 
досі - нестерпний для багатьох із по-
значкою А1, і на молоко А2, корисне 
для всіх. А2 – це молоко жіноче, кози-
не, буйволів. Тобто нездорове молоко 
дають лише мутовані корови. Але саме 
таких в Україні найбільше. Частково 
або повністю на коров’яче А2 молоко 
вже перейшли Австралія, Нова Зелан-
дія, США, Канада, Велика Британія, Ін-
дія, Китай, Філіппіни. Світ почав різко 
міняти ситуацію. Україна вирішила змі-
нюватись теж.

Але чи можна зробити так, щоб усі 
корови були «правильні». Наприклад, 
в Індії - так склалося історично - майже 
всі корови А2. Природа не втрутилась у 
їхнє ДНК. Не дарма вони там священі. 
Європейцям пощастило менше.

В Інституті фізіології дослідили ДНК 
2 тис. українських корів. Корів А1 і змі-
шаного типу – 65%, «правильних» А2 
- всього 35%. На сумській фермі по-
мітили дещо особливе. Плямисті чор-
но-рябі корови переважно і належать 
до мутованого типу А1. Але є в Україні 
ще одна унікальна порода – бура – ле-
бединська. Серед них науковці вияви-
ли найбільшу кількість корів генотипу 
А2 - аж 70%. Але корів таких на фермі 
дуже мало порівняно з чорно-рябими. 
Тож, тут узялися за збереження поро-
ди. Тепер завдання знайти «правиль-
них» биків А2.

Компаній, що торгують спермою би-
ків, в Україні всього три. Дмитро – 
власник бізнесу – першим вирішив 
протестувати своїх биків. Бо попит на 
сперму А2 тепер зріс. У цьому спермо-
банку – пів мільйона доз для заплід-
нення корів. Їх зберігають в азоті. І по-
тім ці «соломинки» запліднюють корів. 
У Європі створили цілі державні спер-
мосховища – для розвитку племені А2.

Україні, аби перейти на корів А2, по-
трібно 5-6 років, кажуть науковці. Це 
вигідно фермам, це вигідно виробни-
кам, у яких молоко купуватимуть біль-
ше людей. Звичайно, є люди, яким без 
різниці А1 чи А2 молоко пити. Це осо-
бливості травної системи кожного. І 
вони змінюються протягом життя. Але 
ті, хто раніше в бік молока і не дивив-
ся, тепер зможуть пити А2.

Підготувала  Валентина Йотка

ЩО ЦЕ ТАКЕ МОЛОКО А2?
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Радіо Свобода продовжує 
публікувати свідчення членів 
родин розкуркулених, у рамках 
проєкту «Розкуркулення: як 
сталінський режим нищив 
українське вільне селянство». 
Проєкт реалізовується спільно 
із Національним музеєм 
Голодомору-геноциду.

Я народився на висилці

Я, Павло Mакеєнко, народився у 1949 
році на крайній Півночі, в Архангель-
ській області РСФСР, далеко від Укра-
їни, у місцях заслання моїх батьків та 
родичів. До сталінського розкуркулен-
ня мої родичі жили у селі Лехнівка, Бе-
резанського району Київської області. 
Мого дідуся звали Павло Олександро-
вич Петренко, він 1895 року народжен-
ня. Бабуся – Оксана Кузьмівна (у ді-
воцтві – Діденко). У страшному 1930 
році, коли ламали хребет українсько-
му селянству, силуючи його йти до кол-
госпу, моїх дідуся, бабусю, матір Лари-
су (їй тоді було 9 років), тіток Олю (11 
років) і Галю (3 роки) кинули у товар-
ні вагони і повезли на Північ. Навіть не 
знаю, скільки часу давали на збори, та 
й що міг узяти цінного селянин? Тіль-
ки трохи харчів та ще теплий одяг, біль-
шість якого тут же, на станції заванта-
ження, свої ж місцеві і відібрали…

Їхали довго, повільно, залишаючи на 
небагатьох зупинках померлих від хо-
лоду, голоду та хвороб. Здебільшого то 
були тіла старих та дітей. Виїхали во-
сени, а приїхали на Північ у середи-
ні зими – в люті морози і сніг по пояс. 
Привезли і вивантажили моїх родичів у 
Архангельській області, біля села Пле-
сецьк, прямо в сніг. Напевно, всі чули 
про космодром Плесецьк, найбільший 
на території Російської Федерації, але 
мало хто знає, на чиїх кістках він по-
став. Людей тієї зими загинуло дуже 
багато. Викинули в глухий ліс, в мо-
роз, у сніг по шию. В цих нелюдських 
умовах треба було нашвидкоруч збуду-
вати собі таке-сяке мешкання – шала-
ші із соснового гілля, щоб далі працю-
вати на лісоповалі і спокутувати свою 
«провину» перед пролетарською дер-
жавою. А «провинились» тільки тим, 
що хотіли працювати на своїй землі, а 
не в колгоспі.

На лісоповал щоранку виганяли всіх. 
На нарах залишалися лише грудні діти 
та повзунки. Дітей, які падали з нар, по-
їдали лиси та інші звірі, що вільно за-
ходили до хиж. Не один раз, повернув-
шись з роботи, нещасні батьки замість 
дітей знаходили лише невелику купку 
кісток… Та й на дорослих чекала лиха 
доля. До весни мало хто дожив. Гинули 
як від тяжкої роботи, так і від холоду.

Серед загиблих на Півночі – і моя тіт-
ка Галя (у документах чомусь Ганна). 
Їй було 4 роки. Моя тітка Оля (вона 
померла в 2008 році) розповідала, що 
кожну весну, а не рік чи два, починався 
жахливий голод, і люди від недоїдан-
ня та цинги вмирали цілими родинами. 
Ще тітка розповідала декотрі шокуючі 
«кулінарні» пристрасті, через які вони, 
можливо, і вижили. Вона дуже люби-
ла їсти кору з дерев, а моя мати – траву 
і мох. Їм було по 12 і 10 років. Україн-
ців на місцях висилки, на півночі Ро-
сії, було повно. Я тепер згадую, що там 
у спілкуванні між поселенцями пере-
важно звучала українська мова, а укра-
їнські прізвища наших сусідів пам’я-
таю дотепер.

Офіційно нас називали «кулакі-пєр-
єсєлєнци і члєни іх сємєй»… Саме та-
кий напис був на картонній обкладинці 
товстої особової справи, яку я витре-
бував із Архангельського УВС у Київ 

у 1994 році. «Личное дело кулака-пе-
реселенца Петренко П. А.» – так воно 
називалося.

Дідусь розповідав, що біда з нашою 
родиною трапилася через його любов 
до коней. У нього була пара баских, 
можливо, найкраща в селі. Вони дуже 
сподобались голові сільради, котрий 
декілька разів пропонував віддати їх у 
його користування. Але дідусь не пого-
джувався, адже в селі без тягла залиши-
тись неможливо. Якби ж він міг знати, 
чим усе скінчиться…

Коли прийшов сталінський наказ на 
виселення «контінґента» і місцеві са-
трапи заходились складати списки, 
то дідусь потрапив у них відразу. Ра-
зом з ним там опинились і ті, хто чи-
мось голові не сподобались. Отак, ви-
кинули родину з хати і разом з малими 
дітьми без суду й слідства відправили 
на загибель. Ось таке воно, сталінське 
правосуддя!

Та якби ж то тільки сталінське. В осо-
бовій справі знайшов таке формулю-
вання: «За рішенням Лехнівської сіль-
ради вислати за межі області»… Зняти 
копію з цього документа мені не доз-
волили навіть у часи незалежности, у 
1994 році. Чому навіть зараз прихову-
ють правду?!

В особовій справі мого дідуся, в опи-
сі майна замість двох коней значить-
ся тільки один. Виходить, другого таки 
привласнив собі голова сільради.

Запам’ятався і випадок із розповіді 
дідуся. На лісоповалі, на найтяжчій ро-

боті, де постійно гинули люди, був один 
чоловік, дуже мовчазний. Якось під час 
обіду він промовив: «Усе тут дуже до-
бре, от тільки хліба замало». Наступно-
го дня його в бригаді вже не було, і ні-
хто не знав, куди він подівся. Хтось із 
«ближніх» доніс, «куди слід». Після тої 
страшної осені 1930 року, коли родину 
викинули з хати, тітка Оля не була в 
рідному селі Лехнівка довгих 66 років. 
Хоч після повернення зі заслання вона 
вільно могла туди навідатися, але ба-
жання кого-небудь там бачити не було 

– так її травмували події, пов'яза-
ні з виселенням.

Особливо те, коли найближ-
чі сусіди і навіть родичі з радістю 
грабували їхнє убоге майно, зня-
ли навіть зимове пальто з триріч-
ної Галі. Гіркота і біль, пережиті 
11-річною дитиною, залишилася 
на все життя.

В архівах усіх рівнів є багато 
документів, які показують, якими 
методами відбувалося так зване 
«розкуркулення», як реагували ті, 
у кого все відбирали, та що з ними 
робила радянська влада.

Дослідники Музею Голодомо-
ру-геноциду проаналізували до-
кумент «Сводка ИНФО ОГПУ 
«о бегстве и самораскулачивании 
кулачества» на Украине от 1 фев-
раля 1930 г.»

Подаємо цитати із цього зведен-
ня до головного карального орга-
ну в тогочасному СРСР мовою 
оригіналу:

«Николаевский округ. За по-
следнее время бегство кулаков 
из сел в другие округа, преиму-
щественно в Донбасс, принимает 
массовый характер. Так, в г. Ни-
колаеве выявлены 172 кулацких 
семьи, которые расселились в ра-

бочих квартирах, ведут среди рабо-
чих антисоветскую агитацию, стара-
ясь завоевать их расположение в свою 
пользу».

Уманский округ. Сплошная коллек-
тивизация находит большое отраже-
ние в ликвидации хозяйств кулаками. 
В последнее время отмечаются мас-
совые случаи отказа кулачеством от 
своих земельных наделов, распродажа 
скота, с/х инвентаря и т.д. Ликвидируя 
свои хозяйства, кулаки не скрывают 
своих намерений выехать в другие ок-
руга, в рабочие центры, чтобы пытать-
ся устроиться на работу.

Сумский округ. В с. Локне зафикси-
рован целый ряд случаев бегства кула-
ков из села, всего 16 чел. По первич-
ным данным все устроились на работу 
на руднике «Коминтерн» (возле г. Шах-
ты). На работу они были приняты пред-
седателем] стройкома, жителем этого 
же села. Кроме того, при помощи се-
кретаря сельсовета, недавно вычи-

щенного из ЛКСМУ, бежавшим кула-
кам были выданы фиктивные справки 
об их социальном и имущественном 
положении.

Случаи бегства кулаков отмечены в 
Хотенском, Чупаховском, Лебединском 
и Юнаковском районах. Кулаки стре-
мятся выехать в промышленные окру-
га и устроиться там на работу.

В г. Павлограде в последнее время на-
блюдаются факты, когда кулаки сдают 
на склад Рудметаллторга части с/х ма-
шин, умышленно разобранных или по-
битых на лом. Так, 3 января кулак из с. 
Маврино Павлоградского района при-
вез побитую на лом почти новую мо-
лотилку. На вопрос присутствовавше-
го при этом одного крестьянина, что, 
«трудно было побить на лом такую ма-
шину?», находившаяся возле склада 
группа кулаков ответила: «Разбить все 
легко, а вот пусть соввласть попробует 
сделать новые».

Криворожский округ. 19 января в 
Апостоловском районе по распоряже-
нию окрнаркома было раскулачено 300 
кулацких хозяйств. 22 января началось 
раскулачивание и по остальным райо-
нам Криворожского округа. Кулаки в 
некоторых селах в процессе раскулачи-
вания оказали сопротивление. Так, в с. 
Костренке кулак набросился на упол-
номоченного ОНК с ножом; в с. Брато-
любовке Долинского района кулак Ге-
ращенко при его раскулачивании избил 
3-х членов комиссии; в с. Глиняное До-
линского района при изъятии имуще-
ства у кулака Зилевского последний 
ударил уполномоченного Тонкошуро-
ва в висок. Уполномоченный выстре-
лом из револьвера убил кулака.

На лумку дослідників, цей документ 
показує, що:

В Україні розкуркулення почало-
ся ще до прийняття постанови ЦК 
ВКП(б) від 30 січня 1930 року «Про за-
ходи у справі ліквідації куркульських 
господарств в районах суцільної колек-
тивізації». Наприкінці січня 1930 року 
акції з пограбування «куркульських» 
господарств українців пройшли в Кри-
ворізькому, Харківському, Миколаїв-
ському округах.

Документ доводить, що акції з «роз-
куркулення» супроводжувалися ма-
родерством – майно пограбованих 
українських селян нерідко привла-
снювалося активістами та уповнова-
женими, а не вилучалося до неподіль-
них фондів колгоспів, як декларувала 
окупаційна російсько-більшовицька 
влада.Документ характеризує форми 
спротиву селян розкуркуленню: ско-
рочення посівних площ, розподіл, роз-
продаж або знищення майна; втечі з сіл 
до міст, на новобудови, де можна було 
розчинитися серед тисяч чорноробів, 
колишніх селян; побиття, вбивства ак-
тивістів, уповноважених, організаторів 
колгоспів; волинки.

Якщо ваш рід розкуркулили – 
розкажіть нам про це.
Ми просимо повідомити прізвище та 

ім'я ваших рідних, їхній вік, кількість 
членів родини і роки народження дітей, 
де вони жили (село район, область), що 
мали (земля, худоба, реманент, примі-
щення), як працювали (самі чи залу-
чали працю найманих робітників), що 
виробляли, і переповісти історію їхньо-
го «розкуркулення». Важливі і факти, і 
емоції, які переживали люди. Якщо ви 
маєте фотографії чи документи, проси-
мо їх також нам надіслати. Деталі мо-
жуть допомогти людям знайти рідних. 

Підготувала Валентина Йотка

ЯК ЛАМАЛИ ХРЕБЕТ УКРАЇНІ

Одяг і взуття рабів комуністичного режиму. У правому 
нижньому кутку саморобний брезентовий черевик із 

дерев'яною підошвою. Фото О. Гогуна з виставки «ГУЛАГ».

Підневільні трудівники. 1932 рік. Фотографія із виставки «ГУЛАГ» у Німецькому історичному музеї. 
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6.00 Гiмн України.
6.05 Я вдома.
6.30 М/ф «Парасолька 
на полюваннi».
6.40 М/ф «Хто в лiсi 
хазяїн?»
6.50 М/ф «Кривенька 
качечка».
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». (16+).
8.05 Невiдомi Карпати.
8.20 Вiзуальний код.
8.50 Заархiвоване.
9.05 Телепродаж.
9.35 Т/с «Гордiсть». 
(12+).
11.40 Край пригод.
11.55 Буковинськi за-
гадки.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
21.45,0.15,2.50,5.45
Спорт.
15.20 Країна пiсень.
16.30 Концерт.
17.30 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
18.55 Д/с «Боротьба за 
виживання».
19.55 Д/с «Суперчуття».
21.55 Д/с «Дикi тва-
рини».
23.00 Нашi грошi.
20,3.00,4.05,5.05,5.55
Погода.
1.25,3.05 Суспiльна 
студiя. Головне.
4.10 Д/ф «Перехрестя 
Балу». (12+).

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30,4.30
«ТСН».
9.25,10.20,5.35 «Життя 
вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15
«Твiй день».
14.45 «Одруження на-
ослiп».
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».

20.45,21.45 Т/с 
«Свати».
22.50,2.40 Т/с «Сидо-
ренки-Сидоренки». 
(12+).
0.30 Х/ф «Брати 
Гримм». (16+).

4.40 М/ф.
4.55 «Телемагазин».
5.25,0.00 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-
вським».
.00,14.00,15.00,16.00
«Речдок».
8.50 «Позаочi».
9.50 Т/с «Моя сiм`я та 
iншi звiри». (12+).
11.50 Х/ф «007: Доктор 
Ноу».
17.00 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
18.00,19.00,2.30 «Сто-
сується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Пригоди 
Шерлока Холмса i док-
тора Ватсона. Собака 
Баскервiлiв».
1.45 «Подробицi» - 
«Час».
4.00 «Орел i решка. 
Морський сезон».

6.00,7.00,8.00,9.00,10
.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.
00,18.00,19.00,0.00,1.
00,2.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.25,0.15 Особливий 
погляд.
7.10,8.30,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15 Д/с «Повiтрянi 
воїни».
8.35,12.40 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
9.30 Машина часу.
10.10,16.10 Д/с «Бо-
йовий вiдлiк».
11.10 Д/с «Бойовi ко-
раблi».
13.10 Д/с «Авiаносцi».
14.10,5.10 Д/с «Великi 
танковi битви».
15.30 Час «Ч».

17.10,2.15 Д/с «За-
гадки нацистських зло-
чинiв».
18.10,22.00,1.15 Д/с 
«Вирiшальнi битви 
Другої свiтової вiйни».
19.30,23.10 Д/с «Апо-
калiпсис».
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.15 Скарб нацiї.
4.25 Еврика!
4.30 Факти.
4.50,20.25,2.35 Грома-
дянська оборона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.15,21.30 Ди-
зель-шоу. (12+).
11.45,23.05 «На трьох». 
(16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.15,16.10 Х/ф «Най-
манi вбивцi». (16+).
16.25 Х/ф «Танго i Кеш». 
(16+).
18.45,21.10 Факти. 
Вечiр.
0.20 Х/ф «Гра». (16+).
3.20 Я зняв!

5.15,5.35 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.25 Т/с «Комiсар Рекс».
10.40 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
13.40,14.50 Т/с 
«Слiпа». (12+).
14.30,17.30,22.00
Вiкна-Новини.
16.00,18.05,22.50 Т/с 
«Слiд». (16+).
19.40 Звана вечеря. 
0.40 Детектор брехнi. 

5.00 «Абзац!»
6.00,7.50 «Kids` Time».
6.05 «М/с Том i Джерi».
7.55 «Орел i решка».

10.05 Т/с «Надпри-
родне». (16+).
12.50 «Аферисти в ме-
режах». (16+).
14.50 Х/ф «Книга джун-
глiв».
16.50 Т/с «Будиночок на 
щастя».
19.00 «Хто зверху?» 
21.00 Х/ф «Махач вчи-
телiв». (16+).
22.50 Х/ф «Деннiс-му-
читель».
0.50 «Improv Live Show». 
(12+).
2.35 «Зона ночi».

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Агенти справед-
ливостi. (16+).
14.30,15.30 Iсторiя 
одного злочину. (16+).
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00 Т/с «Затем-
нення», 3 i 4 с.
23.10 Т/с «Нiма», 1 i 2 с. 
(16+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Нiма». (16+).
2.50 Гучна справа.
3.35 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,
0,17.00,18.00,19.45
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» 
з Л. Вакулюк та М. Ша-
мановим.
10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. 
Ашiон, П. Рольником, О. 
Близнюком, С. Вардою, 
М. Стецюк та А. Мi-
щенко.
13.15 «Великий день» з 
А. Сайчуком, Ю. Шпа-
чинською i Д. Ща-
сливою.
15.10 «Дзвiнок» з В. 
Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.

17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з 
В. Калнишем та О. Кур-
бановою.
22.00 «Прямий» кон-
такт» з Т. Березовцем.
23.00 «Вiйна за неза-
лежнiсть».

6.00 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекль-
берри Финна», 2 с. 
(12+).
7.50 Х/ф «Проект «А» 2». 
(Гонконг - США). (16+).
10.00 Х/ф «Война». 
(18+).
12.25 Х/ф «Околофут-
бола». (16+).
14.25 Х/ф «Проект «А». 
(Гонконг). (16+).
16.10 Х/ф «Крысиные 
бега». (США - Канада). 
18.55 Х/ф «Отель 
Мумбаи: Противосто-
яние». (США - Ав-
стралия). (18+).
21.20 Х/ф «Жмурки». 
(18+).
23.20 Х/ф «Королевство 
полной луны». (США). 
1.05 Х/ф «Рэмбо 3». 
(США). (16+).
3.15 Х/ф «Лабиринт 
Фавна». (Испания - Мек-
сика - США). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.15 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.00 «Орел i решка. 
Мегаполiси».
12.00 «Орел i решка. 
Шаленi вихiднi».
13.00,18.10 «Орел i 
решка. Морський 
сезон».
14.40 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
20.00 «Орел i решка. 
Дива свiту».
0.00 Т/с «Грань». (16+).

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 Ко-
риснi поради.
13.30 Спецiя.
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 «Таємницi свiту».
6.55 «Свiдок. Агенти».
7.50,14.50,17.00,2.40
«Випадковий свiдок».
2.30,16.30,19.00,2.10
«Свiдок».
9.00 «Страх у твоєму 
домi».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
17.50 «Будьте здоровi».
23.00 Т/с «Слiпа зона». 
(16+).
0.40 «Легенди бандит-
ського Києва».
1.45 «Реальнi злочинцi».
3.00 «Речовий доказ».
4.00 «Правда життя. 
Професiйнi байки».
5.00 «Top Shop».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35 «Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым».
12.40,18.40 «60 
минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Поиски 
улик».

16.45 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Хозяйка 
горы».
0.10 Х/ф «Каждый за 
себя», 1 с.
1.45 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
Профилактика.

6.10 Страх у твоєму 
домi.
7.10 Бандитський Київ.
8.40 Правда життя.
9.50,1.35 Речовий 
доказ.
11.00 Скептик.
12.00,5.10 Мiстична 
Україна.
12.50,19.50 Секретнi 
територiї.
13.50,4.20 Ремесла за 
призначенням.
14.50 Божевiльний свiт.
15.50,20.50 Шукачi 
неприємностей.
16.50,21.45 НАСА: 
нез`ясоване.
17.50 Дика природа 
Чилi.
18.50 Неймовiрнi вина-
ходи.
22.35 Океани.
23.30 Вирiшальнi битви 
2 свiтової.
0.30 Стежина вiйни.
2.40 Таємницi 
кримiнального свiту.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.00 Х/ф «Дiти шпигунiв 
2: Острiв утрачених 
мрiй».
10.45 Х/ф «Полiсмен з 
Беверлi Хiллз 2».
12.45,18.00 4 весiлля.
15.00 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд.
16.00,3.45 Панянка-се-
лянка.
19.00,20.00,21.30
Одного разу пiд Пол-
тавою.
19.30,21.00 Танька i 
Володька.
22.00 Вечiрка 2.

23.00 Країна У 2.0.
23.30 Країна У.
0.00 ЛавЛавСar 3.
1.00 Рятiвники.
2.15 Щоденники Тем-
ного. (16+).
5.50 Кориснi пiдказки.

7.30,16.00 Х/ф «За-
тура: космическое при-
ключение». (США). 
(12+).
9.10 Х/ф «Голодные 
игры: И вспыхнет 
пламя». (США). (16+).
11.30 Х/ф «Малышка на 
миллион». (США). (16+).
13.40 Х/ф «Робин Гуд: 
Принц воров». (США). 
17.40,5.25 Х/ф 
«Счастливый случай». 
(США). (12+).
19.15 Х/ф «Управление 
гневом». (США). (12+).
21.00 Х/ф «Васаби». 
(Франция - Япония). 
22.30 Х/ф «Лекарство 
от здоровья». (США - 
Германия). (18+).
0.55 Х/ф «Холодная 
гора». (США - Велико-
британия - Италия - 
Румыния). (16+).
3.25 Х/ф «Мистер и 
миссис Смит». (США). 
(16+).

6.00 Х/ф «Морський 
пiхотинець 2». (16+).
7.55 Х/ф «Морський 
пiхотинець 3: Тил». 
(16+).
9.30 Х/ф «Морський 
пiхотинець 4: Рухома 
мiшень». (16+).
11.20 «Загублений 
свiт».
18.15,3.40 «Спецкор».
18.50,19.30,4.10
«ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
20.35 Т/с «Ментiвськi 
вiйни. Харкiв». (16+).
22.45,0.20 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
2.10 Х/ф «Турнiр на ви-
живання». (18+).
4.40 «Вiдеобiмба 2».

6.00 Гiмн України.
6.05 Земля, наближена 
до неба.
6.30 М/ф «Лис i дрiзд».
6.40 М/ф «Найголов-
нiший горобець».
6.50 М/ф «Чарiвнi оку-
ляри».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.3
5,2.15,5.10 Новини.
7.05,0.20 Т/с «Доктор 
Блейк». (16+).
8.05 Невiдомi Карпати.
8.20 Вiзуальний код.
8.50 Заархiвоване.
9.05 Телепродаж.
9.35 Т/с «Гордiсть». (12+).
11.40 Край пригод.
11.55 Буковинськi за-
гадки.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
1.45,0.15,2.50,5.45
Спорт.
15.20 Країна пiсень.
16.30 Концерт. Хорея 
Козацька.
17.30 Д/с «Свiт дикої 
природи».
18.55 Вижити у рифах.
19.55,21.55 Д/с «Дикi 
тварини».
23.00 Перша шпальта.
1.20,4.00,5.55 Погода.
1.25,3.00 Суспiльна 
студiя. Головне.
4.05 Д/ф «Норильське 
повстання». (16+).

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».
9.25,10.20,5.30 «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».
22.55,2.55 Т/с «Сидо-
ренки-Сидоренки». (12+).
0.35 Х/ф «Зоряний пил». 

(16+).

3.20 «Орел i решка. Мор-
ський сезон».
4.55 «Телемагазин».
5.25,0.55 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
7.00 «Речдок».
8.55,18.00,3.10 «Стосу-
ється кожного».
10.50 Х/ф «Жандарм iз 
Сен-Тропе».
12.50 Х/ф «Жандарм у 
Нью-Йорку».
14.50 Х/ф «Жандарм 
одружується».
16.35 «Чекай на мене. 
Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Пригоди 
Шерлока Холмса i док-
тора Ватсона».
2.25 «Подробицi» - «Час».

6.00,7.00,9.00,10.00,11
.00,14.00,15.00,16.00,1
7.00,18.00,19.00,0.00,1
.00,2.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.25,0.15 Вечiр з Янiною 
Соколовою.
7.10,8.30,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15 Д/с «Повiтрянi 
воїни».
8.00,12.00 Час за Грин-
вiчем.
8.35 Д/с «Iсторiя навколо 
нас».
9.30 Машина часу.
10.10 Д/с «Бойовий 
вiдлiк».
11.10 Д/с «Бойовi ко-
раблi».
12.50 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
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 «Вирi-
шальнi битви Другої 
свiтової вiйни».
19.30,23.10 Д/с «Апо-

калiпсис».
21.00 Час новин. Пiд-
сумки 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 «Тремтiння 
землi 3: Повернення в 
Перфекшен». (16+).
11.15,13.15 Х/ф «Трем-
тiння землi 4: Легенда 
починається». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
14.05,16.10 Х/ф «Трем-
тiння землi 5: Кровна 
рiдня». (16+).
16.45 Х/ф «Тремтiння 
землi 6». (16+).
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
20.10,21.25 Х/ф «Рембо 
4». (16+).
22.15 Х/ф «Полювання на 
злодiїв». (16+).
1.05 Х/ф «Зелена книга». 
(12+).
3.20 Я зняв!

5.15,5.50 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.50 Т/с «Комiсар Рекс».
10.50 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
13.40,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
16.00,18.05,22.50 Т/с 
«Слiд». (16+).
19.40 Звана вечеря. 
(12+).
0.45 Детектор брехнi. 
(16+).

6.00,7.40 «Kids` Time».
6.05 «М/с Том i Джерi».
7.45 «Орел i решка».
9.55 Т/с «Надприродне». 
(16+).
10.50 Х/ф «Блакитна 
лагуна».
12.55 Х/ф «Повернення 
до Блакитної лагуни».
15.00 Х/ф «Блакитна 
лагуна: Пробудження».
16.55 Т/с «Будиночок на 
щастя».
19.00 «Хто зверху?» 
(12+).
21.00 Х/ф «Вiдпадний 
препод». (16+).
23.30 Х/ф «Вiдпадний 
препод 2». (16+).
1.45 «Improv Live Show». 
(12+).
2.30 «Служба розшуку 
дiтей».
2.35 «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. (16+).
14.30,15.30,2.00 Iсторiя 
одного злочину. (16+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Затемнення», 
1 i 2 с.
23.10 Т/с «Затемнення», 
3 с.
0.10 Велика деолiгархi-
зацiя.
1.30 Телемагазин.
3.30 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,15.00,1
6.00,17.00,18.00,19.45
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк та М. Шама-
новим.
9.10,10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. 
Ашiон, П. Рольником, О. 
Близнюком, С. Вардою, 
М. Стецюк та А. Мiщенко.
13.15 «Великий день» з 
А. Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i Д. Щасливою.

15.10 «Дзвiнок» з В. Во-
лошиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
18.15 «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 «Приключения 
Тома Сойера и Гекль-
берри Финна», 1 с. (12+).
7.50 Х/ф «Пенелопа». 
(Великобритания - США). 
(12+).
10.00 Х/ф «Матч-Пойнт». 
(США - Великобритания). 
(18+).
12.25 Х/ф «Добро пожа-
ловать к Райли». (США 
- Великобритания). (16+).
14.25 Х/ф «Законы прив-
лекательности». (Велико-
британия - Ирландия). 
(16+).
16.10 Х/ф «Поезд на 
Юму». (США). (16+).
18.55 Х/ф «Война». (18+).
21.20 Х/ф «Околофут-
бола». (16+).
23.20 Х/ф «Проект «А». 
1.05 Х/ф «Проект «А» 2». 
(Гонконг - США). (16+).
3.15 Х/ф «Крысиные 
бега». (США - Канада). 
(16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.10 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.00 «Орел i решка. 
Мегаполiси».
12.00 «Орел i решка. 
Шаленi вихiднi».
13.00 Х/ф «Прикинься 
моїм хлопцем». (16+).
14.40 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
18.10 «Орел i решка. 

Морський сезон».
20.00 «Орел i решка. 
Дива свiту».
0.00 Х/ф «Пiвтора ли-
царя: В пошуках чарiвної 
принцеси Герцелiнди». 
(16+).
2.00 Т/с «Три сестри».
3.45 «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.
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.

4.55,5.00 «Top Shop».
5.25 «Таємницi 
кримiнального свiту».
6.40 Т/с «Паршивi вiвцi». 
(16+).
10.45,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
12.30,16.30,19.00,3.00
«Свiдок».
14.50,17.00,3.30 «Ви-
падковий свiдок».
17.50 «Таємницi свiту».
18.20 «Свiдок. Агенти».
23.00 Т/с «Слiпа зона». 
(16+).
0.45 Х/ф «Поганий лейте-
нант». (16+).
3.35 «Речовий доказ».
4.30 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
1.00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35,4.45 «Судьба че-
ловека с Борисом Кор-

чевниковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Поиски улик».
16.45,2.45 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Хозяйка 
горы».
0.10 XXX Междуна-
родный фестиваль 
«Славянский базар в Ви-
тебске».
3.05 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00,12.10,5.30 Мiс-
тична Україна.
6.50 Страх у твоєму домi.
7.35 Бандитська Одеса.
8.50 Правда життя.
10.00,1.30 Речовий 
доказ.
11.10 Скептик.
13.00,19.55 Секретнi 
територiї.
14.00,18.55,4.40 Ре-
месла за призначенням.
15.00 Божевiльний свiт.
16.00,20.50 Шукачi не-
приємностей.
16.55,21.45 НАСА: 
нез`ясоване.
17.55 Левиний рик.
22.35 Океани.
23.30 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
0.25 Стежина вiйни.
2.35 Бандитський Київ.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.00 Х/ф «Дiти шпигунiв».
10.45 Х/ф «Полiсмен з 
Беверлi Хiллз».
12.45,18.00 4 весiлля.
15.00 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд.
16.00,3.45 Панянка-се-
лянка.
19.00,20.00,21.30 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.30,21.00 Танька i 
Володька.
22.00 Вечiрка.
23.00 Країна У 2.0.
23.30 Країна У.
0.00 ЛавЛавСar 3.

1.00 Рятiвники.
2.15 Щоденники Тем-
ного. (16+).
5.50 Кориснi пiдказки.

7.25 Х/ф «Люди в черном 
3». (США). (12+).
9.05 Х/ф «Помпеи». (США 
- Канада - Германия). 
(12+).
10.50 Х/ф «Библиоте-
карь: В поисках Копья 
Судьбы». (США - Гер-
мания). (16+).
12.20 Х/ф «Грязные 
танцы 2: Гаванские ночи». 
(США). (16+).
13.45,5.30 Х/ф «Правила 
виноделов». (США). (16+).
15.45 Х/ф «Люди в 
черном». (США). (12+).
17.20 Х/ф «Мир Юрского 
периода». (США). (16+).
19.20 Х/ф «Затура: 
космическое приклю-
чение». (США). (12+).
21.00 Х/ф «Элизиум: Рай 
не на Земле». (США). 
(16+).
22.45 Х/ф «Ультрафи-
олет». (США). (16+).
0.10 Х/ф «Бердмэн». 
(США). (18+).
2.10 Х/ф «Останься». 
(США). (16+).
3.45 Х/ф «Невидимый 
гость». (Испания). (16+).

6.00,18.50 «ДжеДАI».
6.25 Т/с «Опер за ви-
кликом 3». (16+).
10.45 Х/ф «Ковбої проти 
прибульцiв». (16+).
13.05 Х/ф «Хижаки». 
(16+).
15.10 «Загублений свiт».
18.15,3.55 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 «Грошi».
20.30 Т/с «Ментiвськi 
вiйни. Харкiв». (16+).
22.35,0.35 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
0.10 «Дубинiзми».
2.25 Х/ф «Литовське 
весiлля». (18+).
4.25 «Вiдеобiмба 2».

понеділок, 19 липня
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6.00 Гiмн України.
6.05 Я вдома.
6.30 М/ф «Ниточка та 
кошеня».
6.40 М/ф «Чому зникла 
шапка-невидимка».
6.50 М/ф «Про кiшку, яка 
упала з неба».
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». (16+).
8.05 Невiдомi Карпати.
8.20 Вiзуальний код.
8.50 Заархiвоване.
9.05 Телепродаж.
9.35 Т/с «Гордiсть». 
(12+).
11.40 Край пригод.
11.55 Буковинськi за-
гадки.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
,21.45,0.15,2.50,5.45
Спорт.
15.20 Країна пiсень.
16.30 Концерт. Дмитро 
та Назарiй Яремчуки.
17.30 Нашi грошi.
18.55 Д/с «Боротьба за 
виживання».
19.55 Д/с «Суперчуття».
21.55 Д/с «Дикi тва-
рини».
23.00 Д/с «Свiт дикої 
природи».
,3.00,4.05,5.05,5.55
Погода.
1.25,3.05 Суспiльна 
студiя. Головне.
4.10 Д/ф «Замiнованi 
вiрнiстю». (12+).

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30,4.30
«ТСН».
9.25,10.20,5.35 «Життя 
вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15
«Твiй день».
14.45 «Одруження на-
ослiп».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».

20.45,21.50 Т/с 
«Свати».
22.55,3.25 Т/с «Сидо-
ренки-Сидоренки». 
(12+).
0.35 Х/ф «Хранителi». 
(16+).

4.55 «Телемагазин».
5.25,23.55 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-
вським».
00,14.05,15.00,16.00
«Речдок».
8.50 «Позаочi».
9.50 Т/с «Моя сiм`я та 
iншi звiри». (12+).
11.50 Х/ф «007: З Росiї з 
любов`ю». (16+).
17.00 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
18.00,19.00,2.30 «Сто-
сується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Пригоди 
Шерлока Холмса i док-
тора Ватсона. Скарби 
Агри».
1.45 «Подробицi» - 
«Час».
4.00 «Орел i решка. 
Морський сезон».

6.00,7.00,8.00,9.00,10
.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.
00,18.00,19.00,0.00,1.
00,2.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.25,0.15 Невигаданi 
iсторiї.
7.10,8.30,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15 Д/с «Повiтрянi 
воїни».
8.35,12.40 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
9.30 Машина часу.
10.10,16.10 Д/с «Бо-
йовий вiдлiк».
11.10 Д/с «Бойовi ко-
раблi».
13.10 Д/с «Авiаносцi».
14.10,5.10 Д/с «Великi 
танковi битви».
15.30 Час «Ч».
17.10,2.15 Д/с «За-
гадки нацистських зло-

чинiв».
18.10,22.00,1.15 Д/с 
«Вирiшальнi битви 
Другої свiтової вiйни».
19.30,23.10 Д/с «Апо-
калiпсис».
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку 
дiтей.
4.30 Факти.
4.50 Громадянська обо-
рона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.15,21.55 Ди-
зель-шоу. (12+).
11.40,13.15,23.15 «На 
трьох». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
14.05,16.10 Х/ф «Денне 
свiтло». (16+).
17.00 Х/ф «Рембо 4». 
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
20.25 «МН-17. Роки 
брехнi».
0.30 Х/ф «Пункт призна-
чення 4». (18+).
2.00 Секретний фронт.
3.30 Я зняв!

5.30 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.15 Т/с «Комiсар Рекс».
10.35 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
13.40,14.50 Т/с 
«Слiпа». (12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
16.00,18.05,22.50 Т/с 
«Слiд». (16+).
19.40 Супербабуся. 
(12+).
0.40 Детектор брехнi. 
(16+).

5.00 «Абзац!»
6.00,7.40 «Kids` Time».
6.05 «М/с Том i Джерi».
7.45 «Орел i решка».
9.50 Т/с «Надпри-
родне». (16+).
12.30 «Аферисти в ме-
режах». (16+).
14.30 Х/ф «Вiдпадний 
препод». (16+).
16.50 Т/с «Будиночок на 
щастя».
19.00 «Хто зверху?» 
(12+).
21.00 Х/ф «Черговий 
тато».
22.50 Х/ф «Черговий 
тато: Лiтнiй табiр».
0.40 «Improv Live Show». 
(12+).
2.25 «Служба розшуку 
дiтей».
2.30 «Зона ночi».

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Агенти справед-
ливостi. (16+).
14.30,15.30 Iсторiя 
одного злочину. (16+).
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00 Т/с «Затемнення», 
5 i 6 с.
23.10 Т/с «Втiкачi», 1
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Втiкачi». (12+).
2.50 Гучна справа.
3.35 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,15.0
0,16.00,17.00,18.00
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» 
з Л. Вакулюк та М. Ша-
мановим.
0,10.10,12.10,13.15
«Новини країни» з К. 
Ашiон, П. Рольником, О. 
Близнюком, С. Вардою, 
М. Стецюк та А. Мi-
щенко.
11.10 «Новини країни» з 
К. Ашiон, П. Рольником, 
О. Близнюком, Д. Ща-

сливою, М. Стецюк та А. 
Мiщенко.
15.10 «Дзвiнок» з В. 
Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
18.15 Година з А. Сай-
чуком.
19.00 «Велика середа» з 
М. Ганопольським та С. 
Орловською.
22.00 «Прямий» кон-
такт» з Т. Березовцем.
23.00 «Новини вiд 
Христини» з Х. Чер-
негою.

6.00 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекль-
берри Финна», 3 с. (12+).
7.50 Х/ф «Рэмбо 3». 
(США). (16+).
10.00 Х/ф «Отель 
Мумбаи: Противосто-
яние». (США - Ав-
стралия). (18+).
12.25 Х/ф «Жмурки». 
14.25 Х/ф «Королевство 
полной луны». (США). 
(16+).
16.10 Х/ф «Лабиринт 
Фавна». (Испания - Мек-
сика - США). (16+).
18.55 Х/ф «Боец». 
(США). (16+).
21.20 Х/ф «Кукушка». 
(16+).
23.20 Х/ф «Пред-
чувствие». (США). (18+).
1.05 Х/ф «Сердце дра-
кона». (Гонконг - 
Япония). (16+).
3.15 Х/ф «Медве-
жатник». (Германия - 
США). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.00 «Орел i решка. 
Мегаполiси».
12.00 «Орел i решка. 
Шаленi вихiднi».
13.00,18.10 «Орел i 

решка. Морський 
сезон».
14.40 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
20.00 «Орел i решка. 
Дива свiту».
0.00 Т/с «Грань». (16+).
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 Ко-
риснi поради.
13.30 Спецiя.
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 «Будьте здоровi».
7.50,14.50,17.00,2.50
«Випадковий свiдок».
.30,16.30,19.00,2.20
«Свiдок».
9.00 «Страх у твоєму 
домi».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
17.50 «Вартiсть життя».
23.00 Т/с «Слiпа зона». 
(16+).
0.45 «Легенди бандит-
ського Києва».
1.45 «Реальнi злочинцi».
3.35 «Речовий доказ».
4.05 «Правда життя. 
Професiйнi байки».
5.00 «Top Shop».

Профилактика.

8.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35,4.30 «Судьба 
человека с Борисом 

Корчевниковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Поиски 
улик».
16.45,2.40 Новости 
культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Хозяйка 
горы».
0.10 Х/ф «Каждый за 
себя», 2 с.
1.45 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.00 «Больше, чем лю-
бовь». Рем Хохлов и 
Елена Дубинина.
3.00 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Страх у твоєму 
домi.
6.50 Бандитська Одеса.
8.50 Правда життя.
9.50,1.35 Речовий 
доказ.
11.00 Скептик.
12.00,5.40 Мiстична 
Україна.
12.55,19.50 Секретнi 
територiї.
13.55,17.50,4.50 Дика 
природа Чилi.
14.55 Божевiльний свiт.
15.55,20.50 Шукачi 
неприємностей.
16.50,21.45 НАСА: 
нез`ясоване.
18.50 Неймовiрнi вина-
ходи.
22.35 Океани.
23.30 Вирiшальнi битви 
2 свiтової.
0.30 Таємнича свiтова 
вiйна.
2.40 Брама часу.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.00 Х/ф «Дiти шпигунiв 
3D: Гру завершено».
10.45 Х/ф «Полiсмен з 
Беверлi Хiллз 2».
12.45,18.00 4 весiлля.
15.00 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд.
16.00,3.45 Панянка-се-
лянка.

19.00,20.00,21.30 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.30,21.00 Танька i 
Володька.
22.00 Вечiрка 2.
23.00 Країна У 2.0.
23.30 Країна У.
0.00 ЛавЛавСar 3.
1.00 Рятiвники.
2.15 Щоденники Тем-
ного. (16+).
5.50 Кориснi пiдказки.

7.05 Х/ф «Управление 
гневом». (США). (12+).
8.50 Х/ф «Вне правил». 
(США). (18+).
10.50 Х/ф «Спеши лю-
бить». (США). (12+).
12.30 Х/ф «Давайте 
потанцуем». (США). 
(12+).
14.15 Х/ф «Осень в 
Нью-Йорке». (США). 
(12+).
16.00 Х/ф «Счастливый 
случай». (США). (12+).
17.35 Х/ф «Страшно 
красив». (США). (16+).
19.05 Х/ф «Правила 
съема: Метод Хитча». 
(США). (12+).
21.00,4.30 Х/ф 
«Клятва». (США - Ка-
нада). (12+).
22.45 Х/ф «С любовью, 
Рози». (Великобритания 
- Германия). (16+).
0.25 Х/ф «Мистер и 
миссис Смит». (США). 
2.20 Х/ф «Малышка на 
миллион». (США). (16+).

6.00 Х/ф «Команда 8: У 
тилу ворога». (16+).
8.00 Х/ф «Бої в броне-
жилетах». (16+).
9.55 Х/ф «Нiч у музеї». 
(16+).
12.05,19.30 «Загу-
блений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.50 «ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
20.35 Т/с «Ментiвськi 
вiйни. Харкiв». (16+).
22.50,0.25 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
2.15 «Вiдеобiмба 2».

ТБ ПРОГРАМА

6.00 Гiмн України.
6.05 Я вдома.
6.30 М/ф «Бегемот та 
сонце».
6.40 М/ф «Цап та 
баран».
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 Д/с «Теро-
ризм, якому змогли за-
побiгти». (12+).
8.05 Невiдомi Карпати.
8.20 Вiзуальний код.
8.50 Заархiвоване.
9.05 Телепродаж.
9.35 Т/с «Гордiсть». 
(12+).
11.40 Край пригод.
11.55 Буковинськi за-
гадки.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
,21.45,0.15,2.50,5.45
Спорт.
15.20 Країна пiсень.
16.30 Концерт. ВIА 
«Кобза».
17.30,19.30 Д/с «Свiт 
дикої природи».
18.55 Д/с «Боротьба за 
виживання».
19.55 Д/с «Суперчуття».
21.55 Д/с «Дикi тва-
рини».
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
1.10 Пишемо iсторiю.
1.25,3.05 Суспiльна 
студiя. Головне.
3.00,4.05,5.05,5.55
Погода.
4.10 Д/ф «Одесити на 
Донбасi». (12+).

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30,4.25
«ТСН».
9.25,10.20,5.30 «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».
22.55,3.00 Т/с «Сидо-
ренки-Сидоренки». 
(12+).
0.35 Детектив «Дев`ята 
брама». (16+).

4.55 «Телемагазин».
5.25,0.00 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-
вським».
00,14.10,15.05,16.05
«Речдок».
8.50 «Позаочi».
9.50 Т/с «Готель «Iм-
перiал». (16+).
12.00 Х/ф «007: Голд-
фiнгер».
17.00 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
18.00,19.00,2.30 «Сто-
сується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Пригоди 
Шерлока Холмса i док-
тора Ватсона. Двадцяте 
столiття починається».
1.45 «Подробицi» - 
«Час».
4.00 «Орел i решка. 
Морський сезон».

6.00,7.00,8.00,9.00,10
.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.
00,18.00,19.00,0.00,1.
00,2.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.25,0.15 Вечiр з 
Янiною Соколовою.
7.10,8.30,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15 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».
13.10 Д/с «Авiаносцi».
14.10,5.10 Д/с «Великi 
танковi битви».

15.30 Час «Ч».
16.10 Таємницi вiйни.
17.10,2.15 Д/с «За-
гадки нацистських зло-
чинiв».
18.10,22.00,1.15 Д/с 
«Вирiшальнi битви 
Другої свiтової вiйни».
19.30,23.10 Д/с «Апо-
калiпсис».
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.15 Скарб нацiї.
4.25 Еврика!
4.30 Факти.
4.50 Громадянська обо-
рона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.15,21.30 Ди-
зель-шоу. (12+).
11.50,13.15 Х/ф «Гра». 
(16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
15.10,16.10 Х/ф «По-
лювання на злодiїв». 
(16+).
18.45,21.10 Факти. 
Вечiр.
20.25,2.00 Анти-зомбi.
23.05 «На трьох». (16+).
0.20 Х/ф «Пункт призна-
чення 5». (18+).
3.30 Я зняв!

5.15,5.40 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.40 Т/с «Комiсар Рекс».
10.40 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
13.40,14.50 Т/с 
«Слiпа». (12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
16.00,18.05,22.50 Т/с 
«Слiд». (16+).
19.40 Супербабуся. 
(12+).
0.40 Детектор брехнi. 
(16+).

5.00 «Абзац!»
6.00,7.50 «Kids` Time».
6.05 «М/с Том i Джерi».
7.55 «Орел i решка».
9.55 Т/с «Надпри-
родне». (16+).
12.40 «Аферисти в ме-
режах». (16+).
14.30 Х/ф «Вiдпадний 
препод 2». (16+).
16.50 Т/с «Будиночок на 
щастя».
19.00 «Хто зверху?» 
(12+).
21.00 Х/ф «Ну що, при-
їхали?»
23.00 Х/ф «Ну що, при-
їхали: Ремонт».
0.55 «Improv Live Show». 
(12+).
2.40 «Служба розшуку 
дiтей».
2.45 «Зона ночi».

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Агенти справед-
ливостi. (16+).
14.30,15.30 Iсторiя 
одного злочину. (16+).
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00 Т/с «Затемнення».
23.10 Т/с «Компань-
йонка», 1 i 2 с. (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Компань-
йонка». (12+).
3.15 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,
,17.00,18.00,19.45
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» 
з Л. Вакулюк та М. Ша-
мановим.
10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. 
Ашiон, П. Рольником, О. 
Близнюком, С. Вардою, 
М. Стецюк та А. Мi-
щенко.
13.15 «Великий день» з 

А. Сайчуком, Ю. Шпа-
чинською i Д. Щасливою.
15.10 «Дзвiнок» з В. 
Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з 
В. Калнишем та О. Кур-
бановою.
22.00 «Прямий» кон-
такт» з Т. Березовцем.

6.00 Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля», 1 с. 
(16+).
7.50 Х/ф «Сердце дра-
кона». (Гонконг - 
Япония). (16+).
10.00 Х/ф «Боец». 
(США). (16+).
12.25 Х/ф «Кукушка».
14.25 Х/ф «Пред-
чувствие». (США). (18+).
16.10 Х/ф «Медве-
жатник». (Германия - 
США). (16+).
18.55 Х/ф «Мистер 
Пип». (Папуа - Новая 
Гвинея - Австралия - 
Новая Зеландия). (16+).
21.20 Х/ф «Фальшиво-
монетчики». (Австрия 
- Германия). (16+).
23.20 Х/ф «Мама не 
горюй». (18+).
1.05 Х/ф «Мама не 
горюй 2». (18+).
3.15 Х/ф «Агитбригада 
«Бей врага!» (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.00 «Орел i решка. 
Мегаполiси».
11.50 «Орел i решка. 
Шаленi вихiднi».
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». (16+).
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 Ко-
риснi поради.
13.30 Спецiя.
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».
2.30,16.30,19.00,2.20
«Свiдок».
9.00 «Страх у твоєму 
домi».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
17.50 «Правда життя».
23.00 Т/с «Слiпа зона». (
0.40 «Легенди бандит-
ського Києва».
1.45 «Реальнi злочинцi».
3.35 «Речовий доказ».
4.05 «Правда життя. 
Професiйнi байки».
5.00 «Top Shop».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35,4.30 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Поиски 
улик».
16.45,2.40 Новости 

культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Хозяйка 
горы».
0.10 Х/ф «Каждый за 
себя», 3 с.
1.45 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.00 «Абсолютный 
слух».
3.00 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.30 Страх у твоєму 
домi.
7.20 Бандитський Київ.
8.50 Правда життя.
10.00,1.35 Речовий 
доказ.
11.10 Скептик.
12.10,5.10 Мiстична 
Україна.
13.00,19.50 Секретнi 
територiї.
14.00,4.20 Дика при-
рода Чилi.
15.00 Божевiльний свiт.
16.00,20.50 Шукачi 
неприємностей.
16.55,21.45 НАСА: 
нез`ясоване.
17.55,22.35 Океани.
18.50 Неймовiрнi вина-
ходи.
23.30 Вирiшальнi битви 
2 свiтової.
0.30 Таємнича свiтова 
вiйна.
2.40 Доктор Хайм.
3.30 Аджимушкай.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.00 Х/ф «Принцеса для 
дракона».
10.45 Х/ф «Пiдняти пе-
рископ».
12.45,18.00 4 весiлля.
15.00 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд.
16.00,3.45 Панянка-се-
лянка.
19.00,20.00,21.30 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.30,21.00 Танька i 
Володька.
22.00 Вечiрка 2.
23.00 Країна У 2.0.
23.30 Країна У.

0.00 ЛавЛавСar 3.
1.00 Рятiвники.
2.15 Щоденники Тем-
ного. (16+).
5.50 Кориснi пiдказки.

6.35 Х/ф «Спеши лю-
бить». (США). (12+).
8.15 Х/ф «Робин Гуд: 
Принц воров». (США). 
10.35 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (Франция). 
(12+).
12.25 Х/ф «Без тор-
мозов». (Франция). 
(16+).
13.55 Х/ф «Давайте 
потанцуем». (США). 
15.40 Х/ф «Правила 
съема: Метод Хитча». 
(США). (12+).
17.35 Х/ф «Дневники 
няни». (США). (16+).
19.15 Х/ф «Клик: с 
пультом по жизни». 
21.00 Х/ф «Та еще па-
рочка». (США). (18+).
23.00 Х/ф «Бердмэн». 
0.55 Х/ф «Лекарство от 
здоровья». (США - Гер-
мания). (18+).
3.20 Х/ф «С любовью, 
Рози». (Великобритания 
- Германия). (16+).
5.00 Х/ф «Грязные 
танцы 2: Гаванские 
ночи». (США). (16+).

6.00,18.50,2.45
«ДжеДАI».
6.30 Х/ф «Назад у май-
бутнє».
9.00 Х/ф «Назад у май-
бутнє 2».
11.05 Х/ф «Назад у май-
бутнє 3».
13.20 «Загублений 
свiт».
18.15,2.15 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 «Секретнi ма-
терiали».
20.30 Т/с «Ментiвськi 
вiйни. Харкiв». (16+).
22.50 Т/с «CSI: Мiсце 
злочину». (16+).
0.25 Т/с «CSI: Мiсце 
злочину».
3.15 «Вiдеобiмба 2».

середа, 21 липня
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6.00 Гiмн України.
6.05 Я вдома.
6.30 М/ф «Братик Кролик 
та братик Лис».
6.40 М/ф «Iсторiя про 
дiвчинку, яка наступила на 
хлiб».
6.50 М/ф «Кульбаба - 
товстi щоки».
7.00,8.00,9.00,13.00,18
.00,21.00 Новини.
7.05 Д/с «Тероризм, 
якому змогли запобiгти». 
(12+).
8.05 Невiдомi Карпати.
8.20 Вiзуальний код.
8.50 Заархiвоване.
9.05 Телепродаж.
9.35 Т/с «Гордiсть». (12+).
11.40 Край пригод.
11.55 Буковинськi за-
гадки.
12.00,18.20 Суспiльна 
студiя.
13.10 Cтудiя Токiо-2020.
13.50,22.05 ХХХII лiтнi 
Олiмпiйськi iгри. Цере-
монiя вiдкриття.
18.55 Перша шпальта.
19.30 Д/с «Свiт дикої 
природи».
19.55 Д/с «Суперчуття».
21.45 Доба Олiмпiйських 
iгор.
3.00 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Фехтування.
4.00 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Спортивна гiм-
настика.
4.35 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Кульова 
стрiльба.
5.20 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Академiчне ве-
слування.
5.50 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Дзюдо.

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14
.00,16.45,19.30,4.30
«ТСН».
9.25,10.20,3.55,6.05
«Життя вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
14.45 «Одруження на-
ослiп».
17.10 Т/с «Величне сто-

лiття. Роксолана».
20.18 «ПроCпорт».
20.20 «Одруження на-
ослiп 7».
22.25 Комедiя «Нiч у 
музеї 3. Секрет гробницi». 
(16+).
0.25 Х/ф «Монстро». 
(16+).
2.05 Х/ф «Брати Гримм». 
(16+).
5.15 «Свiтське життя».

4.55 «Телемагазин».
5.25,23.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
,14.40,15.30,16.10,0.50
«Речдок».
8.50 «Позаочi».
9.50 Т/с «Готель «Iм-
перiал». (16+).
12.00 Х/ф «007: Куле-
видна блискавка».
17.00 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
18.00 «Стосується кож-
ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Фантомас».
2.35 «Чекай на мене. 
Україна».
4.05 «Україна вражає».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,1
4.00,15.00,16.00,17.00,
18.00,19.00,0.00,1.00,2
.00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.25 Особливий погляд.
7.10,8.10,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15 Д/с «Повiтрянi 
воїни».
8.15,12.30 Форшмак.
8.45 Натхнення.
9.30 Машина часу.
10.10,16.10 Д/с «Бо-
йовий вiдлiк».
11.10,0.15 Д/с «Бойовi 
кораблi».
13.10 Д/с «Авiаносцi».
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. Пiд-
сумки 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 Громадянська обо-
рона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.15,20.10 Дизель-шоу. 
(12+).
11.50,23.40,1.50 «На 
трьох». (16+).
12.25,13.15 Х/ф «Зе-
лений шершень». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
15.25,16.10 Х/ф 
«Перший лицар». (12+).
18.45 Факти. Вечiр.
23.00 «На трьох 10». 
(16+).
3.30 Я зняв!

5.25 Х/ф «Полювання на 
колишню». (16+).
7.45 Врятуйте нашу 
сiм`ю. (16+).
13.25,14.50,18.05 Т/с 
«Слiпа». (12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
22.50 Т/с «Слiд». (16+).
0.40 Детектор брехнi. 
(16+).

5.00 «Абзац!»
6.00,7.10 «Kids` Time».
6.05 «М/с Том i Джерi».
7.15 «Орел i решка».
9.20 «Аферисти в ме-
режах». (16+).
14.25 Х/ф «Пiсля заходу». 
(16+).
16.15 Х/ф «Золото 
дурнiв». (16+).

18.50 Х/ф «Бiлi цiпоньки». 
(16+).
21.00 Х/ф «Цiпонька». 
(16+).
23.05 Х/ф «Три метри над 
рiвнем неба». (16+).
1.50 «Improv Live Show». 
(12+).
2.35 «Служба розшуку 
дiтей».
2.40 «Зона ночi».

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.40 Т/с «Мама моєї 
дочки». (12+).
14.40 Т/с «Вiсiмнадцяти-
рiчний олiгарх», 1 с. (12+).
15.30 Т/с «Вiсiмнадцяти-
рiчний олiгарх». (12+).
20.10 «Говорить Україна».
23.00 Першi.
0.15,2.00 Т/с «Неза-
бута». (12+).
1.30 Телемагазин.
4.15 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,15.00,1
6.00,17.00 «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.
13.15 «Великий день» з 
А. Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i Д. Щасливою.
15.10 «Дзвiнок» з В. Во-
лошиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
18.00 «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 «Приключения 
принца Флоризеля», 2 с. 
(16+).
7.50 Х/ф «Мама не горюй 
2». (18+).
10.00 Х/ф «Мистер Пип». 
(Папуа - Новая Гвинея 
- Австралия - Новая Зе-
ландия). (16+).
12.25 Х/ф «Фальшивомо-
нетчики». (Австрия - Гер-
мания). (16+).
14.25 Х/ф «Мама не 
горюй». (18+).
16.10 Х/ф «Агитбригада 
«Бей врага!» (16+).
18.55 Х/ф «Разомкнутые 
объятия». (Испания). 
(16+).
21.20 Х/ф «В стране 
женщин». (США). (16+).
23.20 Х/ф «Погоня». 
(США). (16+).
1.05 Х/ф «Универсальный 
солдат». (США). (16+).
3.15 Х/ф «Олигарх». 
(16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.50 «Орел i решка. Ме-
гаполiси».
11.50 «Орел i решка. 
Шаленi вихiднi».
12.50 «Орел i решка. 
Морський сезон».
14.40 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
18.10 Х/ф «Досягни 
успiху».
20.00 «Орел i решка. 
Дива свiту».
22.00 «Орел i решка. 
Дива свiту 2».
0.00 Х/ф «Роздiлювач». 
(18+).
2.15 Т/с «Три сестри».
3.00 «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.
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.

6.25 «Правда життя».
7.50,14.45,17.00,2.50
«Випадковий свiдок».
,12.30,16.30,19.00,2.20
«Свiдок».
9.00 «Страх у твоєму 
домi».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
23.00 Т/с «Слiпа зона». 
(16+).
0.45 «Легенди бандит-
ського Києва».
1.45 «Реальнi злочинцi».
3.15 «Речовий доказ».
3.45 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».
4.45 «Top Shop».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
0,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35,4.30 «Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Поиски улик».
16.45 Новости культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Хозяйка 
горы».
0.55 «Белая студия». А. 
Агранович.
1.40 Х/ф «Трижды о 
любви».
3.00 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Страх у твоєму домi.
6.50 Бандитська Одеса.
8.50 Правда життя.
10.00,1.35 Речовий 
доказ.
11.10 Скептик.
12.10,5.30 Мiстична 
Україна.
13.05,19.50 Секретнi 
територiї.
14.05,4.40 Дика природа 
Чилi.
14.35 Божевiльний свiт.
15.05,20.50 Шукачi не-
приємностей.
16.05,21.45 НАСА: 
нез`ясоване.
16.55,22.35 Океани.
17.55 Неймовiрнi вина-
ходи.
18.50 Ремесла за при-
значенням.
23.30 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
0.30 Таємнича свiтова 
вiйна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.00 Х/ф «Дванадцять 
мiсяцiв».
11.00 Х/ф «Старскi та 
Гатч».
12.45,18.00 4 весiлля.
15.00 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд.
16.00,2.15 Панянка-се-
лянка.
19.00,20.00,21.30 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.30,21.00 Танька i 
Володька.
22.00 Вечiрка 2.
23.00 Країна У 2.0.
23.30 Країна У.
0.00 ЛавЛавСar 3.
1.00 Рятiвники.
5.50 Кориснi пiдказки.

RTVi.
8.00 Newstalk.
9.00 М/ф.
10.00 Специальный 
гость.
0,12.00,22.00,5.00,6.00
Сквозной эфир. Нью-
Йорк.
13.00,1.00,7.00 Де-
журный по Нью-Йорку.
14.00 Американский 
эксперт.

14.30 Современные ра-
йоны Москвы.
15.00 Час Speak.
16.00 Дилетант.
17.00,18.00,3.00,4.00
Екатерина. Самозванцы.
19.00,2.00 Стрелец-мо-
лодец.
20.00 Прогулки по 
Израилю.
20.30 Спойлер.
21.00 Newstalk Live.
0.00 Это не Фрейд.

6.25,17.35 Х/ф «Клик: с 
пультом по жизни». 
(США). (12+).
8.10 Х/ф «Правила вино-
делов». (США). (16+).
10.10 Х/ф «Робин Гуд: 
Принц воров». (США). 
(12+).
12.30 Х/ф «Грязные 
танцы 2: Гаванские ночи». 
(США). (16+).
13.50 Х/ф «Малышка на 
миллион». (США). (16+).
16.00 Х/ф «Люди в 
черном». (США). (12+).
19.20 Х/ф «Грязные 
танцы». (США). (12+).
21.00,4.05 Х/ф «Дневник 
памяти». (США). (16+).
23.00 Х/ф «Сбежавшая 
невеста». (США). (16+).
0.55 Х/ф «Век Адалин». 
(США - Канада). (16+).
2.40 Х/ф «Такси 3». 
(Франция). (16+).

6.00 Х/ф «Нiч у музеї». 
(16+).
8.10 Х/ф «Iнтерв`ю з 
вбивцею». (16+).
10.05 Х/ф «Хижаки». 
(16+).
12.10 «Загублений свiт».
18.15,2.15 «Спецкор».
18.50,2.45 «ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 Х/ф «Прометей». 
(16+).
22.05 Х/ф «Чужий: За-
повiт». (16+).
0.25 Х/ф «Експедицiя 
Юрського перiоду». (16+).
3.15 «Цiлком та-
ємно-2017».
3.40 «Вiдеобiмба 2».

6.00,11.00 ХХХII лiтнi 
Олiмпiйськi iгри. Дзюдо.
8.30 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Спортивна 
гiмнастика.
9.30 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Кульова 
стрiльба.
10.30,16.30 Студiя 
Токiо-2020.
13.50 ХХХII лiтнi Олiм-
пiйськi iгри. Фехтування.
18.00,21.00,0.00 Но-
вини.
18.20 ХХХII лiтнi Олiм-
пiйськi iгри. Плавання.
20.00,21.50 ХХХII лiтнi 
Олiмпiйськi iгри.
21.30 Доба Олiмпiй-
ських iгор.
0.25 Х/ф «Сватання на 
Гончарiвцi».
2.00 Д/с «Свiт дикої 
природи».
3.00 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Академiчне 
веслування.
4.30 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Плавання. Ку-
льова стрiльба.

7.00,6.00 «Життя 
вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
10.00,18.30 «Свiт нави-
ворiт».
14.00 Т/с «Свати».
19.30,5.15 «ТСН».
20.15,2.50 «Вечiрнiй 
квартал».
22.10,4.20 «Жiночий 
квартал».
23.20 «Свiтське життя».
0.20 Детектив «Дев`ята 
брама». (16+).

4.30,5.50,3.50 «Орел i 
решка. Морський 
сезон».
5.20 «Телемагазин».
6.45 «Слово Предстоя-
теля».
6.55 Х/ф «Том Сойєр».

9.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.10 Х/ф «Вертикаль».
12.40 Х/ф «Мiсце зу-
стрiчi змiнити не 
можна».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi. 
Бенефiс».
22.10 Х/ф «Ти будеш 
моєю». (12+).
0.05 Т/с «Хай говорять». 
(16+).
3.20 «Подробицi» - 
«Час».

6.00,7.00,8.00,9.00,10
.00,11.00,12.00,15.00,
20.00,0.00,1.00,2.00,3
.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.10,7.10,1.10 Д/с 
«Бойовий вiдлiк».
7.50,8.50,21.25 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
8.15 Д/с «Неймовiрнi 
винаходи».
8.40 Натхнення.
9.10 Автопiлот.
9.30 Майстри ремонту.
10.15,18.30,0.35 Не-
вигаданi iсторiї.
10.35 Медекспертиза.
11.10 Д/с «Бойовi ко-
раблi».
12.15 Концерт пiд-
тримки О. Сафонова.
15.15 Х/ф «За 
звичкою».
18.00 Час за Гринвiчем.
19.00 Д/с «Вердикт 
iсторiї».
20.10,2.10,5.10 Ран-
деву.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
21.35 Вiкно до Америки.
22.00 «Прямим тек-
стом».
23.30 Гончаренко ру-
лить.
0.10 Є сенс.

3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.00 Скарб нацiї.
4.10 Еврика!
4.15 Факти.
4.40 Не дай себе ошу-
кати.
5.30 Багач-Бiдняк.
7.30,11.00 Т/с «Вижити 
за будь-яку цiну».
8.40,12.20,13.00 «На 
трьох». (16+).
9.45 Дизель-шоу. (12+).
12.45 Факти. День.
13.45 Х/ф «Перший 
лицар». (12+).
16.35 Х/ф «Будь кмiт-
ливим!» (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Як викрасти 
хмарочос». (16+).
21.25 Х/ф «Копи на 
пiдхватi». (16+).
23.35 Х/ф «Адреналiн». 
(18+).
1.20 Громадянська обо-
рона.
2.55 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.55 Наречена для тата. 
(12+).
13.55,23.20 Звана ве-
черя. (12+).
16.25 Супербабуся. 
(12+).
21.00 МастерШеф. 
Celebrity. (12+).

5.45 «Вар`яти». (12+).
6.05 «Хто проти блон-
динок?» (12+).
8.00,10.00 «Kids` Time».
8.05 Х/ф «Королiвський 
коргi».
10.05 «Орел i решка. 
Земляни».
11.00 «Орел i решка. 
Дiвчатка. Невидане».
12.10 «Орел i решка».
15.10 Х/ф «Ну що, при-
їхали?»
17.10 Х/ф «Ну що, при-

їхали: Ремонт».
19.05 Х/ф «Двоє: я i моя 
тiнь».
21.00 Х/ф «Мiй шпигун». 
(12+).
23.10 Х/ф «Три метри 
над рiвнем неба 2: Я 
тебе хочу». (16+).
1.55 «Improv Live Show». 
(12+).
2.40 «Зона ночi».

7.00,15.00,19.00 Сьо-
годнi.
7.25,3.10 Реальна мiс-
тика.
8.50 Т/с «Я заплачу 
завтра». (12+).
12.45 Т/с «Час йти, час 
повертатися», 1 i 2 с. 
(12+).
15.20 Т/с «Час йти, час 
повертатися». (12+).
17.00 Т/с «Сiм`я на рiк», 
1 i 2 с. (12+).
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Сiм`я на рiк». 
(12+).
23.00 Т/с «Мама моєї 
дочки», 1 i 2 с. (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Мама моєї 
дочки». (12+).

8.45 «Щасливий снi-
данок».
9.00 «Щасливе iн-
терв`ю».
10.00,11.00,12.00,13.
00,14.00,15.00,16.00
«Репортер». Новини.
10.10 «Cоцiальний 
статус» з В. Бiрзулом.
10.40 «Перша пере-
дача» з О. Федченко.
11.15,12.15 «Акценти» 
з Н. Фiцич.
13.15,21.30 «Влада 
хохотала».
13.45 «Новини вiд 
Христини» з Х. Чер-
негою.
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. 
Близнюком.
20.30 «Вiйна за неза-
лежнiсть».
21.00 «Прямий доказ».
22.00 «The Week». Мiж-
народний огляд з Т. Бе-
резовцем та П. Залма-
євим.
23.00 «Вата шоу» з А. 
Полтавою.

6.00 Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля», 3 с. 
(16+).
7.50 Х/ф «Универ-
сальный солдат». 
(США). (16+).
10.00 Х/ф «Ра-
зомкнутые объятия». 
(Испания). (16+).
12.25 Х/ф «В стране 
женщин». (США). (16+).
14.25 Х/ф «Погоня». 
(США). (16+).
16.10 Х/ф «Олигарх». 
(16+).
18.55 Х/ф «Родина». 
(18+).
21.20 Х/ф «Доспехи 
бога 2: Операция 
«Кондор». (Гонконг).
23.20 Х/ф «Если 
только». (США - Велико-
британия). (16+).
1.05 Х/ф «Гардемарины 
3». (16+).
3.15 Х/ф «Дура». (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.30 «Ух ти show».
9.15 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.15 Х/ф «На iншому 
кiнцi дроту».
12.10 Х/ф «Досягни 
успiху».
14.00 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
0.00 Х/ф «Голi перцi». 
(18+).
1.35 Т/с «Три сестри».
3.20 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 Квартирне пи-
тання.
9.30,0.30 Iдеї ремонту.
10.20 Правила життя.
12.00 Правила вижи-
вання.
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.

5.45 «Втеча. Реальнi 
iсторiї».
7.05 Т/с «СБУ. Спецопе-
рацiя».
11.05 «Україна вражає».
12.50 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
14.00 Т/с «Смерть у 
раю». (16+).
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00,3.00 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Близню-
ки-дракони». (16+).
21.35 Х/ф «Ведме-
жатник». (16+).
0.00 Х/ф «Викрадений». 
(16+).
1.55 «Таємницi 
кримiнального свiту».
3.30 «Випадковий 
свiдок».
4.00 «Речовий доказ».
4.30 «Правда життя. 
Професiйнi байки».
5.00 «Top Shop».

6.00 «Утро России. Суб-
бота».
9.00 Вести. Местное 
время.
9.15 Местное время. 
Суббота.
9.30 «По секрету всему 
свету».
9.55 «Формула еды».
10.15 «Пятеро на од-

ного».
11.00,20.00 Вести.
11.30 «Сто к одному».
12.15 «Смотреть до 
конца».
13.20 «Доктор Мяс-
ников».
14.20 Х/ф «Останьтесь 
навсегда».
18.05 «Привет, Андрей!»
21.00 Х/ф «От любви до 
ненависти».
0.20 «Романтика ро-
манса».
1.15 Х/ф «Подсадная 
утка».
4.20 Х/ф «На всю 
жизнь».

6.00 Випадковий свiдок.
9.05,1.45 Мiстична 
Україна.
9.55 Правда життя.
11.00 Речовий доказ.
12.10,23.00 Секретнi 
територiї.
13.05 Код доступу.
15.05,0.00 Вирiшальнi 
битви 2 свiтової.
16.00 Титанiк: наслiдки.
18.00,0.55 Дика при-
рода Чилi.
19.00 Океани.
21.00 Як ми створили 
бомбу.
2.35 Iлюзiї сучасностi.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.15 Х/ф «Дiти шпи-
гунiв».
11.00 Х/ф «Дiти шпи-
гунiв 3D: Гру завер-
шено».
12.45,13.45,14.45,23.
00,0.00,1.00 Одного 
разу пiд Полтавою.
13.15,14.15,23.30
Танька i Володька.
15.15 Х/ф «Думками 
навиворiт».
17.00 Х/ф «Iгри з 
вогнем».
18.45 Х/ф «Родина за 
хвилину».
21.00 Х/ф «Зоонаг-
лядач».

0.30,1.30 Країна У 2.0.
2.15 Панянка-селянка.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.10 Х/ф «Грязные 
танцы». (США). (12+).
7.50 Х/ф «Чикаго». 
(США - Германия - Ка-
нада). (12+).
9.40 Х/ф «Робин Гуд: 
Принц воров». (США). 
(12+).
11.55 Х/ф «Остров 
Ним». (США). (12+).
13.30 Х/ф «Спеши лю-
бить». (США). (12+).
15.10 Х/ф «Дневники 
няни». (США). (16+).
16.50,4.40 Х/ф «Парк 
Юрского периода». 
(США). (16+).
18.55 Х/ф «Парк Юрс-
кого периода 2: Зате-
рянный мир». (США). 
(16+).
21.00 Х/ф «Жена путе-
шественника во вре-
мени». (США). (16+).
22.45 Х/ф «Ромео и 
Джульетта». (Велико-
британия - Италия). 
(12+).
0.40 Х/ф «Чтец». (США 
- Германия). (16+).
2.40 Х/ф «Игры ра-
зумов». (Ирландия). 
(16+).

6.00 «Шаленi пере-
гони».
7.00 «ДжеДАI».
8.10 «Загублений свiт».
13.15 Х/ф «Прометей». 
(16+).
15.50 Х/ф «Чужий». 
(16+).
18.10 Х/ф «Чужi». (16+).
21.00 Х/ф «Макс Пейн». 
(16+).
22.55 Х/ф «Чужий проти 
Хижака». (18+).
0.50 Х/ф «Кармузська 
вiйна». (16+).
2.50 «Вiдеобiмба 2».
4.20 «Цiлком та-
ємно-2017».

п'ятниця, 23 липня

субота, 24 липня
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6.00 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Плавання. Ку-
льова стрiльба.
6.20 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Дзюдо.
7.40 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Стрiльба з лука. 
Стрибки в воду.
10.30,16.30 Студiя 
Токiо-2020.
11.00 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Дзюдо. Фехту-
вання.
18.00,21.00,0.00 Но-
вини.
18.20 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Важка атлетика.
20.20,21.50 ХХХII лiтнi 
Олiмпiйськi iгри.
21.30 Доба Олiмпiйських 
iгор.
0.30 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Трiатлон.
3.00 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Фехтування.
3.25 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Академiчне 
веслування.
4.30 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Плавання.

7.00 «Життя вiдомих 
людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.45,4.20 «Свiт нави-
ворiт».
18.30 «Свiтське життя».
19.30,5.00 «ТСН-Тиж-
день».
21.00 Бойовик «Люди 
Iкс. Апокалiпсис». (16+).
23.40 Х/ф «Новi му-
танти». (16+).
1.50 Х/ф «Хранителi». 
(16+).

4.45 Х/ф «Де ти, Ба-
гiро?»
5.55 Х/ф «Пригоди Ге-

кльберрi Фiнна».
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
10.00,11.00,12.00
«Iнше життя».
13.10 «Речдок. Випе-
реджаючи час».
18.00 Х/ф «Фантомас».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Крах». (16+).
22.20 Х/ф «Золоте 
теля».
1.45 «Речдок».

6.00 Вiкно до Америки.
6.10,7.10,0.15 Д/с «Бо-
йовий вiдлiк».
7.00,8.00,8.50,15.00,1
6.00,20.00,0.00,2.00,3
.00,4.00,5.00 Час 
новин.
7.50,21.25 Актуально: 
Економiка. Полiтика. 
Соцiум.
8.05 Невигаданi iсторiї.
8.25 Vоїн - це я!
8.35 Натхнення.
9.00 Божественна 
лiтургiя ПЦУ.
11.00 Божественна 
лiтургiя УГКЦ.
12.15,15.15 Х/ф «Нез-
рiвнянний».
16.10 Концерт.
18.00,1.00,5.10 Час. 
Пiдсумки тижня з А. 
Мiрошниченко.
19.00 Д/с «Вердикт 
iсторiї».
20.10,2.15 Машина 
часу.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
21.30 Вечiр з Янiною 
Соколовою.
22.00 Полiтклуб В. Порт-
нiкова.
23.00 Суботнiй Полiт-
клуб В. Портнiкова.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.30 Скарб нацiї.
4.40 Еврика!
4.45 Факти.
5.10 Особливостi нацiо-
нальної роботи.
6.55,10.55 Ба-
гач-Бiдняк.
7.55,0.50 Анти-зомбi.
8.55 Секретний фронт.
9.55 Громадянська обо-
рона.
11.55,13.00 Х/ф «Будь 
кмiтливим!» (16+).
12.45 Факти. День.
14.35 Х/ф «Копи на пiд-
хватi». (16+).
16.40 Х/ф «Як викрасти 
хмарочос». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Шторму на-
зустрiч». (16+).
20.55 Х/ф «Хижак». 
(16+).
23.00 Х/ф «Адреналiн 2: 
Висока напруга». (18+).
2.35 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.55 Хата на тата. (12+).
12.40 МастерШеф. 
Celebrity. (12+).
15.00 СуперМама. (12+).
19.00 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
20.00 Один за всiх. 
(16+).
23.45 Я соромлюсь 
свого тiла. (16+).

5.50,1.00 «Вар`яти». 
(12+).
6.25 «Таємний агент». 
(12+).
7.45,9.10 «Kids` Time».
7.50 М/ф «Том i Джерi: 
Шпигунськi пристрастi».
9.15 Х/ф «Деннiс-мучи-
тель».
11.25 Х/ф «Черговий 
тато: Лiтнiй табiр».
13.05 Х/ф «Черговий 
тато».
15.00 Х/ф «Двоє: я i моя 

тiнь».
17.05 Х/ф «Мiй шпигун». 
(12+).
19.05 Х/ф «Шпигун по 
сусiдству».
21.00 Х/ф «Канiкули». 
(16+).
23.00 «Improv Live 
Show». (12+).

5.50 Сьогоднi.
6.50,4.00 Реальна мiс-
тика.
9.50 Т/с «Затемнення».
17.00 Т/с «Се ля вi», 1 i 2 
с. (16+).
19.00 Сьогоднi. Пiд-
сумки з Олегом Пан-
ютою.
21.00 Т/с «Се ля вi». 
(16+).
23.00 Т/с «Я заплачу 
завтра», 1-3 с. (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Я заплачу 
завтра». (12+).
3.10 Гучна справа.
4.45 Агенти справедли-
востi. (16+).

9.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,17.00 «Ре-
портер». Новини.
9.15 «Медексперт» з К. 
Трушик.
10.10 «Про особисте» з 
Н. Фiцич.
11.15,12.15 «Акценти» з 
Н. Фiцич.
13.10 «П`ята колонка» з 
Х. Чернегою.
13.40 «Запорєбрик 
News» з О. Курбановою.
14.00,15.30 Концерт.
17.15 «Не наша Russia» з 
М. Гаєм та I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» 
з П. Рольником та О. 
Близнюком.
20.00 «Прямий доказ».
20.25 «Вiйна за неза-
лежнiсть».
20.45 «Sound.чєк».
21.00 «Великi новини» з 

Т. Березовцем.
22.00 «Влада хохотала» 
з Ю. Петрушевським.
22.30 «Щасливий день з 
полiтиком».
23.00 «Вата шоу» з А. 
Полтавою.

6.00 Х/ф «Приключения 
Кроша». (16+).
7.50 Х/ф «Гардемарины 
3». (16+).
10.00 Х/ф «Родина». 
(18+).
12.25 Х/ф «Доспехи бога 
2: Операция «Кондор». 
(Гонконг). (16+).
14.25 Х/ф «Если только». 
(США - Великобри-
тания). (16+).
16.10 Х/ф «Дура». (16+).
18.55 Х/ф «Тихая га-
вань». (США). (16+).
21.20 Х/ф «Дорогой 
Джон». (США). (16+).
23.20 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли». (Китай). 
(16+).
1.05 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли 2». (Китай). 
(16+).
3.15 Х/ф «Виват, гарде-
марины!» (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.40 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.30 Х/ф «Громобiй».
12.10 Х/ф «На iншому 
кiнцi дроту».
14.10 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
0.00 Х/ф «Роздiлювач». 
(18+).
2.15 Т/с «Три сестри».
3.00 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 Квадратний метр.
9.30,0.10 Iдеї ремонту.
10.20 Один за 100 

годин.
12.00 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.

5.30 Х/ф «Весь свiт в 
очах твоїх...»
6.45 «Слово Предстоя-
теля».
6.55 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
9.20 Т/с «Смерть у раю». 
(16+).
13.30 Х/ф «Близню-
ки-дракони». (16+).
15.30 Х/ф «Ведме-
жатник». (16+).
17.55 «Легенди карного 
розшуку».
19.00 Х/ф «Таємничий 
острiв».
20.50 Х/ф «Полювання 
за тiнню».
23.00 Х/ф «Деяка спра-
ведливiсть». (18+).
1.00 Х/ф «Викрадений». 
(16+).
2.55 «Речовий доказ».

6.00 «По секрету всему 
свету».
6.20 Х/ф «Работа над 
ошибками».
8.10 «Диалоги о жи-
вотных. Сафари Парк в 
Геленджике».
8.50 Местное время. 
Воскресенье.
9.25 «Моя любовь - 
Россия!»
10.00,12.15,20.00
Вести.
11.00,1.35 Торже-
ственный парад кo Дню 
Военно-морского флота 
РФ.
12.40 «Сто к одному».

13.55,4.30 «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!»
14.55 Комедия «Три 
плюс два».
16.35 Х/ф «Непредви-
денные обстоятельства».
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым».
0.50 «Без срока дав-
ности. До последнего 
имени».
2.50 Х/ф «Мама, я же-
нюсь».

6.00 Випадковий свiдок.
8.35,1.55 Мiстична 
Україна.
9.25 Правда життя.
11.00 Речовий доказ.
12.10,23.00 Секретнi 
територiї.
13.10 Легендарнi замки 
України.
14.05 Легендарнi замки 
Закарпаття.
15.00,0.00 Вирiшальнi 
битви 2 свiтової.
16.00 Як ми створили 
бомбу.
18.00,0.55 Дика при-
рода Чилi.
19.00 Океани.
21.00 Титанiк: наслiдки.
2.45 Ризиковане життя.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.15 М/ф «101 далмати-
нець».
10.45 Х/ф «Дiти шпи-
гунiв 2: Острiв утрачених 
мрiй».
12.45,13.45,14.45,22.3
0,23.30,0.30 Одного 
разу пiд Полтавою.
.15,14.15,23.00,0.00
Танька i Володька.
15.15 М/ф «Геркулес».
17.00 М/ф «Ранго».
18.45 Х/ф «Уяви собi».
20.45 Х/ф «Тисяча слiв». 
(16+).
1.00 Країна У 2.0.
1.30 Країна У.

2.15,4.45 Панянка-се-
лянка.
4.00 Щоденники Тем-
ного. (16+).
5.50 Кориснi пiдказки.

6.55 Х/ф «Голодные 
игры: И вспыхнет пламя». 
(США). (16+).
9.15 Х/ф «Управление 
гневом». (США). (12+).
11.00 Х/ф «Жена путе-
шественника во вре-
мени». (США). (16+).
12.45 Х/ф «Правила 
съема: Метод Хитча». 
(США). (12+).
14.40 Х/ф «Парк Юрс-
кого периода». (США). 
(16+).
16.40 Х/ф «Парк Юрс-
кого периода 2: Зате-
рянный мир». (США)
18.45,5.20 Х/ф 
«Близкие контакты 
третьей степени». 
21.00 Х/ф «Зеленая 
миля». (США). (16+).
0.00 Х/ф «Лекарство от 
здоровья». (США - Гер-
мания). (18+).
2.25 Х/ф «Что скрывает 
ложь». (США). (16+).
3.50 Х/ф «Такси 3». 
(Франция). (16+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.00 «ДжеДАI».
9.00,0.55 «Загублений 
свiт».
14.10 Х/ф «Чужий: За-
повiт». (16+).
16.40 Х/ф «Чужий 3». 
18.55 Х/ф «Чужий 4: 
Воскресiння». (16+).
21.00 Х/ф «Вiтряна рiка».
23.05 Х/ф «Чужий проти 
Хижака 2». (18+).
1.55,4.15 «Вiдеобiмба 
2».
4.10 «Найкраще».

неділя, 25 липня

Відповіді на кросворд з №26

ПО ГОРИЗОНТАЛI:
1. Англ. одиниця довжини.

3. Яр.
6. ... Марiя.
9. Чародiй.

11. Стадо коней.
13. Легенi риби.

15. Мiсто шумерiв.
16. Займенник.

17. Вперта тварина.
19. ... Лiнней.

20. Лiтературний жанр.
21. Лiквiдацiя будинку.

24. Кулачний спорт.
28. Опiр.

29. Слово з "Кiн-дза-дза".
31. Др.-римський iмператор.

34. Український танець.
36. Генетичний "сейф".

37. Схiд.
38. Об`єднанi Арабськi Емiрати.

39. Транс.-нацiональна корпорацiя.

ПО ВЕРТИКАЛI:
1. Острiв в Океанiї.

2. Головоломка.
4. Прянiсть iз Iндiї.

5. Окрiп.
6. Мiсто в респ. Чад.

7. Табачник.
8. "Чарiвник країни ..."

10. Слово собаки.
12. Укр. Радянська енциклопедiя.

14. Заглибина в землi.
18. Грунто-утвор. порода.

19. Англ. екiпаж.
22. Цiнне хутро.

23. Рiчка в Африцi.
25. Орган зору.

26. Вiдрiзний талон.
27. Рiчка в Азiї.

30. Частина п`єси.
32. Провiнцiя в Бельгiї.
33. Японський театр.

34. 100 ар.
35. Сумчастi гриби

По горизонталi:
1. Як. 3. Ял. 5. Брус. 7. Снiп. 9. Iа. 10. 
Ринiт. 11. Ра. 13. Васал. 15. Талер. 17. 
Ложа. 18. Iрис. 19. Болю. 22. Афон. 25. 
Камiн. 26. Банан. 28. Ур. 29. Тарас. 30. 
Сi. 31. Смак. 33. Торт. 35. Ак. 36. Но.

По вертикалi:
1. Яр. 2. Кураж. 3. Янтар. 4. Лi. 5. Баал. 
6. Сила. 7. Сiтi. 8. Прес. 9. Iв. 12. Ар. 14. 
Сором. 16. Лимон. 19. Барс. 20. Лiтак. 
21. Юнак. 22. Абат. 23. Фасон. 24. 
Наст. 25. Ку. 27. Нi. 32. Ма. 34. Ро

КРОСВОРД
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27
м. Гадяч, вул. 
Енгельса, 26

макулатуру, 
поліетилен,

пластикові пляшки,
склобій, алюмінієву банку

КУПЛЮ

0666042031
0500182699
0679699120

Тел. 

КУПЛЮ
биків – 40�43 грн/кг
корів – 30�33 грн/кг

телят, коней, свиней, кнурів
Дорого. Доріз. Цілодобово

Тел. 0990302837, 
0962684531

29 Тел.: Тел.: 09913203450991320345

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

29

33

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, господарські 
споруди. Все приватизоване. Тел. 
0992858310.

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

� БУДИНОК, с. Сари. Тел. 
0509700858 (Наталія). (5)

� 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, прива-
тизована. 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 

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

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

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

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

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

� БУДИНОК, 90 м. кв., газифі-
кований, зі зручностями. Гараж, 
підвал, господарські споруди. 
З/д 10 соток. Р-н Підварок. Тел. 
0662820905.

� БУДИНОК, 86 м. кв., пров. Сум-
ський, 54. Поруч центр. Газ, вода, 
господарські споруди. Ціна дого-
вірна. Тел. 0951350748.

� СТАРИЙ	БУДИНОК та 15 
соток землі, с. Вельбівка. Тел. 

0506297659. 

� САДИБА с. Новоселівка. Для 
проживання або під дачу. Газ, гос-
подарські споруди, з/д 20 соток. 
Приватизована. Тел. 0500853323

� БУДИНОК, вул. Першотрав-
нева,43 (р-н дитбудинку). Будинок 
з меблями, жила площа 91 м.кв., 
з/д 6 соток, господарські споруди, 
гараж, л/кухня. Ціна договірна. 
Тел. 0688948285, 0688640349 
(Сергій Григорович)

� ХАТИНКА 8х5м., вмебльована, 
об лаштована під дачу або прожи-
вання. Є господарські споруди, 
з/д, недорого. Тел. 0663907815.(2)

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

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

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

� БУДИНОК, 48 м.кв., 2 види 
опалення, газ, вода, часткові зруч-
ності. Торг. Тел. 0500124450. 

� БУДИНОК з усіма зручностями. 
Гараж, сарай, р-н Аграрного ліцею. 
Гарний стан. Тел. 0955344036. 

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

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

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

� 1/2	БУДИНКУ, р-н Парку. Гарне 
місце, сарай, погріб, л/кухня. Ціна 
договірна. Торг. Тел. 0500622596. 

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

� САДИБА в мальовничому місці 
із з/д 40 соток. В лісі, в центрі с. 
Вельбівка. Документи в наявності. 
Тел. 0635385987

� БУДИНОК центр міста, вул. Ак. 
Павлова, 51, площа 65 м.кв., з/д 
10 соток, приватизована, 5 кімнат. 
Гарний паркан. Тел. 0954938729, 
0992544432

� БУДИНОК, пров. 2-й Банний, 
8. З/п 81 м.кв., газ, вода, з/д 8,8 
соток, 4 кімнати. Ціна договірна. 
Тел. 0954203913 

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

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

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

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

� 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

� 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 завмоду, вул. Гага-
ріна, 4/5 поверх, централізоване 
опалення, всі лічильники, м/п 
вікна, м/п лоджія, ремонт. Ціна 
договірна. Тел. 0684840859

� 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

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

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

� 3-КІМН. кв., 49 м.кв., 
навпроти пам’ятника Шевченку. 
1/2 поверх, автономне опалення. 
Є сарай, погріб у дворі. Можливо 
під офіс. Житловий стан. Доку-
менти готові. Тел. 0956926366

� 3-КІМН. кв., р-н Сарський, 
67,7 м.кв., 1/5 поверх. Тел. 
0955720391 

� 2-КІМН. кв., 1-й поверх, вул. 
Полтавська, 35. З/п 51,4 м.кв. 
Тел. 0952264923.  

� 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.

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

� 2-КІМН. кв., з/п 48 м.кв., 
2-й поверх, р-н М. Круг, вул. О. 
Кобелянської, гараж поряд. Тел. 
0957757230. 

� 2-КІМН. кв., 30 м.кв., 
1-поверховий будинок, р-н В. 
Круга. Газ, вода, лічильники. 
Без зручностей. Сарай, погріб. 
Недорого. Торг при огляді. Тел. 
0669129442. 

� 2-КІМН. кв., р-н Черемушки, 
51 м.кв., 1/5 поверх, м/п вікна. 
Ціна при огляді. Тел. 0993599860

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

� З/Д	10	соток, приватизована, 
вул.. Ставкова. Поряд великий 
ставок. Ціна договірна. Тел. 
0955870932 

� З/Д	0.4	га., в мальовничому 
куточку с. Красна Лука (сосновий 
ліс, річка). Наявні комунікації – 
вода, електроенергія, поряд лінія 
газопроводу. Тел. 0667538364, 
0963754708

� З/Д	11,3	сотки, без споруд. 
Вода у дворі, по вул. Будька. 
Навпроти газового господар-
ства. Тел. 0955047860

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. 
(30) 

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

� ГАРАЖ для ремонту автомо-
білів. Тел. 0669958030

� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790.	(5)

� 1/2	БУДИНКУ гараж, сарай, 
погріб, кухня. Здається мінімум 
на 1рік. Ціна, оплата кому-
нальних послуг. Район колишньої 
сільгосптехніки.Тел.0971796865

� 2-КІМН. кв., центр міста. Тел. 
0957622195

� ПРИМІЩЕННЯ під магазин, 
офіс. Навпроти «Полтава Банк». 
Тел. 0957686030

ЗНІМУ

� 1-КІМН. кв. на тривалий 
термін, зі зручностями, бажано 
в центрі. Порядність та своє-
часну оплату гарантую. Тел. 
0982389824 (Віктор)

ГАРАЖІ
Продаж

� ГАРАЖ 62 м.кв., з вхідним 
погребом, по вул. Драгоманова 
(р-н гуртожитку училища куль-
тури). Земля і будівля прива-
тизовані. Ціна договірна. Тел. 
0661868392. 

� ГАРАЖ добротний, в центрі 
міста, з підвалом, 6х4м., з під-
валом. Р-н магазину «Господа-
рочка». Тел. 0502545532

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

� ВАЗ-2107, 2008 р.в., двигун 

1,6 газ/бензин. Ціна 2500 у.о. 
Тел. 0501347535

� ВАЗ-2106,	1981 р.в., пере-
варена. Бензин. Ціна договірна. 
Робочий стан, м. Заводське. Тел. 
0508525503

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

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

� ВАЗ-2109, 2004 р.в., 
хороший стан, зелений колір. 
Ціна 75 тис. грн. Торг. Тел. 
0952574633

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

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

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

МОТО
Продаж

� МОПЕД	Дельта. Двигун 49 
см. куб. Ціна 6000 грн. Тел. 
0660038829 (2)

� МОТОЦИКЛ, об’єм 110 
см. куб. Зареєстрований. Тел. 
0951797457. 

� ЮПІТЕР-5, ціна 15 тис. грн.. 
Тел. 0992279628

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

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

� АВТОГУМА б/в, «Bridgestone» 
185/65/15. Ціна 700 грн./шт. Тел. 
0997597848, 0500422792

� ЛУАЗ	«Волинь», на з/ч  або 
під відновлення. Нові з/ч Луаз, 
ЗАЗ. Тел. 0500223103

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

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

� ДОШКА, брус, штахет, 
шалівка. Дрова: сосна, береза. 
Доставка. Тел. 0509080626. (25)

� ПІСОК,	КАМІНЬ	бут,	
цегла,	гранвідсів,	чорнозем,	
перегній.	Доставка.	Тел.	
0662127037.	(12)

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

� 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

� ЦЕГЛА	б/в та нова. ШИФЕР
б/в. Пісок, щебінь, гран-

відсів. Дошка, тирса, обрізки 
з пилорами. Доставка. Тел. 
0979796234, 0501446845

� ТРУБИ (можливо для пар-
кану), діаметр 90/78, товщина 8 
мм., висота 2,5 м. Ціна 10 грн./кг. 
Тел. 0995484823

� ШАЛІВКА суха. Тел. 
0958047248. 

� ШИФЕР б/в, ціна 40 грн./лист. 
Тел. 0502147687

МЕБЛІ
Продаж

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

� ШАФА	4-дверна, з підсвіткою 
і дзеркалами. Ліжко 2-місне, 
дерев’яне, без матраца. Все б/в, 
у гарному стані. Тел. 0997854867

� ШАФА	2-дверна з антре-
соллю, стіл 1-тумбовий, дивани, 
комод, шафа 3-дверна, шафа 
книжкова, шафа, сервант, стіл 
розсувний. Тел. 0958357038

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

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

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

� ВУЛИКИ «українка». Тел. 
0500223112

� СІНО тюковане. Тел. 
0995139836

� ТЕНТ-ПОКРИТТЯ 10*5м., сто-
лярні лещата «Спрут», пральна 
машина «Таврія-3МН», колесо з 
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свиней, свиноматок.
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КІЗ -12 грн./кг. 
ЦАПІВ – 15 грн./кг . 
ОВЕЦЬ – 30 грн./кг 

живої ваги.

 Тел. 0990128098 (Олег)
ЕЛЕКТРОННІ ВАГИ

КУПЛЮ 

29

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

КУПЛЮ
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ПОСТІЙНО
Вивіз живою вагою

Тел. 0663411681, 0969329526

КУПЛЮ КОРІВ, КУПЛЮ КОРІВ, 
БИКІВ, КОНЕЙБИКІВ, КОНЕЙ

33

40

35-38 грн./кг
Кіз, цапів 18 грн./кг

Тел. 0954898661, 
0684151318 (Родіон)

КУПЛЮ
ОВЕЦЬ, 

БАРАНІВ
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диском до авто (15,5-13/6,15-13), 
сальникова набивка - все нове. 
Б/в: газова плита, сівалка ого-
родня ручна СГР-0,1, камера для 
колеса автомобіля, холодильник 
Донбас.Тел. 0960871059

	� ХОЛОДИЛЬНИК-вітрина Cold 
2м., 2шт. Морозильна камера 
(скло випукле), IBG (вітрина) 2м. 
Холодильник Cold вертикальний 
2-дверний, металевий, 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

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

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

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

	� ПРАЛЬНА	МАШИНА 
«Малютка», 2-камерний холо-
дильник, чайний гриб, таганок, 
газова плита, велосипед дитячий. 
Тел. 0662000908. 

	� ХОЛОДИЛЬНИК «Атлант», 
2-камерний. М’який куточок. 
ПК. Велосипед «Ардіс». Тел. 
0506128359

	� БЕНЗОПИЛКА «Makita», 52 см. 
куб., 3600W. Ціна 2 тис. грн. Тел. 
0997597848, 0500422792

	� ПШЕНИЦЯ, ячмінь нового 
урожаю. Тел. 0664284481

	� ВОРОТА	гаражні, 2,7х1,9м., 
дешево. Велосипед «Україна». 
Тел. 0663821086. 

	� ТАЗ 200л. Банки 3, 1, 0,5л. Бутлі 
5л. Картопля 3 грн./кг. Квіти: дра-
цена, юкка. Тел. 0950678649. 

	� БАЯН, гармошка, акордеон. 
Все б/в. Тел. 0668791450. 

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

	� ХОЛОДИЛЬНИК маленький, 
телевізор «Toshiba». Велосипед 
спортивний, пральна машинка 
«Донбас». Велосипед жіночий. 
Газова плита 4-камфорна. Тел. 
0662000908

	� ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерний, 
пральна машина, телевізор, хлі-
бопіч, пилосос, бідони алюмі-
нієві, 40л. Миски великі, чавуни, 
килими, люстри, банки різні, пір’я. 
Тел. 0958357038 

	� ВЕЛОСИПЕДИ – 2 шт. Ємності 
для зерна 0,5 та 1т. Ел. двигун 3 
кВт. Тел. 0958024506, 0951626631. 

	� СТАНОК стругальний з цир-
куляркою, добротний. Вугілля 
антрацит. Недорого. Тел. 
0984024712. 

	� ЛАМІНАТ б/в, у гарному стані. 
Двері дерев’яні, сучасна шафа, 
3-дверна. Насос до газового 
котла. Тел. 0955198630. 

	� БАНКИ за півціни: 3л. – 20шт. 
по 10 грн., 2л. – 15 шт. по 10 грн., 
1л. – 40 шт. по 5 грн., 0,5л. – 50 шт. 
по 4 грн. Тел. 0956136209.   

	� БОРОНА зубчата – 400 грн. 
Пральна машина – 400 грн. Пічна 
газова автоматика – 400 грн. 
Бідон 30л. (нерж.) – 800 грн. Тел. 
0662683686. 

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

	� КУКУРУДЗА. Тел. 0956513876

	� ХОЛОДИЛЬНИК «Атлант», б/в, 
у гарному стані. Потребує розмо-
рожування два рази на рік. Тел. 
0508506361. 

	� ТРЮМО – 300 грн., вело-
сипед дитячий – 800 грн. Доріжки 
килимові, 50-100 грн. Радіатор 
масляний. Бідон алюмінієвий. 
Банки 3л. Тел. 0500162700. 

	� ВЕЛОСИПЕДИ, 2 шт. Ел. 
двигун 3 кВт. Ємності для зерна 
0,5 та 1т. із засувами. Тел. 
0958024506, 0951626631. 

	� ЛІЖЕЧКО дитяче з матрацом, 
б/в. Шафа 3-дверна, б/в. Антре-
соль 3-дверна, б/в. Банки 1, 2, 3л., 
б/в. Тел. 0678692045. 

	� ВОДОНАГРІВАЧ, 50л., б/в 2 
міс. Батареї чавунні, б/в. Пральна 
машина автомат «Samsung», б/в. 
Тел. 0999197555. 

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

	� ЕЛЕКТРОДВИГУН 1,1 кВт., 
220-380В., 1410 об./хв., новий. 
Вкладиші ГАЗ-24 – 700 грн. Тел. 
0505907475. 

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

	� БАЛОН газовий, із горєлкою. 
Зернодробілка, ємність 50л., 
алюмінієва. Стовпчики дерев’яні. 
Тел. 0668411837.  

	� 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.

ТВАРИНИ
продаж

	� ФГ	«ДОБРО-КРАФТ»	про-
дасть	молодняк	цапів	заанен-
ської	породи.	Тел.	0505976790

	� ВІДДАМ	у	добрі	руки	симпа-
тичних грайливих кошенят. Вік 1,5 
місяців. Окрас «персиковий». 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

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

	� ІНДИЧАТА підрощені, 
домашні. Можна з індичкою. Тел. 
0680898667 (Катерина Іванівна)  

	� КРІЛЬ – самець парувального 
віку, білий. Ціна 100 грн./кг. Тел. 
0666686004. 

	� КОЗА молода, ряба, з ріж-
ками. Можна з козеням 
(кізочкою). Тел. 0687469402. 

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

	� БРОЙЛЕР тушкою та 
живою вагою. Тел. 099954911, 
0989279541

	� ЦУЦЕНЯТА породи «Кане 
Корсо». Тел. 0668158697

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

	� МАКУЛАТУРУ,	поліетилен,	
пет-пляшки,	склотару.	Дорого.	
Самовивіз.	Тел.	0501838458,	
0980922374

	� ГАЗОВУ	ПЛИТУ в гарному 
стані. Тел. 0993706467. 

	� АПАРАТ	КВЧ-терапії. Тел. 
0665291292

	� КРІСЛО розкладне, б/в, недо-
рого. Тел. 0953430776. 

	� БИЧКА на відгодівлю віком 3 – 
5 місяців. Тел. 0994375199. 

	� БУДИНОК або будівлі під 
розбір. Тел. 0501446845, 
0979796234.

БЮРО ЗНАХІДОК

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

	� ВТРАЧЕНЕ	пенсійне посвід-
чення видане на ім’я Наталії	
Миколаївни	Козак

	� ВТРАЧЕНИЙ державний акт 
на право власності на земельну 
ділянку площею 0,1815га Серія 
АИ №651499 від 31.12.2009 року 
виданий Краснолуцькою сіль-
ською радою на ім’я Володимира 
Трохимовича Опришка

	� ВТРАЧЕНИЙ державний акт 
на право власності на земельну 
ділянку площею 0,25га Серія АИ 

№651500 від 31.12.2009 року 
виданий Краснолуцькою сіль-
ською радою на ім’я Володимира 
Трохимовича Опришка

	� ЗНАЙДЕНО	5	КЛЮЧІВ від 
чотирьох замків, в р-ні АТП 15337. 
Тел. 0662484192

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. (12)

	� 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

	� 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 замов-

лення. Досвід роботи 12 років. 
Доступна ціна. Тел. 0957423588, 
0684830471. (12)	

	� Б’ЄМО	СВЕРДЛОВИНИ. Тел. 
0687844221

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

	� ВАНТАЖНІ	ПЕРЕВЕЗЕННЯ	до 
7 т. ЗІЛ - 130 самоскид (цегла б/в, 
щебінь, пісок, глина, чорнозем, 
плити ПКЖ, гранвідсів та інші 
будматеріали). Послуги екскава-
тора. 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,	від-
коси,	м/п	вікна,	двері,	бал-
кони,	сайдинг,	блокхауз,	зва-
рювальні	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. (5)

	� 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)

	� 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		

	� 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, туалетні 
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

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

	� ВИКОНАЮ	ЗЕМЕЛЬНІ	
РОБОТИ. Копаю каналізації, 
траншеї, інші фізичні роботи. Тел. 
0961598810, 0982748331 (Діма)

	� 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

РОБОТА
 � Запрошуємо СПЕЦІАЛІСТІВ	

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

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

	� ФГ	запрошує	на	роботу	ПРА-
ЦІВНИКА.	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. Заро-
бітна плата від 4500 грн. за вахту. 
Тел. 0668008713, 0674627014 

 � 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

 � ТОВ «Агро-Край» на постійну 
роботу потрібен: МАШИНІСТ	
КРАНА	АВТОМОБІЛЬНОГО. 
Надається житло і харчування. 
Офіційне працевлаштування. 
Оплата праці висока. Зверта-
тися за адресою: м. Гадяч, вул. 
Лохвицька, 29. Тел. 0672471461

	� ПОТРІБНА	ПОРЯДНА	ЖІНКА 
для догляду за людиною похи-
лого віку. Тел. 0506452686 
(Світлана)

 � На роботу у компанію АСК 
потрібен ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР 
вантажного авто. З/п висока. Тел. 
0505277564

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

 � Надам роботу ПРИБИРАЛЬ-
НИЦІ на неповний робочий день 
(з 8,00 до 13,00). Вимоги: праце-
любність, навички застосування 
миючих засобів. Тел. 0930060043

	� ПОТРІБЕН	ПРАЦІВНИК 
по догляду за присадибною 
ділянкою (скошування газону, 
обрізка дерев). Тел. 0955790116

	� ЧИСТИМО	ТА	ПОГЛИ-
БЛЮЄМО	КОЛОДЯЗІ.	

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

№33

	� ЗАБИРАЄМО	МЕТАЛ з 
дому самовивозом.  

Тел. 0509498855, 
0965167370. (№30)

ЗА ПІВРОКУ ПОЛТАВЦІ ВИТРАТИЛИ 
НА НОВІ АВТО 46 МЛН ДОЛАРІВ

	� 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)

Впродовж січня-червня 
у Полтаві та області 
зареєстрували 1 650 нових 
автомобілів загальною 
вартістю 46 млн доларів. 
Позашляховики і кросове-

ри становили 77% від загаль-
ної кількості проданих авто в 
регіоні. Дизельними двигуна-
ми були обладнані 28% авто-
мобілів. Середня ціна склала 
27 900 доларів, якщо не враховувати 
вартості додаткового обладнання, – 
повідомляє прес-служба сайту з про-
дажу автомобілів RST.ua.

Найпопулярнішим брендом було 
Renault. У регіоні з початку року при-
дбали 300 таких автомобілів на суму 5 
млн доларів. Кросовер Renault Duster 
став бестселером серед моделей і по-
крив 8% продажів. Крім нього часто 
купували Toyota RAV4 і Kia Sportage.

Загалом впродовж січня-червня 
в Україні зареєстрували 48 000 но-
вих автомобілів на загальну вартість 
1,5 млрд доларів. Це на 23% більше, 
ніж в аналогічний період минуло-

го року. Серед усіх зареєстрованих в 
Україні авто були й автомобілі пре-
міум-сегменту: 4 Rolls-Royce Cullinan; 
1 Rolls-Royce Wraith; 1 Rolls-Royce 
Ghost; 9 Bentley Continental GT; 5 
Bentley Flying Spur та 1 Aston Martin 
DB11.

Нагадаємо, у травні у Полтаві та 
області придбали 245 нових автомо-
білів на суму 7 млн доларів, найпо-
пулярнішою маркою серед яких та-
кож було Renault. Серед моделей тоді 
найбільшу кількість продажів отри-
мали Renault Duster, Renault Sandero 
і Skoda Kodiaq.

афіша
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ВІТАЄМО ВІТАЄМО 
молодих маммолодих мам

На Гадяччині одним з першими стали збирати 
ранні зернові в акціонерному товаристві «Гадяцьке 
бурякогсподарство». 

Цього тижня ми завітали на передове підприємство 
та зустрілися з головою правління Олександрем Су-
ханем, який із неприхованою гордістю розповів про 
результати. Тільки в одному селі Мартинівка за день 
зібрали 700 тонн зерна. Урожайність пшениці складає 

60-70 ц/га, ячменю – 40-50 ц/га. Запорукою успішних 
жнив аграрії називають своєчасно підготовлену тех-
ніку. Попри непрості погодні умови, керівник госпо-
дарства загалом прогнозує гарний врожай. Крім того, 
у товаристві дбають не тільки про те, щоб Гадяччина 
була із хлібом, а й про людей та місце, де вони живуть.

«Погода, вважаю, цього року, хоч нестабільна, але 
врожай буде гарний. Для отримання високого резуль-

тату потрібно докласти максимум зусилль. Зокрема, й 
вчасно підготувати сільськогосподарську техніку. За-
раз у полі 20 працівників та 5 комбайнів. За тиждень 
плануємо завершити збір зернових. Тож, сподіваємося 
на сприятливі погодні умови і запрошуємо на Обжин-
ки, - говорить Олександр Сухань.

Олександр Товстий, Вікторія Цимбал

«РОЗПОЧАЛИСЯ ЖНИВА - ЗАКАЧУЙ РУКАВА»

12.07. Ірина Гриценко 
(с. Лютенька) дівч., 

3090 53 см
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Популярний український виробник 
морозива «Рудь» випустив новий про-
дукт – енергетичний лід. Він продаєть-
ся в магазинах у морозильних камерах 
разом із морозивом, хоч і не призначе-
ний для осіб віком до 18 років. Про це 
повідомила на своїй сторінці у Facebook 
користувачка Олена Сидоренко .

Вона розповіла історію про те, що 
двоє дітей, які придбали енергетичне 
морозиво-лід, не підозрюючи про його 
небезпеку, після ласування не змогли 
заснути і погано почувались.

«Розповіла  мама двох дітей, які при-
дбали цей енергетичний лід в маленько-
му магазинчику – «ларьочку». Діти з’ї-
ли по дві пачки і, як наслідок -  не спали 
всю ніч. Були збуджені, мали приско-
рене серцебиття,» – поділилась жінка.

Проблема в тому, що цей продукт є 
у вільному доступі для дітей, які зараз 
на канікулах і масово купують морози-
во. Але це «морозиво» по факту є замо-
роженим енергетиком, який категорич-
но не можна вживати дітям. Ще більше 
заплутує упаковка продукту, яка схожа 
на упаковку згущеного молока.

Тобто дитина може придбати про-
дукт, навіть не підозрюючи, що купує 
насправді, а продавець, так само, по не-
уважності – продати дитині продукт 
без проблем.

На маркуванні є попередження, що 
вживати «енергетичний лід» можна 
лише з 18 років, але воно приховане 
склеювальним швом упаковки. Вироб-
ник формально не порушив закон. Його 
порушили реалізатори даної продукції.

«NON STOP – це енергетичне моро-
зиво-лід із кисло-солодким смаком бар-
барису й нотками грейпфрута, яке чу-
дово освіжить у спеку! А ще – завдяки 
вітамінному комплексу, таурину й ко-
феїну – відмінно збадьорить!» – саме 
так описує своє морозиво торгова мар-
ка, яка виготовила «морозиво». І тіль-
ки через певний час в публікації з’яви-
лось застереження, що даний продукт 
не рекомендовано вживати особам до 
18 років.

Компанія запевняє, що вміст 
енергетичних речовин у морозиві 
незначний
Про це йдеться у коментарі «Жито-

мирського маслозаводу», якому нале-
жить бренд «Рудь», всеукраїнським 
ЗМІ.

Зокрема, у відповіді зазначається, що 
морозиво-лід енергетичний вперше вве-
ли в продаж цього року, із червня, та 
його не рекомендують вживати дітям 
до 18 років, як і будь яке інше морози-
во, відповідно до Закону України «Про 
дитяче харчування». 

Тобто, якщо брати у загальному, наяв-
ність у компанії «Рудь» морозива з наз-
вою «Дитяче» не означає, що воно роз-
раховане для дітей, як і будь-яке інше 
морозиво, будь-якої іншої компанії.

«Для вживання безпосередньо дітям 
передбачені продукти дитячого харчу-
вання, виробництво та обіг яких рег-
ламентується Законом України «Про 
дитяче харчування».  Будь-яке моро-
зиво не є продуктом дитячого харчу-
вання. Морозиво лід енергетичний 
«NON STOP» не рекомендовано вжи-
вати дітям до 18 років», – зазначають 
у компанії.

Зокрема, у відповіді зазначається, що 
«запровадження виробництва морозива 
«Лід енергетичний» здійснюється у від-

повідності до вимог діючого законодав-
ства». До того ж, продукцію перевірено 
держпідприємством «Укрметртестстан-
дарт». А вміст енергетичних речовин в 
морозиві невисокий.

«Окремо повідомляємо, що вміст в 
продукті кофеїну складає 23 мг на 100 
г (або 18,4 мг в порції 80 г морозива). 
До прикладу, одна чашка кави «еспре-
со» (60 мл) містить 80 мг кофеїну (або 
133 мг на 100г), чашка чорного чаю (220 
мл) – 50 мг (або 23 мг на 10 г). Отже, 
вміст кофеїну в порції енергетичного 
морозива менший вмісту кофеїну в 
чашці чорного чаю», – пояснюють на 
заводі, хоча з його ж розрахунків зрозу-
міло, що вміст кофеїну там однаковий.

Також виробник посилається на до-
слідження європейських науковців від 
2011 та 2015 року, в яких вказано про 
відсутність негативного впливу кофе-
їну на організм людини, в тому числі і 
дітей. З огляду на це, виробник заявляє, 
що не порушив законодавства.

Шкода вживання енергетиків 
для дитячого організму
Який вплив енергетиків на дітей зна-

ють всі: це збудження, прискорення 
серцебиття, порушення в роботі серце-
во-судинної системи. Часто діти саме 
після вживання енергетиків потрапля-
ють в реанімацію. 

До речі, у Франції ці напої нещодавно 
були повністю заборонені, а в Німеччи-
ні існує заборона на їхнє виробництво. 
Це сталося тому, що у складі замороже-
ного льоду є таурин та кофеїн, наслід-
ком вживання якого для дитини буде 
порушення сну. Кофеїн також може не-
гативно впливати на роботу серця та на 
нервову систему. Людина може бути не-
спокійною і дратівливою.

Кофеїн також впливає на головний 
мозок так само, як і деякі наркотичні 

речовини. Так, його дія значно слабкі-
ша, ніж у кокаїну або героїну. Але факт 
залишається фактом. Кофеїн, головний 
елемент кави, є психотропною речови-
ною, ефект який так люблять дорослі, 
але до якого абсолютно не готовий ор-
ганізм дитини.

Крім того, якщо таке «морозиво» з’їс-
ти натщесерце, то постраждає шлунок. 
Можуть виникати серйозні захворю-
вання, аж до гастриту і виразки. Велика 
кількість кофеїну згубно впливає на пе-
чінку і нирки. З організму вимивають-
ся такі корисні мікроелементи як калій, 
кальцій, магній.

Крім кофеїну в енергетиках міститься 
велика кількість вітамінів групи В. Для 
дорослої людини цей вітамін корис-
ний, але не в тому дозуванні, в якому 
він міститься в даних продуктах. Вели-
ка кількість вітамінів можуть виклика-
ти ураження нервової системи. Це може 
проявитися у вигляді тремтіння в руках 
і порушення координації рухів.

Також в таких продуктах дуже бага-
то цукру. Регулярне вживання енерге-
тиків може стати причиною ожиріння 
і цукрового діабету. А барвники і різні 
добавки погіршують стан зубів, аж до 
появи карієсу. Крім того, у дитини може 
з›явиться алергія.

«Рудь» налажали конкретно»
Думки користувачів з приводу цієї 

ситуації та самого морозива розділи-
лись: одні винуватять виробника, а інші 
– батьків, які недогляділи, що їх діти 
їли.

Ірина Шевчук: «Дожилися - заморо-
жений енергетик, який спокійнісінько 
купують діти… Маркування заборони 
продажу особам, що не досягли 18 ро-
ків повинно бути на титульній стороні. 

А не приховане десь за швом!» 
Наталія Бібік: «Показала дітям, ка-

жуть, бачили таке, але не знали, що там 
енергетик.»

Оксана Скалій: «Я якось на днях 
помилково купила. Подивилась, що 
«Рудь» і подумала, що морозиво згуще-
не молоко – упаковка підвела. А коли 
вийшла з магазину, розкрила, і вже по-
тім коли побачила, що купила, то тіль-
ки дочитала все на обгортці. Скажу вам 
так, лід льодом з солодко кислим сма-
ком. Дітям краще не купувати.»

Тетяна Ященко:  «Зазвичай, діти, ку-
пуючи морозиво, не читають інформа-
цію на етикетці. Потрібен контроль за 
продажем продуктів дітям.» 

Андрій Сірик: «Чому на упаковці на-
писано «морозиво» – яке відношення 
воно має до, власне, морозива? Не ка-
жучи вже про «латинку» на титульній 
стороні – це очевидні порушення!»   

Олександра Таран: «Розчарована 
свої улюбленим виробником морози-
ва! Це ж не нормально! Морозиво  18+! 
Зовсім подуріли, ганяючись з при-
бутками!  Ви б ще молоко та сир 18+  
вигадали!»  

Ольга Ященко:  «А я не бачу нічого 
поганого. Якщо хтось не здатний чи-
тати те, що написано на етикетці, то 
проблема не у виробника, а у покуп-
ця. Шановні батьки, перекинути від-
повідальність на продавців найпрості-
ше, але все одно вона лежатиме на вас.»

Ольга Бондаренко: «Єдине, що вва-
жаю не правильним – це те, що моро-
зиво викладають  разом із звичайним, 
тобто ніхто не контролює, хто його ку-
пує. Вважаю, що це порушення не ви-
робника, а реалізаторів!»

«Енергетичний лід» у 
Держпродспоживслужбі не 
вважають небезпечним
Начальник управління безпечності 

харчових продуктів ГУ ДПСС у Києві 
Роман Матвійчук зазначив, що загалом 
цей продукт є безпечним, у той же час, 
він не рекомендований дітям.

«Моя особиста думка – відповідаль-
ність лежить на тих, хто це морозиво 
продає дітям. Енергетики також є віль-
ному обороті, але ж дітям їх не прода-
ють… Це енергетичний засіб – можна 
назвати його так… Маркування про ві-
кові обмеження на продукті є. Тому 
це батьки повинні пояснити дітям, що 
таке морозиво не можна споживати. І 
ті, хто це морозиво продає, несуть та-
кож певну відповідальність», – сказав 
Матвійчук.

 
«Алко-новинок» виявилось 
більше, ніж здається
Як виявилось згодом, енергетичне 

морозиво-лід - не єдина новинка, що 
з’явилась на полицях магазинів цьо-
го року. У деяких магазинах спокій-
но можна придбати алкогольний замо-
рожений десерт іншої торгової марки. 
Такі собі алкогольні напої у вигляді за-
мороженого сорбету. 

На відмінну від «рудівського» замо-
роженого льоду, на лицьовій стороні 
упаковки цього десерту чітко вказано 
– «18+». Що одразу дає зрозуміти, що 
товар не призначений для дітей. Коли 
ось так чітко вказано обмеження, його 
мають змогу побачити батьки та не при-
дбати для своїх дітей, а також продав-
ці не продадуть неповнолітнім такий 
алко-десерт.

Підготувала Оксана Кириченко

ПРИХОВАНА НЕБЕЗПЕКА:  
У МАГАЗИНАХ ПРОДАЮТЬ ЕНЕРГЕТИКИ 

ПІД ВИГЛЯДОМ МОРОЗИВА
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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

УВАГА!
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

На минулих вихідних 
свої долі поєднали:

Калюжні Владислав і 
Катерина (Шамрай) 
м. Гадяч.

Протаси 
Владислав і Аліна 

(Герасименко) 
с. Сергіївка

Кереченки Олександр та 
Ілона (Даценко) м. Гадяч

Смики Микола 
і Вікторія 
(Масловець) 
с. Бірки, 
Зіньківський р-н.

Вітаємо молодят!

На минулих вихідних 

Фото В. Цимбал
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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

Тел. 0505976790

Продам цапиків зааненсько-
нубійської породи
Ціна 

1000 грн

Доріз. 
Цілодобово. Самовивіз. Цілодобово. Самовивіз. 

Тел. 0957299264, 0669445682

КУПЛЮ БИКІВ, 
КОРІВ, ТЕЛИЦЬ, 

КНУРІВ

Олена 
0955192500

ВІДДАМО В ДОБРІ РУКИ

0955192500

Установка та реставрація
Укладка тротуарної плитки

Установка та реставрація
Укладка тротуарної плитки

вул. Драгоманова, 17
Email granitaleks@gmail.com

Тел.: 0951750493, 0989224216

"ПАМ’ЯТНИКИ"
МАГАЗИН
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ПОГОДА

Марка 
пального

Вартість, 
грн 

А-92 28.93

А-95 29,62

ДП 27,73
ГАЗ 15,34

Марка Вартість, 

Ціни на пальне (Полтава), 
станом на 13.07.2021 р.

Курс валют (Полтава) 
станом на 13.07.2021 р.

Купівля Продаж НБУ

USD 27,15 27.36 27,2904

EUR 32,10 32,47 32.4559

10 RUB 3.25 3.77 3.6581

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

ТЕЛЕФОН	
редакції:	

0508011885	
3-34-67

27

КУПЛЮ 
СТАРІ

0994174060

холодильники, 
телевізори, 

газові колонки та інше

27

РЕМОНТ
скутерів та мопедів.

Запчастини.
Доставка нерухомих 

мопедів в ремонт.
Тел. 0994174060

Четвер, 15 липня 
Невелика хмарність
мін. +23°, макс. +31°

П’ятниця, 16 липня 
Невелика хмарність
мін. +23°, макс. +31°

Субота, 17 липня
Невелика хмарність
мін. +22°, макс. +30°

Неділя, 18 липня
Невелика хмарність
мін. +22°, макс. +30°

Понеділок, 19 липня
Ясно
мін. +22°, макс. +29°

Вівторок, 20 липня
Невеликий хмарність
мін. +22°, макс. +27°

Середа, 21 липня
Ясно
мін. +20°, макс. +25°

25

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
ВІКНА, ДВЕРІ, 

БАЛКОНИ

Тел. 0952229992, 0987452220, 0994174060

СУПУТНИКОВЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Встановлення, 
налаштування, 

обслуговування, 
гарантіяНизькі Низькі 

ціни, ціни, 
постійно постійно 
діючі діючі 
знижкизнижки

0505765309
0979794814

НАТЯЖНІ
СТЕЛІ
Тел.

2
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

Тел. 0509498590
0964461222

ВАНТАЖНІ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ

до 1,5 т

по місту, 
області та 

Україні

Послуги

вантажника

29

29

Куплю: старі перини, 
подушки та пір’я з 

гусей і качок

ПРОДАМ АБО 
ОБМІНЯЮ НОВІ 

ПОДУШКИ НА СТАРІ
Тел. 0506730527

 10 липня 
ГРУПА «А»

ФК «Динамо» (Решетилівка) 
– ФК «Опішня» (Опішня) -1:1 

«Псел» (Гадяч) - «Чутове» 
(Чутове) - 1:4

«Зіньків-1604» (Зіньків) - 
«КЛФ» (Полтава)  -:+

«Шишаки» (Шишаки) - 
«Інваспорт»» (Полтава) - 0:3

ГРУПА «Б»
«Семенівка» (Семенівка) 
- ФК «Гірник-Спорт-2» 
(Горішні Плавні) - 1:3
«Альтаір» (Бутенки) - 

«Дружба» (Очеретувате) 
- 0:3

«Стандарт» (Нові Санжари) - 
«Темп» (Градизьк) - 7:0

СК «Геологія-2» (Нова 
Галещина) - ФК «Кремінь-2» 

(Кременчук) - 0:0

ГРУПА «В»
9 тур

«Локомотив» (Гребінка) - 
«Комишня» (Комишнянська 

ТГ) - 1:0
«Красна Лука» 

(Краснолуцька ТГ) - «Лубни» 
(Лубни) - 0:4

«Харчовик» (Заводське) - 
«Пирятин» (Пирятин) - 2:3
«Велика Багачка» (Велика 
Багачка) - «Сенча» (Сенча) 

- 7:1
Громадська спілка 
«Асоціація футболу 

Полтавщини».

У Одесі, 4-5 липня, відбувся II етап змагань РФКУКР 
2021 4х4 з екстремального водіння RFC Ukraine.

За результатами змагань гадячанин, 
Валерій Гавриш виборов 2 місце. 

Вітаємо!

РЕЗУЛЬТАТИ ДРУГОГО КОЛА ЧЕМПІОНАТУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 11 ТУРУ «А» «Б» ТА 

9 ТУРУ ГРУПИ «В»
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Договір купівлі-продажу є добре 
знайомою для більшості учасників 
цивільних правовідносин угодою, 
завдяки якій майно може перей-
ти у власність від однієї особи до 
іншої. Інколи підписанню основ-
ного договору передує укладання 
попереднього, тобто своєрідної га-
рантії, що в майбутньому сторо-
ни обов’язково підпишуть головну 
домовленість.

Потреба в попередньому дого-
ворі може виникнути, якщо у сто-
рін, або у когось одного, відсутні 

всі необхідні документи для укла-
дання основного договору (на-
приклад при купівлі-продажу не-
рухомого майна, яке перебуває на 
етапі будівництва). Всі його істот-
ні умови, що не встановлені попе-
реднім договором, погоджуються 
у порядку, встановленому сторо-
нами у попередньому договорі, 
якщо такий порядок не встанов-
лений актами цивільного законо-
давства. Попередній договір, так 
само як й основний також можна, 
а якщо предметом угоди є нерухо-

мість, то й необхідно посвідчувати 
у нотаріуса. 

До речі, минулого року держав-
ні та приватні нотаріуси на тере-
нах Північно-Східного міжрегіо-
нального управління Міністерства 
юстиції (м. Суми) зареєстрували 
понад 35 тисяч договорів з відчу-
ження нерухомого майна (крім зе-
мельних ділянок), зокрема на Пол-
тавщині – більше як 14 тисяч, на 
Сумщині – 10 тисяч та понад 11 ти-
сяч угод посвідчили нотаріуси на 
Чернігівщині. 

Гадяцький сектор організації 
роботи організаційно-
розпорядчого управління ГУ 
ДПС у Полтавській області 
повідомляє. 

Відповідно до п.п. «ґ» п.п. 266.2.2 
п. 266.2 ст. 266 Податкового кодек-
су України від 02 грудня 2010 року № 
2755-VI зі змінами та доповненнями не 
є об’єктом оподаткування податком на 
нерухоме майно, відмінне від земель-
ної ділянки, житлова нерухомість не-
придатна для проживання, в тому чис-
лі у зв’язку з аварійним станом, визнана 
такою згідно з рішенням сільської, се-
лищної, міської ради або ради об’єдна-
ної територіальної громади, що створе-
на згідно із законом та перспективним 
планом формування територій громад. 

Статтею 30 Закону України від 21 
травня 1997 року № 280/97-ВР «Про 
місцеве самоврядування в Україні» ви-
значено, що питання обліку житлового 
фонду, об’єктів нерухомого майна не-
залежно від форм власності, здійснен-
ня контролю за його використанням, а 
також питання визначення технічного 
стану житлових будинків належать до 
повноважень виконавчих органів сіль-
ських, селищних, міських рад. 

Статтею 7 Житлового кодексу Укра-
їнської РСР від 30 червня 1983 року № 
5464-X із змінами та доповненнями та 
Положенням про порядок обстежен-
ня стану жилих будинків з метою вста-
новлення їх відповідності санітарним і 
технічним вимогам та визнання жилих 
будинків і жилих приміщень непридат-
ними для проживання, затвердженим 
постановою Ради Міністрів УРСР від 
26 квітня 1984 року № 189 (далі – По-
ложення) врегульовано питання щодо 
визнання житлового будинку непри-
датним для проживання. 

Так, згідно з п. 3 Положення обсте-
ження житлових будинків (приміщень) 
проводиться інженерно-технічними 
працівниками житлово-експлуатаці-
йних організацій за участю представ-
ників громадськості. У разі необхідно-
сті до обстеження залучаються фахівці 
проектних і науково-дослідних органі-
зацій та органів і закладів санітарно-е-
підеміологічної служби. На підста-
ві матеріалів обстеження стану жилих 
будинків житлово-експлуатаційна ор-
ганізація визначає будинки, що відпо-
відають санітарним і технічним вимо-
гам, і складає про це відповідний акт, 
який затверджується керівником вказа-

ної організації (п. 4 Положення). 
В разі неможливості або недоціль-

ності проведення капітального ремон-
ту житлово-експлуатаційна організація 
вносить до виконкому районної, місь-
кої, районної у місті Ради народних де-
путатів пропозицію про визнання жи-
лого будинку (жилого приміщення) 
таким, що не відповідає вказаним ви-
могам і є непридатним для проживан-
ня (п. 5 Положення). 

Згідно з п. 11 Положення якщо жи-
лий будинок (жиле приміщення) ви-
знано виконавчим комітетом районної, 
міської, районної в місті Ради народних 
депутатів невідповідним санітарним і 
технічним вимогам та непридатним для 
проживання, виконком відповідної міс-
цевої Ради вносить до виконавчого ко-
мітету обласної, міської (міста респу-
бліканського підпорядкування) Ради 
народних депутатів пропозицію про 
використання цього будинку (примі-
щення) в інших цілях або про знесен-
ня будинку. 

При цьому додаються такі документи: 
а) рішення виконавчого комітету ра-

йонної, міської, районної в місті Ради 
народних депутатів про визнання жи-
лого будинку (жилого приміщення) не-

відповідним санітарним і технічним ви-
могам та непридатним для проживання; 

б) проект рішення виконавчого ко-
мітету обласної, міської (міста респу-
бліканського підпорядкування) Ради 
народних депутатів про дальше викори-
стання жилого будинку (жилого примі-
щення) або про знесення будинку. 

Виконавчий комітет обласної, місь-
кої (міста республіканського підпо-
рядкування) Ради народних депутатів 
розглядає подані матеріали і приймає 
рішення про використання непридат-
ного для проживання жилого будин-
ку (жилого приміщення) в інших цілях 
або про знесення цього будинку (п. 12 
Положення). 

Таким чином, власник об’єкта житло-
вої нерухомості може підтвердити, що 
житлова нерухомість непридатна для 
проживання на підставі рішення органу 
місцевого самоврядування про викори-
стання непридатного для проживання 
жилого будинку (жилого приміщення) 
в інших цілях або про знесення цього 
будинку. 

Наталія Шевченко, завідувач Гадяцького 
сектору організації роботи організаційно-

розпорядчого управління Головного 
управління ДПС у Полтавській області

ПОПЕРЕДНІЙ 
VS ОСНОВНИЙ 
ДОГОВІР: НАВІЩО 
УКЛАДАЮТЬ ДВІ 
УГОДИ ЗАРАДИ 
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ 
ОДНОГО МАЙНА

ДОКУМЕНТИ НА ПІДСТАВІ ЯКИХ ВЛАСНИК ОБ’ЄКТА 
ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ МОЖЕ ПІДТВЕРДИТИ, 
ЩО ТАКА ЖИТЛОВА НЕРУХОМІСТЬ НЕПРИДАТНА 

ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ

Державне бюро розслідувань є од-
ним із найперших серед правоохорон-
них органів, що запустили окрему лінію 
для отримання повідомлень про наяв-
ність у посадових осіб необґрунтова-
них активів.

Для покращення співпраці із заявни-
ками щодо викриття таких фактів Бюро 
створило на сайті спеціальну форму 
для звернень.

Шановні громадяни!
Якщо ви володієте інформацією про 

незаконно отримане майно або про те, 
що вартість придбаного чиновником 
майна явно занижена, повідомте про це.

Форму ви також можете заповнити 
анонімно.

Керівництво ДБР тримає це питання 
на особистому контролі, а всі отримані 
відомості ретельно перевірятимуться.

ДБР активно виявляє необґрунтова-

ні активи посадовців. Одним із таких 
прикладів є передані до Спеціалізова-
ної антикорупційної прокуратури мате-
ріали щодо наявності у народного депу-
тата України активів, не підтверджених 
офіційними доходами. Так, у 2020 році 
депутат придбав квартиру у Києві вар-
тістю 7,6 млн гривень.

А за 2019 рік він задекларував всього 
4 тис. доларів США та у 2020 році отри-
мав дохід у розмірі 4,8 млн гривень. Ін-
ших джерел доходів та фінансових зо-
бов’язань він не вказав.

Різниця між задекларованими дохо-
дами / активами та ціною квартири ста-
новить понад 2,7 млн гривень.

Таких випадків, на жаль, багато, тому 
чекаємо на вашу допомогу.

Просимо представників громадськос-
ті, засобів масової інформації та небай-
дужих осіб у разі наявності інформації, 

яку працівники Бюро можуть викори-
стати для виявлення необґрунтованих 
активів та збору необхідних доказів, 
звертатися до Державного бюро роз-
слідувань в один зі способів:

через електронну форму на офі-
ційному вебсайті Державного бюро 
розслідувань;

за телефоном +38 (044) 300 27 07 
(розділ 4) на спеціальну телефонну лі-
нію ДБР: понеділок – четвер – з 09:00 
до 18:00, п’ятниця – з 09:00 до 16:45 (пе-
рерва на обід у вказані дні – з 13:00 до 
13:45); в інший час (нічний час, вихід-
ні та святкові дні) – залишити звернен-
ня, заяву або повідомити інформацію 
на автовідповідач (опрацювання таких 
відомостей відбудеться наступного ро-
бочого дня);

надіславши інформацію на адресу 
електронної пошти: assets@dbr.gov.ua;

поштовим зв’язком на адресу Бюро: 
вул. Симона Петлюри, буд. 15, м. Київ, 
01032;

під час особистого прийому у при-
ймальні громадян центрального апа-
рату Державного бюро розслідувань за 
адресою: вул. Симона Петлюри, буд. 15, 
м. Київ;

залишивши звернення або повідом-
лення у спеціальній скриньці для ко-
респонденції у приміщенні централь-
ного апарату ДБР за адресою: вул. 
Симона Петлюри, буд. 15, м. Київ.

Закликаємо до співпраці!
Подолаймо корупцію разом!
Довідково: під «активами» слід ро-

зуміти грошові кошти (готівкові кош-
ти, кошти, що перебувають на бан-
ківських рахунках чи на зберіганні у 
банках або інших фінансових устано-
вах тощо), інше майно, майнові права, 
нематеріальні активи, криптовалюти, 
обсяг зменшення фінансових зобов’я-
зань, роботи чи послуги, надані поса-
довій особі.

Вартість активу має становити від 1 
003 500 гривень до 7 377 500 гривень 
(до 6 831 500 гривень – у 2020 році, 
до 6 243 250 гривень – у 2019 році), а 
сам актив повинен бути набутим піс-
ля 28.11.2019.

ДБР АКТИВІЗУЄ ПЕРЕВІРКУ 
НЕОБҐРУНТОВАНИХ 

АКТИВІВ У ПОСАДОВЦІВ
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Сумуємо, пам'ятаємо
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ОВЕН	(21.03	-	20.04).
Вiдпочиньте ж нарештi 
вiд роботи, вона нiку-
ди вiд вас не дiнеться. 
Лiто - час вiдпустки, 

замiського життя, риболовлi i 
прогулянок по лiсi. Краще на-
правте свої сили на те, щоб було 
що згадати холодною зимою. 
Доставте радiсть собi, рiдним i 
близьким. Пригоди, пiкнiки i га-
ласливi компанiї вiтаються.

ТЕЛЕЦЬ	
(21.04	-	21.05).
Якщо ви хочете обза-
вестися парою-трiй-
кою нових позитивних 

якостей, скажiмо, пiдвищити 
працездатнiсть i стати пункту-
альним, у вас буде шанс це зро-
бити. Чекайте просування по 
кар`єрних сходах. Обстановка 
сприятлива для початку зовсiм 
нової для вас, але обов`язково 
цiкавої роботи. У четвер можли-
вий вступ спотвореної iнформа-
цiї, суперечки i конфлiкти з коле-
гами i друзями. Постарайтеся не 
загострювати вiдносини.

БЛИЗНЮКИ	
(22.05	-	21.06).
На цьому тижнi не вар-
то боятися нових почи-
нань, вони принесуть 

вам упевненiсть в своїх силах i 
фiнансову стабiльнiсть. Але не 
потрiбно i занадто рiзко стар-
тувати, добре б трохи знизити 
темп роботи, тим самим ви поз-
будетеся вiд напруги i досягнете 
блискучих результатiв. Можливе 
здiйснення давнiх бажань. Че-
кайте приємних змiн в особисто-
му життi i перемог на любовному 
фронтi.

РАК	(22.06	-	23.07).
Тиждень буде вда-
лий для завершення 
справ, що накопичили-
ся i рiшення проблем. 

Якщо щось не буде виходити, 
постарайтеся не йти напролом, 
вiдкладiть на кiлька днiв, багато 
саме розсмокчеться. Чим мен-
ше ви будете говорити про свої 
намiри i плани, тим швидше вони 
здiйсняться. У вiвторок ви багато 
можете встигнути, на цей день 
зiрки призначили для вас енер-
гетичний i емоцiйний пiдйом. У 
вихiднi постарайтеся не створю-
вати конфлiктних ситуацiй через 
дрiбницi, краще вiдпочиньте ду-
шею в колi друзiв.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
На цьому тижнi пiд 
впливом оточуючих 
ви здатнi розгорнути 
бурхливу дiяльнiсть, 

однак пам`ятайте, що занадто 
наполеглива праця загрожує 
пiдiрвати здоров`я. Так що робiть 
тiльки те, що дiйсно потрiбно 
особисто вам. У середу можливо 
несподiване рiшення психологiч-
них i фiнансових проблем. У п`ят-
ницю женiть геть усi свої сумнi-
ви, i ви з легкiстю подолаєте 
багато труднощiв в особистому 
життi. В суботу ви можете потра-
пити на зустрiч, яка допоможе 
змiнити ваш погляд на ситуацiю, 
що склалася.

ДIВА	(24.08	-	23.09).
Найближчi днi варто 
присвятити iнтенсив-
нiй роботi. Вас чекає 
весь спектр службово-

го взаємодiї, як з пiдлеглими, так 
i з керiвництвом. Тиждень буде 
сповнена вельми значущих по-
дiй, як на роботi, так i у вашому 
власному домi. У четвер будьте 
обережнi з документами i з кре-
дитними картами. В кiнцi тижня 
ваша робота може виявитися 
пов`язаної з вiдрядженнями, це 

вiдмiнний перiод, щоб отримати 
новi враження.

ТЕРЕЗИ	
(24.09	-	23.10).
У вiвторок подiї будуть 
розвиватися в сприят-
ливу для вас сторону, 

несподiвано можуть виникнути 
новi перспективи в особистому 
життi. У середу постарайтеся не 
вiдмовляти друзям, якщо, зви-
чайно, ви в силах допомогти. А 
ось поганий настрiй i сумнiви 
краще тримати в уздi, щоб уник-
нути непотрiбних проблем. У 
вихiднi iмовiрний приємний вiд-
починок з коханою людиною.

СКОРПIОН	
(24.10	-	22.11).
На цьому тижнi ви ба-
гато можете повер-
нути в свою користь. 
Все зараз залежить 

тiльки вiд ваших зусиль. Успiх 
практично гарантований - треба 
тiльки вiдкинути все несуттєве i 
зосередитися на дiйсно важли-
вих справах i на любовi. Варто 
бiльше довiряти коханiй людинi 
i його iнтуїцiї, частiше говорити 
йому так. Проводьте бiльше часу 
разом.

СТРIЛЕЦЬ	
(23.11	-	21.12).
На цьому тижнi будьте 
особливо обережнi з 
iнформацiєю i утримай-

теся вiд лихослiв`я, так як будь-
якi вашi висловлювання можуть 
бути невiрно витлумаченi. По-
чинаючи як завгодно невелику 
справу, вибирайте абсолютно 
надiйних партнерiв. На лояль-
нiсть людей, яких ви не дуже 
добре знаєте, розраховувати не 
варто. Зате вам буде легко пiд-
тримувати гармонiйну атмосфе-
ру в сiм`ї. Хоча в вихiднi ймовiрнi 
незначнi збої в ваших планах.

КОЗЕРIГ	
(22.12	-	20.01).
Ходiння по колу за-
вершилося, ви зруши-
ли, нарештi, з мертвої 

точки. I якщо у вас з`явилися новi 
цiкавi, оригiнальнi iдеї, втiлюйте 
їх в життя. Гарний час для дiло-
вих поїздок, налаштуйтеся на 
пiдписання договорiв i укладен-
ня угод. Можливi несподiванi 
зустрiчi з людьми з вашого ми-
нулого. 

ВОДОЛIЙ	
(21.01	-	19.02).
П о с т а р а й т е с я  н е 
бути занадто егоцен-
тричним, озирнiться, 

навколо вас теж багато тон-
ких, чуйних i вразливих людей. 
Будьте коректним в спiлкуваннi 
з ними. Робiть iншим тiльки те, 
що хотiли б зробити для себе. 
В особистому життi є небезпека 
наступити на тi ж граблi. Краще 
вiдразу сказати, що вас не вла-
штовує в партнерi.

РИБИ	
(20.02	-	20.03).
На цьому тижнi бажа-
но не поспiшати, до-
тримуватися певних 

правил i намагатися втихомирю-
вати внутрiшнi суперечливi пори-
ви. Вам явно потрiбно розiбра-
тися в собi i поставити досяжнi 
цiлi. На роботi або в особистому 
життi у вас може з`явитися сер-
йозний конкурент. Будьте гра-
нично уважнi i завбачливi, iнакше 
вашi позицiї можуть похитнутися. 
Постарайтеся не впиратися i пе-
реглянете деякi свої принципи. 
Вихiднi днi можуть змусити вас 
похвилюватися, але хвилювання 
цi будуть, швидше за все, приєм-
ними.
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У вільну хвилинку

історії з життя

Василеве життя поволі згасало. А недавно 
лише шістдесятка минула. Батько прожив ві-
сімдесят п’ять літ. Матір - на два роки довше. 
Василеві ж, вочевидь, не судилося. Лікарі «вті-
шили»: пів року, може, протягне. А, може, ні.

Немилим стало добротне обійстя. Його хата 
- найбільша на вулиці. А який розкішний сад! 
Машина, трактор, поле, худоба… Всього є вдо-
сталь, крім здоров’я.

… Сад щедро квітнув. Василь вмощувався 
під крислатою яблунею. Слухав бджіл і пере-
гортав сторінки свого життя. За щось себе кар-
тав, за чимось шкодував. А деколи подумки й 
лаяв себе.

Чужі діти завжди норовили потрапити до 
Василевого саду. Відганяв їх, сварив, обіцяв 
собаку нацькувати. А яблука падали, гнили… 
Тепер, влітку, сам дітлахів покличе, аби при-
гостити солодкими яблучками. Якщо доживе…

Із сусідом за межу посварився. Скільки ж 
то років минуло? Більше десяти, мабуть. Від-
тоді жодним словом не перекинувся. Ні «до-
брий день», ні «слава Богу». Сусід намагався 
помиритися. А Василь і слухати не хотів. Те-
пер настав час попросити вибачення. Бо хтоз-
на, скільки проживе…

- Слава Ісусу Христу! Як ваше здоров’я, пане 
Василю?

- Слава навіки! Як бачите, отче. Сиджу. Грі-
хи і грішки на купки складаю.

- Покаятися ніколи не пізно.
- Зате пізно змінити життя.
... Про доньку від першої дружини Василь 

волів не згадувати. Прожив з Катериною не 
довго - чотири роки. Не подобалася Василевій 
матері Катерина - і край. А вродлива ж була. І 
привітна. До старого і малого заговорить, за-
сміється, пожартує. А матір пиляла Василя, 
мовляв, не поважає тебе твоя зазноба. Очи-
ма наліво і направо стріляє. Смішки справ-
ляє. Борщ не досолила. Суп - пересолила. І 
так щодня.

Коли народилася донька, матір відрізала:
- Не подібна мала до нашої родини! Виросте 

така ж, як твоя зазноба.
- Мамо, чим вам не вгодила Катерина? Обра-

зила вас? Слово недобре мовила?
- Вертихвістка!
Покійний батько ставився до Катерини, наче 

до рідної дитини. Внучку любив. Намагався 
втихомирити дружину. Де там!

Два рочки виповнилося Софійці, коли Ка-
терина повернулася з невісток додому - у су-
сіднє село. Не хотіла ні Василя, ні аліментів, 
лише спокою. Кілька разів потай від матері 
Василь заходив до колишньої дружини і донь-
ки. «Добрі» люди розповіли Василевій матері 
про ті відвідини. Виникла буча. Матір хапала-
ся за серце, кричала, що рідний син її зводить 
з життя і ще бозна що. Після того Василеві по-
ходеньки закінчилися. А невдовзі Катерина з 
родиною перебралася до села неподалік облас-
ного центру – покійна старша материна сестра 
залишила у спадок помешкання.

Друге одруження було радше материною за-
баганкою, ніж Василевим коханням. Норовли-
ву і вперту Терезу хлопці обминали. Навіть на 
статки не зважали. Чим сподобалася Тереза 
Василевій матері - невтямки. Можливо, тими 
ж статками. А, може, тим, що її батько в районі 
при начальстві ходив. Хоча й не «шишка», але 

при сякій-такій посаді.
Тепер Василь пішов у прийми - Те-

реза була у батьків одиначка. Та й Ва-
силь був одинак. Проте у невістки 
нова дружина і не думала йти.

Тереза рахувала кожну копійку. Не 
запрошувала гостей і сама в гості не 
ходила - зайві витрати. Коли ж Васи-
лева матір взялася, за звичкою, повча-
ти невістку, та мовила:

- Я вам не Катерина! Коли щось не 
подобається, можете не приходити до 
моєї хати!

Свекруха змовчала.
Василь і не помітив, як змінився. 

Став також ощадливим. Відцурався 
колишніх друзів. Почав перечити ма-
тері. Навіть на крик зривався.

Коли народився син, Тереза 
сказала:

- Назвемо, як мого батька - Антон.
- А, може…
- Антон!
Василь погодився.
У малого був викапаний Терезин характер. 

Ріс норовливим, впертим, розбишакуватим. 
Коли пішов до школи, не одне вікно Василе-
ві довелося заново склити. А для дівчат узага-
лі був напастю.

Одного разу Василь завів мову про доньку. 
Терезу наче оса вжалила:

- Я не хочу, аби ти в моїй хаті згадував про 
неї!

Він більше й не згадував. Аж коли занеду-
жав, зрозумів, що учинив гріх перед Софією і 
Катериною. І йому потрібне їх прощення. Він 
роздобув адресу і номер телефону колишньої 
дружини. Проте не наважився подати звістку.

- Антоне, маю до тебе прохання. Не загуби 
цей номер. Коли я помру, зателефонуй. Запи-
тай Софію. Це сестра твоя. Рідна. Я хотів би, 
щоб вона приїхала на мій похорон. Обіцяй, що 
зателефонуєш. Знайди її. Якщо відмовиться… 
Я заслужив цього.

… З сусідом Василь помирився. Більше не 
було між ними межі, довжиною у роки. А спі-
лих яблук не дочекався.

Батько лежав у труні. Антон розмірковував: 
телефонувати незнайомій Софії чи ні? А якщо 
вона поласиться на батькові статки? Як-не-як, 
донька. А в нього ж двоє дітей. І дружина зараз 
не працює. Вирішив промовчати. Ніхто ж, крім 
нього, не знає про батькове прохання.

… Зелепухи смакують дітям. Антонові син з 
донькою і трійко сусідніх зірвиголів видряпа-
лися на яблуню.

- Залишіть в спокої дерево! Дайте яблукам 
достигнути! – гукав з подвір’я Антон.

Діти його не чули. Кожен хотів видряпати-
ся якнайвище.

- А-а-а!!!
-Тату! - закричала Антонова донька. – Ан-

дрійко впав!
«Приземлення» виявилося нездалим. Ра-

йонні лікарі порадили звернутися до облас-
них спеціалістів. Ушкодження хребта - спра-
ва серйозна.

Антон з дружиною чекали, що скаже лікар-
ка. Їх запевнили: Софія Василівна - медик від 
Бога.

- У вашого сина таке ж прізвище, як моє ді-
воче. І народилася я в цьому ж селі. Але я ні-
кого не знаю. Ми з матір’ю там не довго жили.

Антона ошелешили слова лікарки. Він 
здогадався…

- Вийди, - попросив дружину. - Нам потріб-
но поговорити.

- Софіє Василівно… Софіє… я… ми… ви… Мій 
батько був також вашим батьком. Ви моя се-
стра. Він помер. Він просив… я винен. Я ду-
рень. Він просив, щоб я вас знайшов. І зате-
лефонував, коли він помре. Він говорив про 
це під тією яблунею, з якої Андрій впав. А я… 
я боявся, що ви… майна, може, захочете. А те-
пер… я знайшов вас. Це мій гріх… Ви зможете 
пробачити? Зможете допомогти? Це мій син! 
Ви повинні… Викорчую ту яблуню з корінням!

- Перепрошую, мене чекають пацієнти. Буде-
мо лікувати вашого сина. І сподіватися на оду-
жання. А дерево ні в чому не вине. Вам би зро-
зуміти це, Антоне…

 Ольга Чорна

ЗНАЙДИ ЇЇ…
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Корисно

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! 

Від початку липня українці отрима-
ли законну можливість розпоряджа-
тися власними земельними ділянками 
сільськогосподарського призначення. 
Скасування мораторію на обіг земель 
означає, що землевласники, які рока-
ми бідували, попри те, що мали гекта-
ри плідної української землі, нарешті 
можуть розпоряджатися власним май-
ном з вигодою для себе та своєї родини.

Тож, як підготуватися до продажу 
паю?

У Північно-Східному міжрегіональ-
ному управлінні Міністерства юстиції 
(м. Суми), посилаючись на Мін’юст, 
розповіли покрокову інструкцію для 
землевласників.

КРОК 1. Перевірити правильність ка-
дастрового номера.

Якщо ви маєте Державний акт на зем-
лю – там вказаний кадастровий номер 
ділянки.

Перевірте кадастровий номер на Пу-
блічній кадастровій карті map.land.gov.
ua

Якщо кадастрового номеру немає, 
зверніться до розробника організації із 
землеустрою. Це особливо актуально, 
якщо право набуте до 2004 року.

КРОК 2. Визначити, чи є особи з пе-
реважним правом купівлі.

За законом – це орендар вашої зе-
мельної ділянки. Власник землі в пер-
шу чергу має запропонувати купити 
ділянку саме орендарю або особі, якій 
орендар передав своє переважне пра-
во на викуп.

Після продажу договір оренди не 
втрачає своєї юридичної сили.

КРОК 3 .  Зібрати необхідні 
документи:

 документи, що підтверджують право 
власності на земельну ділянку;

- витяг із Державного земельного 
кадастру;

- витяг з Державного реєстру прав;
- витяг з технічної документації про 

нормативну грошову оцінку, у разі про-
дажу земельних ділянок сільськогоспо-
дарського призначення, виділених в 
натурі (на місцевості) власникам зе-
мельних часток (паїв);

- паспорти та реєстраційні номери об-
лікової картки платника податків сто-
рін договору;

-  звіт про експертну грошову оцінку 
земельної ділянки;

- якщо договір укладатиметься за до-
віреністю, необхідно надати таку дові-
реність, паспорт та ІПН;

-  згода чоловіка/дружини на укла-
дення договору, свідоцтво про шлюб 
або свідоцтво про розірвання шлюбу.

КРОК 4. Зрозуміти, як формується 
ціна.

Ціна купівлі – продажу землі – це 
договір між вами та покупцем, але до 
2030 року ціна земельної ділянки виді-
леної у рахунок паю не може бути мен-
шою за її нормативну грошову оцінку, 
вона вказана в документах на землю 
(в середньому 27 500 грн/га), а ви-
тяг можна замовити онлайн на сайті 
Держгеокадастру.

На ціну також впливає експертна 
оцінка, вона залежить від місця розта-
шування землі, її характеристик. Ціна 
не обов’язково має співпадати з екс-
пертною оцінкою.

КРОК 5. Обрати нотаріуса.
Професіонал врегульовує різні фор-

мальності, перевіряє правильність до-
кументів і допомагає з оформленням 
документів.

Обирайте  тільки перевірених спеціалістів

В Україні проектом «Сімейні 
молочні ферми» на 1 липня 2021 
вже створено 100 сімейних молоч-
них ферм в 7 областях України. 
Про це повідомив ініціатор проек-
ту Михайло Корилкевич в рамках 
MilkyForum 2021.

«У липні ще буде відкрито 12 мо-
лочних сімейних ферм в Полтав-
ській і Сумській областях. До 2030 
року планується відкрити 5 тис сі-
мейних молочних ферм, що забез-
печить, за нашими підрахунка-
ми, понад 20 тис робочих місць », 
- зазначає Михайло Корилкевич. 
За його словами, лідерами за кіль-
кістю відкритих ферм в рамках про-
екту є Хмельницька область, де 
функціонує 35 сімейних молочних 
господарств, Рівненська (20 ферм) 
і Волинь (17 ферм). Михайло Ко-
рилкевич додав, що зараз йде про-
цес інвестування і на даний момент 
в проект залучено понад 10 млн 
інвестицій.

Повідомляє Держстат

ПОКРОКОВА 
ІНСТРУКЦІЯ: 
ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ 
ДО ПРОДАЖУ ПАЮ

СІМЕЙНІ 
МОЛОЧНІ ФЕРМИ

У січні-квітні 2021 року 
середня ціна реалізації 
живої ВРХ становила 
36,5 тис. грн/тонна, 
що на 20,7% більше, 
ніж за аналогічний 
період 2020 року.
У 2021 році з України 
експортовано 7 тис. тонн 
мороженої яловичини.
В Україні збільшилася 
чисельність худоби 
голштинської породи 
на 1,5 тис. голів.
За звітний період 
сільгосппідприємства 
реалізували 42,3 тис. тонн 
живої великої рогатої 
худоби, що на 15,3% 
менше, ніж за січень-
квітень 2020 року. 

В Україні Національний банк 
змінив правила купівлі валюти. 
Серед іншого дозволили 
купувати долари через безнал. 
Тобто щоб купити 1 тис. 
доларів, тепер не обов’язково 
приносити з собою еквівалент 
цієї суми в гривнях, достатньо 
сплатити покупку карткою. 

НБУ продовжує валютну лібералі-
зацію. Нові правила зафіксовані в по-
станові №62 і вступили в дію 30 черв-
ня. Ліміт на рік змінювати не стали, 
він становить 200 тис. євро. А ось для 
звичайних українців правила значно 
спростили.

Важливе нововведення для фізосіб 
– можливість купувати готівкову ва-
люту по безналу. Це означає, що лю-
дям тепер необов’язково подавати в 

касу банку пачки готівкової гривні, 
можна провести операцію за допомо-
гою банківської карти через термінал 
в касі. Також можна продати безготів-
кову валюту з подальшим зарахуван-
ням коштів у гривні на свій картко-
вий рахунок.

 Повідомляє Фокус

ЗМІНИЛИ ПРАВИЛА
КУПІВЛІ ДОЛАРІВ



КСП «Зелений Гай»
пропонує власникам земельних ділянок (паїв) 

ПЕРЕДАТИ ЇХ У ОРЕНДУ 
НА ВИГІДНИХ УМОВАХ:

1.виплата орендної плати починаючи 
з 12 % від нормативної оцінки землі;

2. грошове заохочення при укладанні договору; 
3.своєчасна виплата орендної плати;

4.виплата на поховання пайовика;
5.переоформлення спадщини;

Зв: м. Гадяч, вул. Першотравнева, 148.

Тел. 0955790116

ТОВ «Гадячбудмонтаж» 
запрошує на роботу 

майстрів по встановленню 
металопластикових 

конструкцій, вікон 
та дверей, а також 

майстрів по утепленню 
фасадів будівель.

Каменщики, плиточники, 
бетонщики.

Тел.0669958160

Закуповуємо б/в 
та нову цеглу, плити, 

блоки та інші будівельні 
матеріали.

Тел. 0992210175

Комплексні обіди
Фуршети

Банкетне меню

Тел. 0991226104
Поминальні обіди


