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Це свято відзначають у день 
Святого Володимира — одного із 
засновників і покровителів нашої 
державності. Для українців 
воно символізує спадкоємність 
тисячолітньої історії України, 
нації і держави. Це — символ 
неподільності українського 
народу і його єдності навколо 
ідеї сильної держави і віри. Це 
символ соборності всіх українців 
і наших земель навколо рідної 
політичної й духовної столиці — 
Києва. 
На Русі про християнство 
знали задовго до релігійних 
реформ Володимира Великого: 
християнами були Аскольд і Дір. 
Правдивим є факт хрещення 
княгині Ольги у 958-му. Але 
вирішальним для процесу 
християнізації нашої країни 
є введення цієї релігії, як 
державної у 988-990 роках.

Причин, які спонукали 
Володимира Великого хрестити 
Київську Русь
Це були конкретні політичні та еко-

номічні чинники. По-перше, об’єднан-
ня земель вимагало відмови від «пле-
мінних богів» і запровадження релігії за 
принципом «одна держава, один князь, 
один Бог». По-друге, це відкрива-
ло шлях приєднання до європейської 
спільноти, яка сповідувала християн-
ство. По-третє, як вважав Володимир, 
прилучення до християнської віри ста-
не поштовхом для розвитку культури, 
освіти, виховання високої моралі, по-
ліпшення матеріального добробуту. На 
цьому, зокрема, наголошує у своїх тво-
рах український вчений і церковний 
діяч Іван Огієнко.

«Це був князь великого державного 
розуму, це був розумний та енергійний 
володар величезної могутньої держа-
ви, і вже тому йому постійно доводило-
ся стикатися з представниками різних 
європейських тодішніх земель. Воло-
димир наочно бачив культурну перева-
гу Заходу над культурою його держа-
ви, хоча б перевагу культури зовнішньої 
чи матеріальної; можливо, що й різні 
посли європейських держав, що шука-
ли зближення з могутнім українським 
князем, самі не раз звертали увагу Во-
лодимира на цю вищість європейської 
культури. Руський князь бачив увесь 
блиск та пишноту грецьких царів, ба-
чив їхню культуру, яка йому дуже ім-
понувала. Культурний розвиток власної 
держави, її добробут настирливо гово-
рили Володимиру про те, що він мусить 
якнайбільше зблизитися із Заходом, з 
Європою, мусить пересадити в Украї-
ну цю європейську культуру. А найпер-
шим ключем до всього цього було одне 

– християнство, зміна старої віри на 
нову, охрещення».

Як хрестили  
Київську Русь-Україну
Князь Володимир Святославович до 

30 років був язичником. Під час сво-
го правління він зрозумів, що релігія 
з багатобожжям вичерпала себе. Тому 
Володимир прийняв християнство з 
Візантії, адже Візантія була найроз-
виненішою і найсильнішою країною 
континенту. Прийняття християн-
ства на Русі сприяло б розвитку краї-
ни і зміцненню зв'язку з європейськи-
ми країнами.

Згідно «Повісті минулих літ», до хре-
щення князя Володимира відбувалося 
«випробування вір». Він прийняв у себе 
посланців від ісламу, юдаїзму і христи-
янства. Саме остання релігія найбільше 
припала йому до вподоби.

Масове хрещення жителів міста від-
булося при впадінні річки Почайни в 
Дніпро. Після Києва православ'я при-
йняли інші міста Русі. Не всі жителі ві-
дразу відмовилися від своїх традицій. 
Язичницькі звичаї викорінювалися ще 
кілька століть, а багато з них дожили до 
наших днів.

Наслідки хрещення 
Отже, Русь, прийнявши християн-

ство, змогла наблизитися до надбань 
європейської культури, тим самим по-
глиблюючи і розвиваючи власну. Хрис-
тиянство робило людину носієм нової 
моралі, заснованої на культурі совісті, 
яка витікає з євангельських заповідей

І дійсно-таки, як стверджують істори-
ки, християнство справило потужний 
вплив і на становлення Давньорусь-
кої держави. Саме церква, як надрегі-
ональний інститут, підтримувала насе-
лення різних земель Русі, виховувала 
усвідомлення спільної релігійної при-
належності та політичного підданства, 
а отже, під час роздрібненості руських 
князівств виступала головним факто-
ром консолідації. До того ж, церква з її 
складною внутрішньою підпорядкова-
ністю знайомила київських правителів 
із новими моделями управління, стала 
головним поширювачем писемної куль-
тури. За літопиcoм, початок шкільній 
(книжній) освіті покладено Володими-
ром, який одразу після охрещення киян 
«став у знатних людей дітей забирати і 
оддавати їх на учення книжне». У Киє-
ві й інших містах почали влаштовувати 
школи і книгописні майстерні. Христи-
янізація вплинула на розвиток будів-
ництва, архітектури, малярства. Поча-
лося будівництво православних храмів. 
Церква сприяла створенню на Русі чу-
дової архітектури, розвитку мистецтва 
(особливо іконографії). Більшістю 
кам’яних споруд, збудованих у Х–ХІІ 

ст. на Русі, були храми, щедро при-
крашені монументальним і станковим 
живописом. Прийняття християнства 
сприяло розвитку зодчества й живопи-
су у середньовічних їх формах, проник-
ненню візантійської культури як спад-
коємиці античної традиції.

В українській історії Володимира 
вважають одним із засновників і по-
кровителів української державності, а 
день хрещення Русі символізує спадко-
ємність тисячолітньої історії нашої дер-
жави, соборність усіх українців і всіх 
українських земель навколо духовної 
столиці – Києва.

Цікаві факти про хрещення 
Київської Русі-України
Першою спробою впровадження пра-

вослав'я було «Фотієво хрещення» в 
867 році.

Першим правителем Русі, який при-
йняв християнство, стала княгиня Оль-
га - бабуся Володимира Великого.

Кілька країн Європи прийняли хре-
щення пізніше Київської Русі. Це були 
Ісландія, Норвегія і Швеція. Остання 
довго вважалася язичницькою і варвар-
ською країною.

До прийняття християнства князь 
Володимир вів розпусне життя і бага-
то разів одружувався.

Багато православних церков в це свя-
то влаштовують особливі богослужіння 
і дзвенять в дзвони. 

Томос про автокефалію ПЦУ 
підписали два роки тому
У січні 2019 року Вселенський па-

тріарх Варфоломій підписав Томос про 
автокефалію об’єднаної Православної 
церкви України.

Церемонія підписання Томосу про-
йшло після спільного молебню Варфо-
ломія і предстоятеля Православної цер-
кви України Епіфанія в храмі Святого 
Георгія на території Вселенського па-
тріархату в Стамбулі. Томос є патріар-
шою грамотою, що офіційно затверджує 

канонічний автокефальний статус ПЦУ 
як однієї з 15 помісних православних 
церков світу. Цей документ видається 
один раз і є основою існування церкви. 
Він чинний з моменту його підписання.

Як відомо, шлях до незалежної укра-
їнської помісної Церкви був складним 
і тривалим. Перша спроба була здійсне-
на ще 100 років тому, за часів Гетьмана-
ту і Директорії. Але народженню Укра-
їнської церкви завадила більшовицька 
окупація.

Процес був відновлений з початком 
Незалежної України, велику роль у цьо-
му відігравав предстоятель УПЦ Київ-
ського патріархату Філарет. Проте, ба-
гато років Москві вдавалося блокувати 
цей процес. І лише спроба 2018 року ви-
явилася вдалою: 11 жовтня Синод Все-
ленського патріархату оголосив, що Ро-
сійська православна церква втратила 
юрисдикцію над канонічною територі-
єю України, а церквою-матір'ю Укра-
їни є Константинополь. Окрім того, 
було визнано недійсною анафему гла-
ви УПЦ КП Філарета та предстоятеля 
УАПЦ Макарія.

15 грудня 2018 року у Софії Київ-
ській пройшов Об’єднавчий церковний 
собор. На ньому духовенство УПЦ Ки-
ївського патріархату, Української ав-
токефальної православної церкви та 
УПЦ Московського патріархату ство-
рили єдину помісну Православну цер-
кву України, ухвалили її статут і обрали 
предстоятеля - митрополита Київсько-
го і всієї України Епіфанія.

Процедура надання автокефалії ПЦУ 
завершилась 6 січня 2019 року - в Па-
тріаршому храмі Святого Георгія відбу-
лося вручення Томоса про автокефалію 
та божественна літургія, яку спільно 
відправили Вселенський патріарх Вар-
фоломій та предстоятель Православної 
церкви України, митрополит Київський 
і всієї України Епіфаній.

Надання автокефального статусу 
Православній Церкві України – по-
дія історичного масштабу. Вона цілком 
співмірна Актові проголошення неза-
лежності України.

Як святкуватиме Україна  
у 2021 році
Святкування, як наголошує очіль-

ник ПЦУ, митрополит Епіфаній на 
своїй сторінці у Facebook, будуть про-
ведені на єпархіальному та парафіяль-
ному рівнях з дотриманням відповід-
них приписів.

Через карантинні обмеження Синод 
Православної церкви України вирішив 
не проводити традиційну хресну ходу 
з нагоди Дня хрещення Русі-України. 

Підготувала Вікторія Цимбал за 
матеріалами УНІАН.

 

День Хрещення Київської 
Русі-України відзначається 
в Україні щорічно 28 липня 
— у день пам’яті святого 
рівноапостольного князя 
Володимира. Як державне 
свято вперше встановлене в 
Україні в рамках святкування 
1020-річчя Хрещення Київської 
Русі згідно з Указом Президента 
України від 25 липня 2008-
го «Про День хрещення 
Київської Русі-України». Тож, 
вітаємо всіх, хто в серці зберіг 
святу віру в єдиного Бога!
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Про це повідомили на сторінці громади у 
соцмережі. 
Дерев’яний пішохідний місток через «старицю» 

річки Хорол у Сергіївці дає змогу жителям дістатись 
до «Лозівки». Всього у  Сергіївкці є 7 пішохідних та 
2 автомобільних містки. 

Окрім цього, продовжуються ремонтні роботи до-
ріг комунальної власності Сергіївської  громади. 
Здійснено поточний ремонт установкою ямкового 
ремонту УЯР-01 вулиць Центральна, Лохвицька, Ро-
менська (с. Розбишівка), вулиць Центральна та Шев-
ченка (с. Сергіївка) та вулиць Центральна, Зоряна, 
Гадяцька (с. Качанове).

Також, завершена висипка піщано-щебеневою су-
мішшю вулиць села Верішальне,  Степове та Вечір-
чине. Розпочато підсипку дороги по вулиці Верте-
лецькій у Сергіївці. 

«БМ»

У Полтавській області з 18 липня розпочинає рух 
новий міжобласний автобусний рейс Гадяч – Харків.
Час відправлення з автостанції Гадяча – 12:00. Авто-
бус їде через Зіньків. Вартість квитка до Харкова – 
200 грн. Поїздка триває  2 години 30 хвилин. 

Квитки можна придбати у касі автостанції «Гадяч», 
на офіційному сайті автовокзалу чи скориставшись 
мобільним додатком. 

Із фейсбук-сторінки АЗ «ПоLtava.tif»

На сайті міської ради оприлюднили повідомлення 
про проведення громадського обговорення щодо на-
дання пропозицій з питання перейменування площі, 
вулиць, провулків на території міської громади.  Ор-
ганізатор обговорення: відділ містобудування, архі-
тектури, ЖКГ та будівництва. 

Об’єкти, які пропонують перейменувати: 
у Гадячі: площа Піонерська, вулиця Радянська, 

провулок Піонерський;
у Біленченківці Біленченківського старостинсько-

го округу вул. Чапаєва, Терешкової.
Пропозиції стосовно перейменувань, приймають-

ся у письмовій формі у приміщенні  адміністратив-
ної будівлі колишньої сільської ради с.Біленченків-
ка та у приміщенні бібліотеки ім.Лесі Українки із 19 
липня по 17 серпня.

«БМ»

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила на-
чальник відділу культури і туризму Гадяцької міської 
ради Катерина Кувшинова. 13 липня 2021 року відбу-
лося  засідання конкурсної комісії та конкурс на за-
міщення вакантної посади директора комунально-
го закладу «Гадяцька публічна бібліотека імені Лесі 
України» Гадяцької міської ради. 

За результатами конкурсу призначена Любов 
Огризько. Трудовий контракт уклали на п’ять років.

«БМ»

Про це на апаратній нараді у Полтавській ОДА по-
відомив заступник військового комісара Полтавсько-
го обласного військового комісаріату Едуард Боро-
дай. Із його слів, для виконання державного завдання 
щодо осіннього призову громадян з Полтавської об-
ласті потрібно буде відправити до обласного збірно-
го пункту понад 795 осіб.

Він також звернувся до очільників громад та голів 
районних призовних комісій з проханням взяти на 
особистий контроль оповіщення та організацію ро-
боти призовних комісій. Також до плідної співпраці 
закликав поліцію та медиків.

Кращими, за результатами весняного призову, ста-
ли призовні комісії Кременчуцького району, Полтав-
ського району та призовна комісія Полтави. Нижче 
своїх потенційних можливостей працювали призовні 
комісії Лубен, Лубенського районну (громади Лубен-
ська, Гребінківська та Оржицька) та призовна комі-
сія Гадяча.

«Територіальні комплектувальні центри не став-
лять за мету притягувати до відповідальності осіб, 
які не з’явилися відповідно до повістки, та додава-
ти роботу правоохоронним органам. Але, якщо гро-
мадяни не розуміють та ігнорують законодавство, то 
вживаються відповідні заходи. Протягом весняного 
призову на 22 особи направили матеріали за ухилен-
ня від призову. З них 6 уже передали до суду, 9 закри-
то і 7 перебуває у впровадженні», – розповів заступ-
ник військового комісара Полтавського обласного 
військового комісаріату.

За його словами, основними проблемними питан-
нями були непорозуміння з громадами щодо їхньо-
го обов’язку в оповіщенні, у зв’язку з новим адміні-
стративно-територіальним устроєм. Тож вже під час 
осіннього призову, сподіваються у Полтавському об-
ласному військовому комісаріаті, з огляду на досвід, 
такі питання не виникатимуть.

НП

Працівники Гадяцького міського центру соціаль-
них служб, минулої п’ятниці, здійснили виїзд у сім’ї, 
які проживають на території Гадяцької територіаль-
ної громади та перебувають на обліку центру як такі, 
що опинилися у складних життєвих обставинах. Пе-
ревірили наявність належних умов проживання та 
батьківського контролю за місцем перебування і по-
ведінкою дітей поза домом під час літніх канікул. 

Одній матері вказано на недоліки у догляді, також 
вказали на неналежне харчування хворої дитини. Ще 
одну одиноку матір попередили про недопустимість 
зловживання алкоголем. Декілька родин проконсуль-
тували із різних питань. 

Всього відвідали 6 родин, у яких зростають 10 
дітей.

Гадяцький МЦСС

ЕКОЛОГІЧНИЙ 
БЮЛЕТЕНЬ

Гадяцький відокремлений підрозділ  
ДУ « Полтавський ОЦКПХ МОЗ» 
інформує, що радіаційний фон в м. 
Гадяч за минулий тиждень становив 11-
12 мкр/год при середніх багаторічних 
показниках до 1986 р  12-14 мкр/год.

В плані моніторингу з 12.07.21 по 18.07.2021 року 
відібрано та лабораторно досліджено 3 проби води 
з відкритих водойм в пунктах культурно-побутово-
го 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 пе-
ревищення нормативу.

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

чання (водорозподільча мережа, артсвердловина) в 
с.Рашівка  досліджено 5 проб питної на відповідність 
вимог ДСанПіН  2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до 
води питної призначеної для споживання людиною».

З індивідуальних шахтних колодязів с. Вельбів-
ка, с.Сари досліджено 2 проби води на вміст нітра-
тів, перевищення ГДК (50 мг/дм3) виявлено в 1 про-
бі с. Вельбівка .

В зв’язку з підвищеним рівнем мікробного забруд-
нення води в річці Псел та річці Грунь, з метою не-
допущення спалахів гострих кишкових інфекційних 
захворювань серед населення купатися тимчасово до 
покращення показників не рекомендується.

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

Індекс ЛКП
фактично    

Індекс ЛКП
в нормі до 5000

р. Псел (пляж) 
м. Гадяч
(2 проби)

15000 5000

р. Грунь м.Гадяч 16000  5000

У СЕРГІЇВЦІ 
РЕМОНТУЮТЬ 
МІСТОК  ТА ДОРОГИ

НОВИЙ АВТОБУСНИЙ 
МАРШРУТ ГАДЯЧ – ХАРКІВ

ВІЙСЬККОМАТ 
ПРАЦЮЄ НИЖЧЕ 
ПОТЕНЦІЙНИХ 
МОЖЛИВОСТЕЙ

ЯКІ ВУЛИЦІ ПЛАНУЮТЬ 
ПЕРЕЙМЕНУВАТИ В 
ГАДЯЦЬКІЙ ГРОМАДІ

РОБОТА ІЗ 
СКЛАДНИМИ СІМ’ЯМИ У БІБЛІОТЕЦІ 

ПРИЗНАЧИЛИ 
ДИРЕКТОРА

Днями, у одній із місцевих груп в соцмережі Фей-
сбук, ми натрапили на оголошення наступного 
змісту:

«Шановні жителі громади! Хочемо попередити про 
те, що у Гадячі активізувались крадії. 

Невисока жінка середнього віку, примітної зов-
нішності, із підлітком, неодноразово були помічені 
на міському пляжі. Відпочиваючі стверджують, що 
саме після їх «прогулянки» поміж розкладених про-
стирадл, у людей зникали речі. Кажуть, що не гребу-
ють нічим – від шльопанців та рушників, до їжі.

Окрім цього, цю ж компанію, підозрюють у обкра-
данні людських присадибних ділянок. Вже дозріла 
перша городина, є молода картопелька, кабачки. Їх 
зустрічали у районі Заяру та Малих Будищ, із ло-
патою та чималими сумками. Хоч власного городу 
вони не мають…»

До посту в соцмережі було прикріплене фото жін-
ки, яку описували. Проте, із етичних міркувань, оп-
рилюднювати його ми не будемо. Вважаємо, що гадя-
чани і так здогадалися, про кого саме йде мова. 

Чесно кажучи, ми також, кілька разів зустрічали 
цю «компанію» на міському пляжі. У неймовірну 
спеку, вони були тепло одягнені, не купалися, а про-
сто прогулювались поміж людей. Іноді, підліток під-
ходив до відпочиваючих і щось просив. До речі, від 
простої водички чи хліба відмовлявся, а наполягав, 
щоб його пригостили холодненьким газованим на-
поєм чи піцою… 

Звісно, звинувачувати, не маючи реальних доказів, 
ніхто не може. У той же час, радимо таки прислуха-
тись до застережень. Адже, диму без вогню не буває.  

Оксана Кириченко

НА ПЛЯЖАХ 
КРАДУТЬ РЕЧІ, А НА 
ГОРОДАХ – ОВОЧІ
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Минулого тижня
в Гадячі
зареєстровано
1 немовля

12 осіб
пішли
з життя

4 пари
одружилися

6 пар
розлучилися

пожежаДТП

Дівчинку на узбіччі дороги, в селі Петрівці 
Миргородської громади побачив та повідомив до 
поліції депутат Хорольської міської ради. Це сталося 
12 липня, близько 20:30. Дитина зупиняла попутній 
транспорт з намірами доїхати до Миргорода.

Працівникам слідчо-оперативної групи та 
інспектору ювенальної превенції дівчинка пояснила, 
що наважилася на небезпечну «подорож» через 
образу на матір. Як з’ясувалося дитина йшла до 
тітки, яка мешкає у Миргороді, за 10 кілометрів від 
її села.

Як повідомила Яна Захода, ювенальна поліцейська 
Миргородського райвідділу поліції, матір навіть не 
шукала доньку. Коли до неї завітали поліцейські, 
вона не змогла пояснити обставини зникнення ди-
тини через стан алкогольного сп’яніння.

Наразі, поліцейські збирають матеріали за 
фактом ухилення матері від виховання дитини 
та забезпечення їй належних умов утримання. 
Відповідну інформацію надано до служби у справах 
дітей. До прийняття правового рішення стосовно 
матері, дівчинку довірили доглядати тітці.

 Поліція Полтавської області

14 липня, о 21:30, поблизу м. Гадяч, сталася поже-
жа на відкритій території. Вогнем знищено сміття на 
площі 20 м2. Причина пожежі встановлюється. По-
жежа ліквідована одним відділенням 6 ДПРЧ.

16 липня, о 15:35, у с. Лисівка, Лютенської 
громади, сталася пожежа на відкритій території. Вог-
нем знищено суху рослинність на площі 1,5 га. Збит-
ки та причина пожежі встановлюються. Пожежа лік-
відована Рашівською МПО (с. Рашівка)

19 липня, о 11:55, у с. Римарівка, Краснолуцької 
СГ, сталась пожежа на відкритій території. Вогнем 
знищено суху рослинність на площі  0,9 га. Збитки 
та причина пожежі встановлюються. Пожежа лікві-
дована МПО Краснолуцької с/р (с. Красна Лука).

 Прес-служба ГУ ДСНС у Полтавській області

ВТЕКЛА ІЗ ДОМУ, БО 
ОБРАЗИЛАСЬ НА МАТІР

До відділення поліції №1 Миргородського РВП  
ГУНП у Полтавській області, 15 липня, близько 
20:30, надійшло повідомлення від місцевих меш-
канців про незаконне заволодіння  автомобілем ВАЗ.  
Згодом, стало відомо, що на іншій вулиці міста, неві-
домий чоловік, в’їхав у паркан. На місце події одразу 
прибула слідчо-оперативна група поліції. Як вияви-
лось,  перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, 
чоловік незаконно заволодів автомобілем ВАЗ-2107, 
який знаходився біля двору власника, по вулиці Ка-
лініна в місті Гадяч. Під час спроби втечі, на викра-
деному автомобілі правопорушник в’їхав у паркан. 
Після цього його подальший рух заблокували місце-
ві мешканці, які викликали поліцію й передали фігу-
ранта слідчо-оперативній групі. 

Встановлено, що правопорушник - іноземець, 1978 
року народження,  який раніше вже мав проблеми 
із законом та притягувався до відповідальності за 
майнові злочини. Слідчим поліції, під процесуаль-
ним керівництвом прокуратури, його затримано в 
порядку статті 208 Кримінального процесуального 
кодексу України».

За даним фактом слідчим, під процесуальним ке-
рівництвом прокуратури, відомості внесені до Єди-
ного реєстру досудових розслідувань за кваліфіку-
ючими ознаками частини 2 статті 289 (Незаконне 
заволодіння транспортним засобом) Кримінально-
го кодексу України. Тривають слідчі дії.

Миргородський РВП ГУНП в Полтавській області

Надзвичайна ситуація відбулася 18 липня, 
близько 18:30, у Кременчуці на горищі 
сараю знайшли металеву колбу вагою 7 
кг. Під час її розпилу стався витік близько 
3 кг ртуті, повідомили на офіційному сайті 
Кременчуцької міської ради.  

Кременчуцький міськрайонний відокремлений 
підрозділ лабораторних досліджень Державної уста-
нови «Полтавський обласний лабораторний центр 
МОЗ України» провів дослідження повітря поряд з 
небезпечною знахідкою і виявив перевищення парів 
ртуті у 1,33 рази.  

Підрозділ Державної служби з надзвичайних си-
туацій провів дезактивацію місця знахідки на пло-
щі 15 кв. м.

Утилізувати ртуть мають найближчим часом.

 ДСНС

Охоронці приватного акціонерного товариства, що 
використовує відвідну залізничну колію для тран-
спортування вантажів, повідомили до Миргород-
ського райвідділу поліції про підозрілих чоловіків.

Слідчо-оперативна група на місці задокументува-
ла факт крадіжки та вилучила у двох підозрюваних 
(яким по 46 років) металеві болти та гайки, що скрі-
плюють рейки колії. Окрім того, слідчі встановили 
ще один факт крадіжки, яку зловмисники вчинили 
за декілька днів до їх викриття. Про це повідомили 
у Миргородському райвідділі поліції.

Триває досудове розслідування за двома статями 
Кримінального кодексу України: замах на повторну 
крадіжку (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 185) та крадіжка, вчине-
на за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 185).

Чинне законодавство за подібні протиправні дії пе-
редбачає до 5 років обмеження або позбавлення волі.

Національна поліція

Нарковмісні рослини виявили у Решетилівці та 
Ромодані.

На околиці одного із сіл Полтавського району 17 
липня працівники сектору поліцейської діяльно-
сті № 1 (м. Решетилівка) Полтавського районного 
управління спільно з активом громадського форму-
вання «Решетилівка» виявили понад 5000 рослин 
конопель.

Понад півсотні зразків спрямували на дослідження 
до Полтавського науково-дослідного експертно-кри-
міналістичного центру МВС, решту конопель вилу-
чили та знищили.

Також цими днями поліція Миргородщини ви-
крила два факти вирощування конопель на ділян-
ках домогосподарств. З грядок двох жителів Ромо-
данівської громади, яким 52 та 37 років, поліцейські 
вилучили понад сотню рослин з обмеженим обігом.

Поліція нагадує, що за незаконний посів або ви-
рощування снодійного маку чи конопель передбаче-
на кримінальна відповідальність (стаття 310 Кримі-
нального кодексу України).

Так, незаконний посів або вирощування снодій-
ного маку (в кількості від 100 до 500 рослин) чи ко-
нопель (у кількості від 10 до 50 рослин) карають-
ся штрафом від 1700 до 8500 гривень або арештом 
на строк до шести місяців, або обмеженням волі на 
строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

НА КРАДЕНОМУ АВТО 
В’ЇХАВ У ПАРКАН

ВИЯВИЛИ ПОНАД 5000 
РОСЛИН КОНОПЛІ

СТАВСЯ ВИТІК РТУТІ

ВИКРАЛИ 
ЗАПЧАСТИНИ 
ЗАЛІЗНИЧНОЇ КОЛІЇ

Рашівське МПО

Решетилівською окружною прокуратурою 
здійснюється процесуальне керівництво 
у кримінальному провадженні стосовно 
колишнього сільського голови однієї із 
сільських рад на той час Решетилівського 
району.

За даними слідства, у 2019 та 2020 роках посадо-
вець, достовірно знаючи, що на розгляд сесій сіль-
ської ради не виносилися питання про надання доз-
волів на розробку і затвердження землевпорядної 
документації, а також передачі йому та його дружи-
ні у власність 2 земельних ділянок, розташованих на 
території сільської ради, підробив рішення двох се-
сій сільської ради. У подальшому чоловік звернувся 
до двох державних реєстраторів із заявами про дер-
жавну реєстрацію права власності на вказані земель-
ні ділянки та подав підроблені рішення сесій, проте 
державні реєстратори, засумнівавшись у дійсності 
рішень органу місцевого самоврядування, не зареє-
стрували речове право.

Таким чином, колишній очільник сільської ради 
виконав усі дії, які вважав необхідними для доведен-
ня злочину до кінця, однак протиправні наслідки у 
вигляді вибуття з комунальної власності земельних 
ділянок загальною площею 4 га вартістю понад 840 
тис. грн не настали, а злочин не закінчено з причин, 
що не залежали від його волі.

Зважаючи на вищезазначене, чоловіку повідомле-
но про підозру у закінченому замаху на зловживан-
ня службовим становищем, що спричинило тяжкі 
наслідки, службовому підробленні та використанні 
завідомо підробленого офіційного документа (ч. 2 ст. 
15, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 та ч. 4 ст. 358 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному про-
вадженні здійснюється відділом поліції № 2 Пол-
тавського районного управління поліції Головно-
го управління Національної поліції в Полтавській 
області.

Слідчі та процесуальні дії тривають.
Пресслужба Полтавської обласної прокуратури

КОЛИШНЬОГО 
СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВУ 
 ПІДОЗРЮЮТЬ У 
КОРУПЦІЙНИХ 
ЗЛОЧИНАХ
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1 липня 2021 року суддя 
Гадяцького районного 
суду розглянув матеріали, 
які надійшли з ВП № 1 
Миргородського РВП ГУНП 
в Полтавській області про 
притягнення до адміністративної 
відповідальності обвинувачену 
за ч. 2 ст. 184 КУпАП.

Обвинувачена, маючи малоліт-
нього сина, неналежно виконує свої 
батьківські обов`язки, а саме 9 черв-
ня 2021 року малолітній, у період 
часу з 15 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв., 
вживав спиртні напої - горілку мар-
ки «Пшенична», об`ємом 0,3 л, в с. 
Ручки, в результаті чого отримав ал-
когольне отруєння.

Обвинувачена до суду не з`яви-
лась, про час та місце розгляду спра-
ви була повідомлена належним чи-
ном, про причини неявки суд не 
повідомила.

Частина 2 ст. 268 КУпАП не пе-
редбачає обов`язкову присутність 
при розгляді справи особи, яка при-
тягається до адміністративної від-
повідальності за ч. 1 ст. 184 КУпАП.

Враховуючи відсутність підтвер-
джуючих документів про неможли-
вість з`явлення обвинуваченої у су-

дове засідання, а також вимоги ч. 2 ст. 
268 КупАП, справу про адміністративне 
правопорушення відносно обвинуваче-
ної розглядали за її відсутності.

Вина обвинуваченої в ухиленні від 
виконання батьківських обов`язків та-
кож підтверджується протоколом про 
адміністративне правопорушення від 

9 червня 2021 року, рапортом поліцей-
ського ВП № 1 Миргородського РВП 
ГУНП в Полтавській області Строка-
ня Є.В. від 09.06.2021, поясненнями 
неповнолітніх постановою Гадяцько-
го районного суду від 25.02.2021 року 
про накладення на обвинувачену ад-
міністративного стягнення за ч.1 ст. 

184 КУпАП та постановою Гадяцько-
го районного суду від 27.04.2021 року 
про накладення на обвинувачену адмі-
ністративного стягнення за ч.2 ст. 184 
КУпАП.

В діях обвинуваченої є склад право-
порушення, передбачений ч. 2 ст. 184 
КУпАП повторне протягом року після 

накладення адміністративно-
го стягнення ухилення батьків 
від виконання передбачених 
законодавством обов`язків 
щодо забезпечення необхід-
них умов життя неповнолітніх 
дітей, тому її необхідно підда-
ти до адміністративної відпові-
дальності у виді штрафу.

Керуючись ч. 1 ст. 184, ст. 
221 КУпАП, суд ухвалив: об-
винувачену визнати винною 
у вчиненні адміністративного 
правопорушення, передбачено-
го ч. 2 ст. 184 КУпАП та підда-
ти адміністративному стягнен-
ню у виді штрафу на користь 
держави в розмірі 100 неопо-
датковуваних мінімумів дохо-
дів громадян, в сумі 1700 грн. 
Окрім цього, обвинувачена 
сплатить судовий збір у розмі-
рі 454 грн на користь держави.

24 червня 2021 року суддя 
Зіньківського районного суду 
розглянув клопотання прокурора 
про застосування запобіжного 
заходу у вигляді тримання під 
вартою відносно обвинуваченого 
у вчиненні кримінальних 
правопорушень передбачених 
ч.2 ст.307, ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 306 
КК України, -

Встановлений епізод 
Досудовим розслідуванням встанов-

лено, що обвинувачений, маючи уми-
сел на незаконний збут психотропних 
речовин, в невстановленний слідством 
день, час та місце, придбав та зберігав 
з метою збуту психотропну речовину. 
У подальшому обвинувачений, реалі-
зуючи свій злочинний умисел, направ-
лений на незаконний збут психотроп-
ної речовини, усвідомлюючи суспільно 
небезпечний характер свого діяння, пе-
редбачаючи його суспільно небезпечні 
наслідки та бажаючи їх настання, з ме-
тою незаконного збагачення, 7 лютого 
2021 року, незаконно збув іншій особі 
за грошові кошти в сумі 1000 гривень 
порошкоподібну речовину білого ко-
льору, яку у подальшому було вилуче-
но на направлено для проведення від-
повідної експертизи до Полтавського 
НДЕКЦМВС України. Згідно виснов-
ку експерта, надана для дослідження 
речовина містить психотропну речови-
ну, обіг якої обмежено, амфетамін. Маса 
амфетаміну становить 1,580 г., що ста-
новить великий розмір.

Продовжуючи свою злочинну ді-
яльність, 1 березня 2021, обвинуваче-
ний, діючи повторно, усвідомлюючи 
суспільно небезпечний характер сво-
го діяння, передбачаючи його суспіль-
но небезпечні наслідки та бажаючи їх 
настання, з метою незаконного збага-
чення, незаконно збув особі за грошо-
ві кошти в сумі 2500 гривень порошко-
подібну речовину білого кольору, яку у 
подальшому було вилучено та направ-
лено для проведення відповідної екс-
пертизи до Полтавського НДЕКЦМВС 

України. Згідно висновку експерта ре-
човина містить психотропну речовину, 
обіг якої обмежено. Маса амфетаміну 
становить 3, 291 г., що становить вели-
кий розмір.

Вказану психотропну речовину, обіг 
якої обмежено, обвинувачений , рані-
ше незаконно придбав у невстановлені 
слідством день, час та місці та незакон-
но зберігав з метою збуту.

Таким чином, звинувачений обвину-
вачується у незаконному придбанні, 
зберіганні з метою збуту та незаконно-
му збуті психотропних речовин у ве-
ликих розмірах, обіг яких обмежено, 
вчиненому повторно, тобто у вчиненні 
кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Окрім цього, 19 лютого .2021 прове-
дено обшук за місцем проживання об-
винуваченого, в ході якого виявлено 
та вилучено:.металеву коробку з наша-
руванням речовини білого кольору з 
жовтим відтінком, яка згідно висновку 
експерта у своєму складі містить пси-
хотропну речовину - амфетамін. Маса 
амфетаміну у складі наданої для до-
слідження речовини становить 0,109 г. 
(у перерахунку на амфетамін основу); 
.металевий виріб та фрагмент полімер-
ної трубки з нашаруванням речовин, 
які згідно висновку експерта у своєму 
складі містять психотропну речовину 
- амфетамін. Маса амфетаміну стано-
вить 0,046 г. (у перерахунку а амфета-
мін основу); металеву ложку, кульку та 
фрагмент фольги з нашаруванням ре-
човини, яка згідно висновку експерта у 
своєму складі містить психотропну ре-
човину - амфетамін. Маса амфетаміну 
становить 0,007 г.

Таким чином звинувачений обви-
нувачується у незаконному придбан-
ні, зберіганні з метою збуту та незакон-
ному збуті психотропних речовин, обіг 
яких обмежено, вчиненому повторно, 
тобто у вчиненні кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 
КК України.

Окрім цього, 1 березня 2021 року про-
ведено обшук за місцем проживання 

обвинуваченого, в ході якого виявлено 
та вилучено прозорий полімерний па-
кет з кристалічною речовиною жовтого 
кольору, яка згідно висновку експерта 
містить фенілнітропропен. Фенілнітро-
пропен віднесений до прекурсорів, обіг 
яких обмежено і стосовно яких вста-
новлюються заходи контролю. Маса 
фенілнітропропену становить 81,8 г., 
що становить особливо великий розмір.

Вказаний обвинувачений раніше не-
законно придбав у невстановлені слід-
ством час та місці та незаконно зберігав 
з метою використання для виробництва 
або виготовлення наркотичних засобів 
чи психотропних речовин.

Таким чином, звинувачений обвину-
вачується у незаконному придбанні та 
зберіганні прекурсорів, з метою їх ви-
користання для виробництва або виго-
товлення наркотичних засобів або пси-
хотропних речовин, в особливо великих 
розмірах, тобто у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 
3 ст. 311 КК України.

Крім того, обвинувачений, реалізую-
чи свій злочинний умисел, направле-
ний на незаконний збут психотропної 
речовини, усвідомлюючи суспільно не-
безпечний характер свого діяння, пе-
редбачаючи його суспільно небезпечні 
наслідки та бажаючи їх настання, отри-
мував грошові кошти, здобуті від неза-
конного обігу психотропних речовин, 
на картковий рахунок АТ КБ «Приват 
Банк», який належить іншій особі та 
якою він постійно користувався.

В подальшому, з метою незаконного 
збагачення, обвинувачений, використо-
вував кошти, здобуті від незаконного 
обігу психотропних речовин з метою 
продовження незаконного обігу пси-
хотропних речовин, шляхом придбан-
ня та виготовлення психотропних ре-
човин за вищевказані грошові кошти, 
таким чином продовжуючи свою зло-
чинну діяльність, пов`язану з незакон-
ним збутом психотропних речовин.

Таким чином, звинувачений обвину-
вачується у використанні коштів, здо-
бутих від незаконного обігу психотроп-

них речовин з метою продовження 
незаконного обігу психотропних речо-
вин, тобто у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 
306 КК України.

В судовому засіданні прокурор під-
тримав клопотання та прохав його за-
довольнити. Підозрюваний підтримав 
думку прокурора, захисник прохав об-
рати запобіжний захід не пов`язаний 
з триманням під вартою, посилаючись 
на те, що підозрюваний не перешкод-
жає проведенню досудового розсліду-
вання та бажає переоформити спадщи-
ну після матері.

2 березня 2021 року відносно обви-
нуваченого ухвалою Октябрського ра-
йонного суду м. Полтави обрано запо-
біжний захід у вигляді тримання під 
вартою строком на 60 діб, з одночасним 
визначенням запобіжного заходу у ви-
гляді застави в розмірі 50 прожиткових 
мінімумів для працездатних осіб, що 
дорівнює 113 500 грн. та 27 квітня 2021 
року продовжено дію запобіжного захо-
ду у вигляді тримання під вартою стро-
ком на 60 діб (до 25 червня 2021року).

Наявність обґрунтованого обвину-
вачення у вчиненні інкримінованих 
правопорушень обвинувачений , згід-
но ухвали Октябрського районного 
суду м.Полтави повністю підтверджу-
ється зібраними у кримінальному про-
вадженні доказами в їх сукупності.

З метою забезпечення належної про-
цесуальної поведінки обвинувачено-
го, а також для запобігання можливого 
ухилення ним від кримінальної відпо-
відальності, необхідно обрати запобіж-
ний захід у виді тримання під вартою.

Застосувати до обвинуваченого за-
побіжний захід у вигляді тримання під 
вартою строком 60 діб. Визначити роз-
мір застави обвинуваченого в розмірі 
50 прожиткових мінімумів для працез-
датних осіб , що дорівнює 113500 грн.

Сторінку підготувала Вікторія Цимбал за 
матеріалами відкритих даних Єдиного 

державного реєстру судових рішень.

ПРОДАВАВ ПСИХОТРОПНІ РЕЧОВИНИ

НЕПОВНОЛІТНІЙ ОТРУЇВСЯ «ПШЕНИЧНОЮ»
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Що робити, якщо Вам почали 
телефонувати колектори, банк 
або мікрофінансова установа з 
вимогою про повернення кредиту, 
який Ви не оформляли? 
Перш за все, не варто 
впадати в паніку, а потрібно 
лише дотримуватися 
певного порядку дій.

По-перше, необхідно максимально 
з’ясувати всю інформацію, яка стосу-
ється кредиту: коли був оформлений 
кредит; хто є кредитором; яка загальна 
сума кредиту; яка сума заборгованості. 
По можливості необхідно ознайоми-
тись з документами, та отримати копії 
документів, які є у банку чи фінансовій 
установу по даному кредиту: заява на 
отримання кредиту; копії паспорту, іпн, 
копії документів, що підтверджують пе-
рерахування або видачу коштів тощо. 

Крім того, на сайті Першого Всеу-
країнського бюро кредитних історій 
https://www.pvbki.com/ukr/  можна 
перевірити свою кредитну історію  та 
встановити контроль за інформацією 
про себе. Також на даному сайті можна 
виявити факт шахрайства та недосто-

вірність кредитної історії.
По-друге, після того, як дізнались, 

хто є кредитором, потрібно надіслати 
кредитору (тобто, банку або фінансо-
вій установі) повідомлення (звернен-
ня). У цьому зверненні слід прояснити 
ситуацію: що Ви не оформлювали кре-

дит/позику/мікрозайм та жодних ко-
штів не отримували, а скоріше за все 
стали жертвою зловмисників. Також, 
потрібно обов’язково вимагати копію 
електронної анкети-заявки, копії доку-
ментів, що підтверджують перерахуван-
ня або видачу коштів.

Якщо кредит у колекторській компа-
нії – колектори мають надати вам дого-
вір переуступки вашої заборгованості.

По-третє, відповідно до статті 190 
Кримінального Кодексу України, ша-
храйство – це заволодіння чужим май-
ном або придбання права на майно 
шляхом обману чи зловживання дові-
рою. Якщо кредитор ігнорує ваші по-
відомлення, необхідно звернутися до 
поліції з заявою про те, що на вас було 
оформлене чуже грошове зобов’язання. 
Поліція повинна прийняти вашу заяву, 
відкрити кримінальне провадження та 
почати досудове розслідування.

Далі, необхідно:
-  отримати витяг про внесення ві-

домостей Єдиного реєстру досудових 
розслідувань;

-  надати копію витягу кредиторові 
з повідомленням про те, що відкрите 
кримінальне провадження.

Для успішного вирішення такої си-
туації краще звернутися до адвоката 
або юриста, які допоможуть викрити 
шахраїв.

Підготувала Оксана Кириченко за 
матеріалами «Блог права»

Більшість людей відвідують 
заклади громадського харчування, 
деякі замовляють готову їжу 
додому або в офіс. У будь-якому 
випадку можна отримати не 
дуже гарний результат у вигляді 
якоїсь тваринки у їжі, наприклад 
мухи, таргана або знайти у страві 
шматочки скла чи волосся. 
Що робити в такій ситуації?

Якщо даний випадок трапився в за-
кладі громадського харчування – ви ма-
єте право вимагати замінити блюдо або 
повернути сплачені за нього кошти. І 
зробити це вам повинні безкоштовно.

Якщо таке трапилось з їжею, яку ви 
замовляли з доставкою – радимо спо-
чатку перевірити якість та кількість 
блюд, лише потім відпускати кур’єра. 
Претензії ви викладете підприємству, 
у якого замовляли їжу, а кур’єр в дано-
му випадку буде вашим свідком. Під-
приємство також може замінити блю-
до або повернути вам кошти.

Зупинимось на нюансах харчування 
у закладах громадського харчування. 

Діяльність закладів ресторанного 
господарства регламентується «Пра-
вилами роботи закладів (підприємств) 
ресторанного господарства», зареєстро-
ваними в Міністерстві юстиції Украї-
ни 20.08.2002 р. за № 680/6968 (зі змі-
нами станом на 29.01.2021 р.), далі 
– Правила.

Відповідно до п .3.6. Правил спожи-
вачам надаються можливості:

ознайомитися з меню, прейскуранта-
ми алкогольних і безалкогольних на-
поїв, кондитерських і тютюнових ви-
робів, фруктів, додаткових послуг, що 
надаються, до початку обслуговування;

перевірити об'єм, вагу та ціну продук-
ції, що підлягає продажу (послуги, що 
надається), відповідність її якості вимо-
гам нормативно-правових актів.

При виявленні недоліків у якості про-

дукції та наданні послуг, недоважуван-
ня або обрахунку суб'єкти господар-
ської діяльності на вибір споживача 
зобов'язані:

безкоштовно усунути виявлені 
недоліки;

зменшити розмір оплати за продук-
цію або послугу;

замінити на аналогічну продукцію 
належної якості або вдруге надати 
послугу;

повністю відшкодувати витрати спо-
живача, пов'язані з придбанням неякіс-
ної продукції або наданої послуги.

Щодо встановлення закладами гро-
мадського харчування мінімальної 
вартості замовлення: забороняєть-
ся встановлювати мінімум вартості 
замовлення й пропонувати спожива-
чу обов'язковий асортимент продукції 
(п.3.9 Правил)

Щодо збереження речей: Суб'єкти 
господарської діяльності зобов'язані 

забезпечити збереження речей спожи-
вачів у гардеробі. За зникнення речей 
з гардеробу суб'єкти господарської ді-
яльності несуть відповідальність згід-
но із законодавством (п.3.11 Правил).

Щодо можливості приносити до за-
кладу ресторанного господарства ал-
коголь та харчові продукти: замовнику 
забороняється приносити до закладу 
ресторанного господарства продоволь-
чу сировину, харчові продукти, у тому 
числі алкогольні та безалкогольні на-
пої, а також залучати сторонніх осіб до 
приготування страв. (п.3.8 Правил).

Згідно статті 633 ЦК України, коли ви 
приходите в заклад ресторанного госпо-
дарства, то з вами автоматично уклада-
ється публічний договір і ви приймаєте 
правила цього закладу. Отже, власник 
може вимагати від вас відшкодуван-
ня збитків. Але, вас мали ознайомити з 
умовами договору. Зазвичай, ці умови 
вказуються в меню у вигляді розцінок 

за розбитий посуд. Якщо ж такої інфор-
мації вам не надали заздалегідь, ви ма-
єте право не платити за розбиту склян-
ку чи тарілку.

Якщо ви вирішили заплатити за ви-
падково розбитий посуд, вам обов’яз-
ково мають принести чек про сплату, 
у якому буде вказано суму та позицію 
розбитого посуду. Наприклад, «тарілка 
для перших блюд — 50 грн».

Розбитий посуд — це бюджетна стат-
тя. Оскільки кошти за відшкодуван-
ня потрапляють у касу, то, відповідно, 
фіскальні органи мусять знати, на якій 
підставі вони там з’явилися. А про це 
податківці можуть дізнатися лише за 
наявності чеків.

В будь-якому випадку треба пам’ята-
ти про права та обов’язки споживачів 
та закладів громадського харчування. 
І перш за все намагатися вирішувати 
будь-які питання шляхом переговорів.

МУХА В СУПІ ЧИ ВОЛОССЯ В КАШІ – 
ВАШІ ПРАВА У ЗАКЛАДАХ ХАРЧУВАННЯ

ОФОРМИЛИ КРЕДИТ БЕЗ ВАШОЇ ЗГОДИ 
ЩО РОБИТИ?
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Такими солодкими та запашними 
були яблука у садках Веприка та 
Лютеньки. Жителі з усіх околиць 
приїздили сюди зробити зимові 
запаси. Так, звичайно, вже деякі 
дерева частково висохли, садки 
потребували оновлення!

І – О диво! – обновитель знайшов-
ся!!!! - у 2016 році під керівництвом 
колишнього голови Гадяцької РДА - 
Олексія Матюшенка створено СТОВ 
«Сади Гадяччини», очільником якого 
став – кум, брат, сват - Мотренко Юрій 
Миколайович.

СТОВ «Сади Гадяччини» спільно з 
Мотренком Юрієм та ФГ «Сади Пол-
тавщини» створюють СІЛЬСЬКО-
ГОСПОДАРСЬКИЙ ОБСЛУГО-
ВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ГАДЯЧ 
САД».

По всіх обласних та вседержавних 
газетах, інтернет виданнях розкида-
ні замовні статті про чудо – органіч-
ні малинники у Веприку та Лютеньці 
(https://kurkul.com/news/8153-na-
poltavschini-zyavitsya-organichniy-
malinnik?fbclid=IwAR3rA-oC8wTme
U1Ab974c9njclx2sqrzZ2Xwy9WCSP0
HWjhhuvyTLa-GKb0

https://www.seeds.org.ua/u-
poltavskij-oblasti-aktivno-rozvivayut-
organichne-zemlerobstvo/?fbclid=IwA
R02kL1PlyrU7-NPYpW0Gq-jWmc2-
y_4C-Is6U2cztlzB6LgAQRNZTrOUv0)

На розвиток малинництва за кошти 
Полтавського обласного та Гадяцько-
го районного бюджетів - це понад 500 
тисяч гривень! - на СОТ «Гадяч сад» 
здійснено непрозорі закупівлі тракто-
ра «Беларус- 321» та холодильної уста-
новки (вгадайте хто постачальник по 
закупівлі???).

(https://dozorro.org/blog/kuplyu-
holodilnik-chastinami-dorogo-sobi-
koshtom-gromadi?fbclid=IwAR23n7vt
xWPChnVxjB751LBXrdxnwQK5ASzO
lGYwoRLq8KLDooxgKnxg2wc)

Легким розчерком пера Олексій Ма-
тюшенко, будучи головою Гадяцької 
РДА, присвоює неправомірно земель-
ним ділянкам під веприцькими садками 

статус нерозподілених і передає в орен-
ду відповідно терміном до 2064 року та 
2066 року:

- 29,6853 га товариству «Сади 
Гадяччини»,

- 27,2972 га господарству «Полтавські 
ягоди» із встановленням орендної пла-
ти 3% від НГО!!!!!

Ще два роки тому, коли мене запи-
тали, а що на малинниках у Веприку 
встановлено штучне зрошування??? 
- Я розсміялася, бо ж там ще мали-
на не посаджена, яблуневий садок не 
викорчуваний!!! 

То ж штучний полив по документах 
був? Бюджетне відшкодування також?

Ситуація по Лютеньці подібна – пан 
Матюшенко присвоює і цим ділянкам 
статус нерозподілених (невитребува-
них) земельних ділянок і на 49 років 
під 3% орендної плати передає в оренду 
СТОВ «Сади Гадяччини» - 63.9465 га.

Тобто цілих 120 га мали б бути засад-
жені садками та малинниками.

А що натомість? 
Цієї весни активно розпочали корчу-

вання веприцького садка. 
Ну нарешті !– таки я помилилася! 

– Малиннику бути!? Будуть створе-
ні нові робочі місця, хоч і не офіційне 
працевлаштування,  як практикують у 
Лютеньці, та додатковий дохід вепри-
чанам не завадить.

АЛЕ!АЛЕ!АЛЕ!
Замість малини зійшла кукурудза!!!! 

Чи насіння підмінили? Чи можливо 
саме такий вигляд має «високоврожай-
ний сорт ремонтантної малини Джоан 
Джей (Joan J)»?

Звичайно ж я зацікавилась.
У реєстрі судових рішень віднайшла-

ся цікава справа  №917/1997/16
(https://reyestr.court.gov.ua/Review/

89593523?fbclid=IwAR0UBC_p-poLY
2gTNYnqDDupymnSjbIE5yaRop1Zf98l
Qu2-JNxCwVcfk3I)

Коротко: судом за позовом СТОВ 
«Ім.Духова»  ВИЗНАНО НЕ-
ДІЙСНИМ розпорядження голо-

ви Гадяцької районної державної ад-
міністрації від 28.07.2016 року №519 
«Про передачу СТОВ «Сади Гадяччи-
ни» в оренду нерозподілену земельну 
ділянку загальною площею 29,6853 га 
на території Веприцької сільської ради 
Гадяцького району» та ВИЗНАНО НЕ-
ДІЙСНИМ договір оренди земельної 
ділянки.

СТОВ «Сади Гадяччини» подало ка-
саційну скаргу на дану Постанову, і 
Верховний суд справу направив на но-
вий розгляд. Головний аргумент суду 
для перегляду винесених судових рі-
шень є: 

«Апеляційним судом належним чи-
ном статус спірної земельної ділянки 
не встановлено та належним чином не 
обґрунтовано зазначеного в постано-
ві висновку про те, що спірним є ви-
значення спірної земельної ділянки як 
НЕРОЗПОДІЛЕНА».

(https://reyestr.court.gov.ua/Revie
w/92228652?fbclid=IwAR1c_8qBV11
rxzaMMFv97J4rS_gQcT0hvw3PAWNf
GvVIzsUqlNWfYpNwm1c)  

(Для довідки: СТОВ «ім. Духо-
ва», ТОВ «Агро-Край», ПРАТ «РАЙ-
З-МАКСИМКО» фактично мають од-
ного засновника, поняття - «синоніми»)

Тож, розуміючи хитке становище, 
щодо всіх розпоряджень РДА по де-
ребану гадяцьких земель під видом 
«нерозподілених», Матюшенко іде в 
«ва-банк»: передає веприцькі садки в 
суборенду ТОВ «АГРО-КРАЙ», якби 
тільки те відмовилося від позовних 
вимог. 

Тож 26 січня 2021 року реєструється 
суборенда на спірну земельну ділянку 
за ТОВ «Агро-Край», а 28 січня 2021 
року СТОВ «ім..Духова» подає до суду 
заяву про відмову від позову та закрит-
тя провадження у справі.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/9
4489343?fbclid=IwAR0jm7ijeSN8l17Q
qMwwykv6m1czWlwjYfL24EoNzpENI
LFzlh6IabfqTtg

Для мене, окрім оборудки із землею, у 
цій справі є цікавий факт: в ухвалі суду 
прописано, що: «Від Веприцької сіль-
ської ради 26.11.2020 р. надійшло кло-

потання про розгляд справи без участі 
представника».

Цікаво, хто від Веприцької сільської 
ради надав клопотання, адже 10.11.2020 
року колишній голова та секретар скла-
ли повноваження, так як новообраний 
голова Шаблій Микола Іванович, із но-
вим депутатським складом, приступили 
до виконання своїх повноважень. Де-
юре Веприцька сільська рада припини-
ла своє існування, так як ввійшла до 
складу Великобудищанської територі-
альної громади, тож суд, щонайменше, 
мав залучити Великобудищанську с/р 
стороною по справі, і саме вона мала на-
давати клопотання.

Але на щастя, а може комусь і нажаль,  
в команді Матюшенка та «Агро-Край» є 
люди, яким не байдужа доля Великобу-
дищанської громади, які мають доступ 
до бухгалтерських документів. 

Тож шило в мішку не втримаєш!
Виявляється, за суборенду спірних 

земельних ділянок на рахунок «Сади 
Гадяччини» та приналежних команді 
фірмочок заходить майже 500 тисяч 
гривень!!!!

Що ж отримує Великобудищанська 
громада за оренду 57 гектарів? - АЖ !!!! 
- 10485,72 грн в рік.

А чи не лохотрон???
14 липня 2021 року Олексій Володи-

мирович, як депутат Полтавської ОДА, 
був присутній на сесії Великобудищан-
ської сільської ради, і так яскраво, із по-
смішкою, запевняв, що Гадяцька РДА 
всі с/г землі передавала в оренду під 
12% від НГО.

МОЖЛИВО… Комусь і під 12%, але 
не своїм фірмочкам: «Агро Стиль», 
«Сади Гадяччини», ФОП Хомлюк О.П 
і т.д.

Маю надію, що Шаблій Микола Іва-
нович дотримається передвиборної 
обіцянки і поверне в громаду земель-
ні ділянки «чесно передані командою 
Матюшенка.»

Віталіна Пинчук

не мовчи! відстоюй інтереси громади!

ЯБЛУКА? МАЛИНА? 
– КУКУРУДЗА!!!

Цей допис оприлюднила на 
своїй сторінці у соцмережі, 
жителька Вельбівки Віталіна 
Пинчук. Вона має юридичну 
освіту, тому добре розуміється 
у законодавстві та проведенні 
бюджетних закупівель. 
Неодноразово, Віталіна ставала 
на захист громади, коли вважала, 
що стосовно неї вчиняють не 
законні дії. Нагадаємо хоча б 
історію із несанкціонованим 
видобутком піску у Запсілському 
комунальним підприємством 
«Сервіс» у 2019 році.
У минулому році Віталіну обрали 
депутатом Великобудищанської 
громади. Тому територія, інтереси 
якої їй доводиться захищати, в 
рази збільшилась. Помітивши 
незаконні, на її думку, дії вона 
оприлюднила інформацію в 
Фейсбук. Ми прочитали цей 
допис та вважаємо, що він 
достойний і вашої уваги також. 
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Від початку року в Україні на во-
доймах потонули 688 людей, зокре-
ма 74 дитини. Рятувальники уже на-
віть встигли зафіксувати моторошний 
«рекорд», пов'язаний із відпочинком на 
воді - упродовж однієї доби, 11 липня, 
в Україні потонули аж 32 людини. Таку 
невтішну статистику повідомляє Дер-
жавна служба України з надзвичайних 
ситуацій. У тому числі, протягом остан-
ніх півроку було врятовано 308 людей, 
із них 63 дитини.

Рятувальники наголошують, що 
кількість жертв під час купання щоро-
ку зростає. Проте, це не лякає відпочи-
вальників. Дорослі беруть із собою на 
природу дітей, вживають алкоголь… Як 
наслідок, дуже часто гинуть самі, а ще 
не можуть повноцінно прослідкувати за 
дітьми, які полюбляють прохолодну во-
дичку, але не усі вміють плавати і пра-
вильно поводитись на воді. 

У ДСНС стверджують, що вони хоч 
і намагаються патрулювати місця від-
починку біля води, однак найбільш 
дієвим кроком є власна обачність та 
відповідальність людей. Нажаль, попе-
редження не працюють, поки хтось не 
постраждає.

Місцевий «атракціон»
Уже не перший рік, серед гадяцької 

молоді популярна дуже небезпечна роз-
вага – дівчата та хлопці, випробовуючи 
долю, стрибають із саморобних містків 
чи «тарзанок». І не завжди такі стриб-
ки закінчуються нормально. Не варто 
нагадувати конкретні історії, наскіль-
ки сильно травмувалися декілька ро-
ків тому місцеві хлопці – усі вони отри-
мували тяжкі травми хребта та шийних 
відділів. Деякі залишалися прикутими 
до ліжка на усе життя. 

Цього ж року нічого не змінилося. 
Щоправда додалося відчайдухів, які, 
заради гострих відчуттів, стрибають 
із висоти «старого» мосту через річку 
Псьол. Нещодавно, на сторінках тижне-
вика у соцмережах, ми публікували ві-
део на якому видно, як кілька підлітків 
по черзі стрибають із мосту. Автор ві-
део, зупинився, щоб зробити їм заува-
ження та попередити про небезпеку, але 
реакції на його слова не було. Підлітки 
продовжували небезпечні забави.  

Користувачі соціальних мереж від-
реагували на такі дії в основному 
критично: 

Людмила Пляшкевич: 
«Років 10-12 тому я пережила цей 

жах - стрибав мій син із своїми друзя-
ми підлітками. Кожного дня – стандарт 
10 стрибків! Ні мої вмовляння, ні по-
грози бажаного результату не принесли. 
Молилась Богу і все. А вони стрибали. 
Пронесло. Виріс. Згадую із жахом його 
походи на річку…»

Яна Бережная: 
«Жах! Нажаль, діти на літні канікули 

не зайняті нічим корисним, а батьки на 
роботі, от і організовують своє дозвіл-
ля, як хочуть, не усвідомлюючи трагіч-
них наслідків!»

Віктор Бабіта: 
«Це жах! Там під мостом можуть бути 

арматури, які розрізають великі пото-
ки води! Були ж випадки, коли люди на 
них потрапляли!» 

Люда Гурська:
«Оце все буде продовжуватись, поки 

не трапиться якась трагiчна iсторiя. Так 
завжди буває - коли щось стається, тодi 
починаються перевiрки i перестороги. 
Є така приказка «поки грiм не гряне, 
мужик не перехреститься». Не хотiло-

ся б, звичайно, щоб таким чином звер-
нули увагу на це…»

Алла Донець: 
«Якщо це місце є небезпечним і за-

бороненим для стрибків, то варто було 
б встановити попереджуючі таблички 
або заборонні знаки. Звісно, що великої 
кількості дітей це не відлякає, то тоді в 
разі чого відповідальність будуть нести 
тільки батьки.»

У той же час, деякі користувачі со-
ціальних мереж ставали на захист ма-
лолітніх «стрибунів» - їх називають 
майбутніми «скайджамперами», яким 
зовсім не цікаво просто плавати. Мов-
ляв, вони вимушені стрибати із мосту, 
бо у Гадячі не облаштовані інші місця, 
де можна це робити і бути впевненим у 
безпеці своїх дій.   

Реальна історія про те, чому не 
варто стрибати із мосту
«Був молодий, років 15. Звісно, хо-

тілося похизуватися перед однолітка-
ми, показати свої уміння та відсутність 
страху. 

Пірнав із мосту в річку. Стрибнув 
нормально, але відчув, що зіштовхнув-
ся із чимось під водою. Відразу почув 
сильний хрускіт шиї, та сильний біль 
у спині. 

Сам із води вже вийти не зміг - витяг-
ли друзі. Я був без тями. Викликали ме-
дичну допомогу, привезли в лікарню. 

Коли прокинувся, рук і ніг не від-
чував. Лікарі прогнозували, що із та-
кою травмою хребта, я навряд чи змо-
жу ходити. 

Звісно, дякуючи рідним, які із усіх 
сил назбирали коштів на мою операцію, 
мені вживили в хребет імплантат. Реа-
білітація тривала близько двох років. 
Чесно сказати - я заново вчився ходи-
ти. Зараз я практично нормально пере-
суваюсь. Правда ледь помітно шкутиль-
гаю на праву ногу.

Звісно, що винен я сам. А все тому, що 
недооцінював силу води та переоціню-
вав власні можливості,» - розповів га-
дячанин Владислав. 

До речі, він каже, що його друзі також 
полюбляють цей літній вид розваг. Тож, 
звісно, частенько стрибали із берега у 
річку. У більшості випадків усе закін-
чувалося нормально. Але були й такі, 
коли хлопці отримували переломи ніг 
та струси мозку. Тож, він категорично 
не радить повторювати його помилки:

«Поки був на лікуванні, почув багато 
аргументів від спеціалістів, чому стри-
бати із мосту – не потрібно. По-перше, 
хоча б тому, що це небезпечно. Пірнаю-
чи, є ризик пошкодити шкіру, внутріш-
ні органи, звихнути кінцівки. Чи й ста-
ти інвалідом, зламавши шию.

По друге, рятувальники, які присутні 
поруч на міському пляжі, фізично не в 
змозі вслідкувати за такою великою ак-
ваторією. Тож, на спеціалізовану першу 

допомогу не розраховуйте. По-третє, 
дно поблизу мосту ніхто не досліджу-
вав. Тож, що чекає вас під водою – неві-
домо. До речі, у моєму випадку, це було 
дерево, яке принесло течією. І за день 
до того, як зі мною сталася трагедія, 
цього дерева у воді ще не було. 

По-четверте, я спілкувався із досвід-
ченими плавцями-професіоналами і 
вони стверджують, що стрибки у воду 
із висоти, небезпечні навіть для них. А 
для того, що усе було безпечно, важли-
во робити це правильно. Ми ж - провін-
ціали без професійної підготовки. Тому 
нікому не раджу робити, як зробив я у 
свій час.» 

Ми також притримуємось думки, що 
не маючи спеціальних навиків та не 
знаючи, що тебе чекає під водою, кра-
ще не випробовувати долю. Адже, згід-
но неофіційної статистики, найчастіше 
травмуються аматори. Із слів медиків, 
травми отримують тоді, коли летять у 
воду «бомбочкою» або із прямими но-
гами (саме так і стрибають гадяцькі 
екстремали).

До речі, це ж стосується і надан-
ня першої медичної допомоги. Згід-
но правил, при переломі потрібно на-
класти шину. Але лікарі наполягають 
- якщо не знаєте, як це робити, або не-
має чим, краще не беріться.  Із травма-
ми шиї та ж історія - потрібно надяга-
ти комір-корсет, а його, звісно, на пляжі 
під рукою немає. Тоді взагалі не сми-
кайте голову - постраждалому від того 
буде тільки гірше. Краще дочекайтеся 
«швидкої». 

А ще ми звертаємось до батьків, чиї 
діти проводять літні канікули на березі 
Псла – говоріть із ними, пояснюйте не-
безпеку таких розваг і можливі наслід-
ки. Тільки ви і ваша відповідальність 
може уберегти їх від травмування! 

Підготувала Оксана Кириченко.
Фото використане як ілюстрація

«ЗАНОВО ВЧИВСЯ ХОДИТИ ПІСЛЯ 
ПІРНАННЯ У РІЧКУ ІЗ МОСТУ»

Щоб уникнути проблем 
під час купання, потрібно 
дотримуватися таких правил:
відпочивайте та купайтесь 
лише на спеціально 
обладнаних пляжах;
ніколи не пірнайте в 
незнайомих місцях;
не залишайте дітей без нагляду 
біля води та не дозволяйте 
їм самостійно відвідувати 
місцеві ставки та річки;
не запливайте далеко. 
Ніколи не плавайте наодинці, 
особливо якщо ви не 
впевнені у своїх силах;
не заходьте у воду в стані 
алкогольного сп'яніння;
не наближайтесь до 
суден, човнів і катерів, які 
пропливають поблизу вас.
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На офіційному сайті Національної служби здоров’я 
(НСЗУ) оприлюднили звіт за 1-й квартал 2021 року, 
у якому зібрана інформація про витрати на оплату 
праці в комунальних медзакладах, які працюють за 
Програмою медичних гарантій.

Отже, НСЗУ фінансує 98 закладів, які надають ме-
дичні послуги на Полтавщині. Нині внаслідок запро-
ваджених реформою змін рівень зарплат встановлю-
ють на рівні кожного окремого медзакладу.

ЗМІСТ зробив вибірку даних про зарплатню серед-
нього медичного персоналу Полтавщини. За даними 
НСЗУ, в Україні середня зарплата цієї категорії мед-
працівників становила 11 тис. 904 грн. Протягом січ-
ня-березня 2021 року зарплата медсестер у різних на-
селених пунктах Полтавщини була такою:

У містах:
Горішні Плавні – 16 тис. 335 грн;
ПоLtava.tif – 14 тис. 857 грн;
Хорол – 13 тис. 364 грн;
Зіньків – 12 тис. 706 грн;
Лубни – 12 тис. 370 грн;
Пирятин – 12 тис. 305 грн;
Карлівка – 12 тис. 294 грн;
Миргород – 11 тис. 653 грн;
Гадяч – 11 тис. 89 грн;
Кременчук – 10 тис. 583 грн;
Решетилівка – 9 тис. 181 грн;
Лохвиця – 8 тис. 594 грн;
Кобеляки – 8 тис. 247 грн;
Глобине – 7 тис. 664 грн;
Гребінка – 6 тис. 686 грн;
У селах:
Супрунівка – 9 тис. 506 грн;
Терешки – 9 тис. 318 грн;
Кам'яні потоки – 8 тис. 985 грн;
Тарандинці – 8 тис. 627 грн;
Пришиб – 8 тис. 481 грн;
Засулля – 5 тис. 458 грн;
У селищах:
Диканька – 13 тис. 144 грн;
Велика Багачка – 12 тис. 614 грн;
Нові Санжари – 11 тис. 718 грн;
Шишаки – 11 тис. 352 грн;
Чутове – 11 тис. 154 грн;
Котельва – 10 тис. 54 грн;
Чорнухи – 9 тис. 46 грн;
Машівка – 8 тис. 818 грн;
Семенівка – 8 тис. 519 грн;
Градизьк – 8 тис. 410 грн;
Козельщина – 8 тис. 277 грн;
Оржиця – 7 тис. 521 грн.
У той же час, із дашборду Національної служби 

здоров’я України відомо, що 
за 1-й квартал 2021 року, середня заробітна пла-

та керівників медичних закладів Полтавщини на мі-
сяць становила 31,3 тис. грн. Населені пункти мо-
жуть мати кілька медичних закладів, тому дані про 
заробіток керівників у них середні.

Отже, понад середню зарплатню отримують керів-
ники медзакладів у таких населених пунктах:

Шишаки – 47,23 тис. грн;
Хорол – 43,65 тис. грн;
Пирятин – 40,43 тис. грн;
Гадяч – 38,58 тис. грн;
Нові Санжари – 38,30 тис. грн;
Машівка – 35,44 тис. грн;
ПоLtava.tif – 35,42 тис. грн;
Лубни – 33,21 тис. грн;
Супрунівка – 32,35 тис. грн;
Кременчук – 31,7 тис. грн;
Семенівка – 31,6 тис. грн;
Чутове – 31,42 тис. грн;
Терешки – 33,11 тис.грн.

ЗМІСТ

Підвищення кров’яного тиску є поширеною пато-
логією, здатною при неправильному лікуванні стати 
причиною летального результату. Коли відбувається 
занадто різке підвищення артеріального тиску, можна 
припустити гіпертонічний криз, що вимагає обов’яз-
кового звернення за медичною допомогою. Медики із 
британської Національної служби охорони здоров’я 
(National Health Service, NHS) назвали ознаки, які не 
можна ігнорувати, оскільки вони вказують на розви-
ток гіпертонічного кризу.

Втрата чіткості зору
Так звана гіпертонічна ретинопатія є одним з ха-

рактерних пошкоджень, що зачіпають систему ор-
ганів зору при хронічно високому тиску. При цьому 
може істотно постраждати сітківка ока, що сприяє 
появі ефекту нечіткого зору, коли картинка в оці ви-
глядає «розмитою» або затуманеною. Якщо такий 
ефект зберігається тривалий час (тиждень і більше), 
слід звернутися до лікаря.

Крім того, в різних випадках через судинні пошко-
дження, що виникають внаслідок різкого підвищен-
ня тиску, в очах можна помітити інші зміни — на-
приклад, поява жовтих плям або слідів крововиливу.

Запаморочення
Фахівці підкреслюють, що не можна ігнорувати за-

паморочення — особливо якщо воно почалося рап-
тово. За їхніми словами, в обставинах різкого під-
вищення тиску, гіпертонічного кризу судини мозку 
можуть відчувати надмірну напругу і пошкоджува-
тися. Якщо при цьому відбувається витік крові, тиск 
в черепній коробці лише посилюється — це веде до 
появи певних фізичних симптомів, включаючи запа-
морочення і здатність володіти тілом.

Якщо ви відчуваєте раптове запаморочення, втра-
ту рівноваги або координації і проблеми з ходьбою, 
все це може бути попереджувальною ознакою гіпер-
тонічного кризу або інсульту. Також при цьому мо-
жуть спостерігатися головний біль, нудота, сплута-
ність свідомості, слабкість, судоми.

Всі перераховані симптоми є приводом для викли-
ку швидкої допомоги. Крім того, на високий кров’я-
ний тиск у людини вказують: носова кровотеча, дезо-
рієнтація, болі в грудях, утруднене дихання, аритмія, 
кров в сечі.

Укр.Медицина

СКІЛЬКИ 
ЗАРОБЛЯЮТЬ 
МЕДПРАЦІВНИКИ 
НА ПОЛТАВЩИНІ? 

ОЗНАКИ РІЗКОГО 
ПІДВИЩЕННЯ ТИСКУ, 
ЯКІ НЕ МОЖНА 
ІГНОРУВАТИ

Із 21 липня в Україні розпочався п’ятий етап вак-
цинації населення проти COVID-19, під час якого 
щеплюватимуть усіх охочих віком від 18 років. Але 
пріоритет надаватимуть вразливим групам населен-
ня. Про це повідомили у Міністерстві охорони здо-
ров’я України.

«Ми отримуємо все більше вакцини проти 
COVID-19 та створюємо все більше пунктів, центрів, 
мобільних бригад з імунізації. Це дає змогу відкри-
ти вакцинацію для всіх охочих та захистити якомо-
га більше людей від коронавірусної хвороби, зокре-
ма від нового штаму «Дельта», який вже дістався до 
України. Водночас у пунктах та центрах вакцинації 
першочергово щеплюватимуть літніх людей, людей 
з хронічними хворобами та інші вразливі групи насе-
лення», – зазначив Міністр охорони здоров’я Украї-
ни Віктор Ляшко.

Серед пріоритетних груп залишаються також ме-
дики, освітяни, соціальні працівники та військові, які 
контактують з великою кількістю людей.

Записатися на вакцинацію від COVID-19 можна 
до пунктів щеплень, які діють у більшості закладів 
первинної медичної допомоги, зателефонувавши в 
реєстратуру відповідного закладу. Також за телефо-
ном чи онлайн можна зареєструватися на щеплен-
ня до центрів масової вакцинації, які відкривають-
ся в різних містах України та працюють у робочі й 
вихідні дні. 

На території Миргородського району Центр ма-
сової вакцинації діє у Миргороді, на базі Миргород-
ського міського будинку культури за адресою: м. Ми-
ргород, вул. Гоголя, 141/1.

Вакцинація триває із 9:00 до 18:00 години. Записа-
тися на щеплення можна за телефонами: 0669725840, 
або через сімейного лікаря.

Також на Полтавщині діють Центри масової вак-
цинації у Полтаві, Кременчуці, Лубнах, та Горішніх 
Плавнях.

«БМ»

Продовжуємо вас інформувати 
про ситуацію із COVID-19.
На 20 липня, у Полтавській області лаборатор-

но підтвердили 15 нових випадків захворювання на 
коронавірус. 

Згідно інформації директора КНП «Гадяцька 
МЦЛ» Олександра Шаповала, у стаціонарі інфек-
ційного госпіталю перебуває 2 пацієнти із підтвер-
дженим діагнозом COVID-19.  Підключений до апа-
рату штучної вентиляції легень 1 пацієнт. 

Кількість летальних випадків за весь період каран-
тину не змінилась – 71.

Оксана Кириченко

Згідно офіційної інформації онколога обласного 
онкодиспансеру Оксани Муковоз, на Полтавщині, 
від початку року, рак молочної залози виявили у двох 
жінок до 24-х років. Минулого року хворих такого 
віку в області не було. Наймолодший вік пацієнток 
складав від 24-х до 29-ти років. Їх було троє.  

Найчастіше хворобу діагностують у жінок, яким за 
40, каже онколог. Торік пацієнток віком від 40 до 59 
років було майже 200, а старших за 60 – 232. 

Першими симптомами захворювання може бути 
біль та дискомфорт у молочних залозах. Найбільш 
ефективні методи діагностики – ультразвукове та ма-
мографічне обстеження.

Мамографію пацієнткам роблять безкоштовно у 
закладах, які уклали угоди з Нацслужбою здоров’я. 
КНП «Гадяцька МЦЛ» входить до переліку лікарень, 
де проводять діагностику. Для цього треба мати на-
правлення від лікаря. 

До речі, жінкам, молодшим за 40 років, УЗД-обсте-
ження слід проходити щороку.

«Суспільне»

НОВИНИ 
КАРАНТИНУ

ПОЧАВСЯ 5-Й 
ЕТАП ВАКЦИНАЦІЇ 
ПРОТИ COVID: КОГО 
ЩЕПЛЮВАТИМУТЬ

РАК МОЛОЧНОЇ 
ЗАЛОЗИ 
ДІАГНОСТУЮТЬ У 
ЖІНОК ДО 25 РОКІВ
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Майже 2 тисячі ветеранів 
військової служби та силових 
структур прийшли 14 липня до 
Верховної Ради і Кабміну на мирну 
акцію протесту. Єдиною вимогою 
був перерахунок пенсій - через 
недосконалість законодавства, 
ті, хто звільнився до 2018 року, 
отримують набагато менші пенсії 
за тих, що пішли у відставку 
нещодавно. До того ж, у липні, 
розмір пенсійних виплат став 
ще меншим, ніж раніше - деякі 
пенсіонери не дорахувались 
1000 гривень, а деякі й більше.  
Через це колишні силовики були 
надто емоційні та налаштовані 
рішуче. Протестувальники 
тримали плакати з гаслами: 
«Раніше боролися зі злочинністю, 
зараз боремося за свої права», 
«Перерахунку пенсій ветеранам 
МВС!», «Пенсіонер МВС – 
жебрак, кинутий владою».

«Ми уже боремося із 2015 року, щоб 
уряд нарешті почав виконувати Закон 
№ 2262 і дотримуватися норм Консти-
туції. Ми хочемо рівності - щоб той ко-
мандир полка, який звільнився у 1993 
році, отримав таку ж пенсію, як коман-
дир полка, який звільняється сьогод-
ні», – прокоментував проблему голо-

ва Спілки офіцерів України Олександр 
Сасько.

На розмову пенсіонери звали спікера 
парламенту та зрозумівши, що Дмитро 
Разумков не вийде, вирішили самі до 
нього навідатися і взяли штурмом кор-
дон поліції. У відповідь теперішні пра-
воохоронці застосували до колишніх 
сльозогінний газ.

Коли і штурм не дав результату, нама-
галися перекрити вулицю Грушевсько-
го. На розмову з Кабміну виходила чи-
новниця Мінсоцполітики. Сказала, що 
про проблему знає. Із її слів, урядовці 
розмірковують, як найкраще її розв'яза-
ти, пропонують виплачувати надбавки. 

Згодом, домовились, що в уряді ство-
рять ініціативну групу на чолі з віце-
прем'єр-міністром, до якої увійдуть і 
пенсіонери-силовики. Разом вони ви-
рішуватимуть, як найкраще перераху-
вати виплати. А поки всі, кому пенсія 
призначена до 1 березня 2018 року і не 
перевищує 10 прожиткових мінімумів, 
повинні отримувати по 2 тисячі гри-
вень доплати щомісячно. Таке Рішення 
ухвалив Кабмін на засіданні, 14 липня.  

Обіцяють, що додаткові кошти от-
римають майже 400 тисяч військовос-
лужбовців-пенсіонерів. При цьому буде 
встановлено мінімальну виплату в роз-

мірі 3854 гривні.
Цим рішенням хочуть зменшити дис-

пропорцію. Мовляв, через зміни до за-
кону про індексацію доходів україн-
ців, які були ухвалені ще у 2017 році, 
не було врегульовано питання про ін-
дексацію пенсій військових. Внаслідок 
цього утворилася суттєва різниця між 
пенсіями, які були призначені до 2018 
року, та новими виплатами.

Проте, остаточним рішенням зали-
шилися задоволені не всі мітингарі. 
Кажуть: просять не доплат, а саме пе-
рерахунку. Та поки що таки розійшли-
ся. Проте зазначають: якщо ситуація 
не зміниться, збиратимуться на акцію 
протесту знову.

Фото із відкритих джерел
Сторінку підготувала Оксана Кириченко

ВІЙСЬКОВІ ПЕНСІОНЕРИ МІТИНГУВАЛИ 
ПІД ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ

Про це на своїй сторінці у 
соціальній мережі написав  
Антон Шульга: 

«У лютому, я звернувся до міського 
голови із пропозицією проекту розвит-
ку літнього майданчика у центральному 
парку. У чому суть: мені хотілося зроби-
ти у Гадячі з «клітки» (як у народі нази-
вають літній майданчик), яка практич-
но не використовується, корисну зону. 
Щось по типу лаунж-зони чи арт-плат-
форми, можливо, із фуд-кортом, де б 
можна було придбати чай, каву чи мо-
розиво. Облаштувати територію май-
данчика так, щоб там можна було про-
водити громадські слухання, семінари, 
виставки, влаштовувати вечірній кіно-
зал під відкритим небом, або ж диско-
теки, як це було раніше.   

Загалом, хотілося хоч якось осучас-
нити місто. Наприклад, як у столиці - 
занедбані зони перетворюють на місця 
для відпочинку чи фестивалів. 

Із розмови, зрозумів, що моя ідея спо-
добалась і, нібито, схвалена. Чекав по-
годження, щоб нарешті подати офі-
ційно проект. Часто телефонував до 
заступників міського голови, перепиту-
вав. У відповідь постійно чув: «Було б 
не погано.» Але твердого «ні» чи «так» 
я не дочекався.

Нещодавно дізнався, що хтось вже 
встановлює МАФ-купаву поблизу міс-
ця, де планувався мій проект… Найімо-
вірніше, шукали іншого, вигіднішого 
підприємця. 

Це дуже не приємно, коли ти ділишся 
ідеями, які хочеш втілити на благо жи-
телів громади, а потім спостерігаєш, як 
твої ідеї крадуть! Сподіваюсь, цей про-
ект буде не гіршим, ніж мій.» 

Також Антон прикріпив до свого 

посту графіку, із візуалізацією проекту 
(дивитись фото 1). Гарно, зручно і су-
часно - чи не так? А головне – цілком 
могло б вписатись до архітектурного 
ансамблю міста, про який час від часу 
згадують у міській раді.  

Натомість, на офіційному сайті Га-
дяцької міської ради, ми знайшли рі-
шення виконавчого комітету № 332 
«Про затвердження матеріалів попе-
реднього погодження для можливості 
встановлення пересувної тимчасової 
споруди в парку «Перемога».» У рішен-
ні вказано, що погодження на встанов-
лення малої архітектурної форми нада-
ли Анатолію Лисаку.  Під час ухвалення 
цього рішення, виконком керувався 
«Порядком розміщення тимчасових 
споруд для провадження підприєм-
ницької діяльності», генеральним пла-
ном міста та  планом зонування тери-
торії міста. 

Ось так (дивитись фото 2) виглядає 
встановлений кіоск. Дійсно, розмісти-
ли його поблизу літнього майданчи-
ка. Нічого не маємо проти конкретного 
підприємця, але на нашу, суб’єктивну 
думку, МАФ ну зовсім не вписується 
в архітектурний ансамбль міста, біль-
ше того – не підходить до плану ре-
конструкції парку. Погодьтеся, що 
старенький вагончик на колесах, роз-
мальований у стилі української хатин-
ки, біля якого замість сміттєвої урни 
поставили паперову коробку, виглядає, 
м’яко кажучи, не сучасно. 

Проте, розміщення уже погоджене, 
а значить – міську раду все влашто-
вує. Єдине прикро – це те, що відкида-
ють такі свіжі, практичні та оригіналь-
ні ідеї, із втіленням яких Гадяч міг би 
стати кращим. 

ЯК ВОНО - БУТИ ПІДПРИЄМЦЕМ 

фото 1

фото 2

ПО-ГАДЯЦЬКИ
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Хто не чув приказку «Ой що ж то 
за кума, що під кумом не була». 
Це одне з найвідоміших свідчень 
– наші пращури не цуралися 
вільного кохання. Але чому про 
це так мало відомо? Наскільки 
були поширеними подружні 
зради? Яким було ставлення 
громади до позашлюбних 
стосунків? Досліджуємо 
за допомогою фольклору, 
історичних документів і свідчень 
очевидців
Одружитися по любові, жити в ми-

рі-злагоді і померти в один день. Та-
кий ідеал подружнього життя довгий 
час домінував в українській етнології. 
Хоча в записах дослідників ХІХ сто-
ліття йдеться і про дошлюбні, і про по-
зашлюбні інтимні стосунки. Тільки ав-
тори народознавчих книжок ці архівні 
матеріали цнотливо оминали. Уже під 
час власних етнографічних експедицій 
мені вдалося записати як різні щасливі, 
так і нещасливі історії кохання. Причи-
на останніх – зради. 

Спираючись на записи етнографів 
ХІХ століття, власні польові матеріа-
ли, фольклорні джерела переконливим 
видається, що до сексу поза шлюбом 
все-таки тяжіли саме чоловіки. По-
стає закономірне питання: з категорі-
єю яких жінок могли «гуляти» одру-
жені селяни?

«Ой кума ж моя, кума, 
превеликая душа! Гріх тебе 
любити, та жаль тебе залишити»
Інтимний зв'язок між кумами. Цей 

сюжет багато представлено у народних 
розповідях, тому зупинимося на ньому 
докладніше. Насамперед варто сказати 
про інститут кумівства, який в Україні 
крім духовної, відігравав ще й інші важ-
ливі ролі. Кумівство підсилювало соці-
альні зв’язки: це залучення похресників 
до сім’ї, роду, громади. Несло воно і еко-
номічну функцію: хресні матеріально 
підтримували похресників. Тобто мало 
велике значення як в громадському, так 
і особистому житті українців.

Крім того, хрещені батьки мали тіс-
ні зв’язки з батьками своїх похресни-
ків, фактично ставали одне одному ро-
дичами. Це накладало певні обов’язки: 
взаємної допомоги, тісного спілкуван-
ня, гостювання та частування одне в од-
ного. Можливо, такі обставини сприяли 
частішим й щільнішим контактам кума 
з кумою, під час яких й виникала взаєм-
на симпатія. Звісно, народна мораль і 
церква суворо засуджували такі зв’язки 
й жахали карою, якщо не на цьому сві-
ті, то на тому. Але стримати потяг двох 
збуджених кумів, навряд чи могли. Зга-
давши сюжет про кума й куму, не оми-
немо ще одні заборонені народною мо-
раллю та Церквою інтимні практики. 

Снохацтво — інтимне співжиття 
свекра з невісткою 
Цією темою свого часу цікавився Іван 

Франко, який підготував та надруку-
вав статтю «Сліди снохацтва в наших 
горах». У ній він зазначав: «Звичай сей 
случається особливо там, де люди жи-
вуть по патріархальному, великими 
сім’ями. Й поки син доросте, [батько. – 
Ред.] сам заступає невістці мужа». По-
силаючись на деякі описи подорожніх, 
Іван Франко стверджує, що для укра-
їнського гірського регіону цей звичай 
рідкісний. «У нас, особливо на Під-

гір’ю, трапляються випадки снохацтва 
як одиничі случаї», - підсумовує він. 

Подібні твердження зустрічаємо й 
у інших авторів. Ось що писав Марко 
Грушевський у праці «Дитина в звича-
ях і віруваннях українського народу»: 
«Снохацтво є звичай, що свекор жиє в 
полових зносинах з своєю невісткою. 
Стрічає ся у народів, що ще жиють на 
патріярхальний лад. У Великоросії він 
дуже розповсюджений, на Україні дохо-
валися тільки його незначні останки». 
Водночас автор підкреслює суспільне 
засудження такої поведінки: «Противне 
це совісті людській». Чому снохацтво 
в українців зустрічалося вкрай рідко? 
Причина така: у традиції наших пра-
батьків було жити малими сім’ями, тоб-
то в одній хаті мешкали одружені бать-
ки та їхні діти. При молодшому синові 
могли жити старі дід з бабою. Згадаймо 
звичай, коли після одруження син від-
ділявся від батька й будував власне гос-
подарство – там вони з дружиною були 
рівноправними господарями. 

У росіян, навпаки, одружений син 
приводив дружину до хати свого, ще 
молодого батька. Всі вони жили ра-
зом, не мали самостійності й підкоря-
лися наказам і розпорядженням глави 
сім’ї. До слова, всі фінанси також були 
сконцентровані в його руках. Тож мо-
лоді дружини-росіянки були абсолют-
но безправні й мали виконувати накази 
і забаганки, не лише чоловіка, але й све-
кра. Часто траплялося, що й сексуальні. 
Ця тема досить добре досліджена росій-
ськими етнографами.

«Ішла вдова долиною з 
маленькою дитиною»
На моє переконання одружені чо-

ловіки найчастіше утішалися в самот-
ніх жінок: молодих-вдів, жінок-покри-
ток, що народили дитину поза шлюбом, 
солдаток, чоловіків яких забрали в ар-
мію на 25 років. Це була та категорія 
жінок, яка жила без чоловіка – «ха-
зяїна» – й ставала абсолютно неза-
хищеною в патріархальному суспіль-
стві. Найімовірніше, саме вони ставали 
об’єктом залицянь, сексуальних дома-
гань  та, можливо, й зґвалтувань. Також 
можна припустити, що деякі могли до-
бровільно зважувалися на інтимні сто-
сунки з одруженими чоловіками. Адже 
потребували чоловічих рук у господар-
стві та й сексуальні потреби ніхто не 
відміняв. Звісно, рано чи пізно все ста-
вало відомо, бо в селі нічого не можна 
було довго приховувати, в тому числі й 
позашлюбної вагітності. Важливо під-

креслити, що саме жінки у позашлюб-
них стосунках зважувалися на штуч-
не переривання незаконної вагітності. 
У часи відсутності необхідного медич-
ного інструментарію та медикаментів 
такі операції часто призводила до смер-
ті. Народження ж дитини-байстрюка 
накладало на жінку клеймо.

«Мудра» зраджена дружина
Що ж законна дружина, яка про зра-

ди чоловіка знала чи здогадувалася? В 
українському традиційному суспіль-
стві дружині радили не звертати увагу 
на сексуальні зради чоловіка, не роби-
ти докорів й не здіймати сварок. Якщо 
дружина слідувала цій тактиці, то її 
називали «мудрою». Особливо, якщо 
чоловік не мав наміру піти з родини, 
виконував свої функції як господар, чо-
ловік і батько. Тобто якщо хата не про-
тікала, а тин не валився, худоба була 
нагодована-напоєна, поле доглянуте, 
то дорікати чоловіку за те, що він пе-
ріодично скаче в гречку — не годилося. 
Власне така толерантна позиція була 
продиктована матеріальними чинни-
ками. Розриваючи шлюб, жінка втра-
чала робочі чоловічі руки, і все госпо-
дарство та дітей довелося би тягнути на 
собі. Слід пам’ятати, що союз чоловіка 
і жінка був, насамперед, економічною 
спілкою. У шлюбі молоді люди поєдну-
вали частки господарств, надані їхніми 
батьками, поступово наживали спільне 
рухоме та нерухоме майно. Розлучення 
й поділ цього майна руйнували нажите 
роками важкої фізичної праці. Також 
майже неможливо було жінці зі свої-
ми дітьми повернутися до батьківської 
хати. Вона вже отримала свою частку й 
вклала його у розвиток власного госпо-
дарства. Такими були причини, чому 
жінки у шлюбі терпіли й зради, й пи-
ятику, й побої. Дружини, які зважува-
лися на розлучення, зазнавали осуду, 
докорів у невмінні справитися з кри-
тичними ситуаціями, руйнуванні ро-
дини тощо. 

«Здобути розлуку дуже трудно. Хоч 
би як чоловікові та жінці тяжко було 
жити вдвох, хоч би вони зненавиділи 
одне одного як найтяжчі вороги, то цьо-
го закон не вважає за слушний призвід 
до розлуки», - читаємо у праці Марії 
Грінченко «Про одруження на Вкраїні 
в давніші часи».

«Що Бог поєднав, 
людина хай не розлучає»
Двісті років тому подружні зради од-

нозначно засуджували як народна мо-

раль, так і Церква. Наприклад, у пра-
вилах Святих Отців Церкви, якою 
керувалися православні священики 
існувала вказівка відлучати перелюб-
ників від церковних таїнств на термін 
від 7 до 15 років. Проте ці заходи були 
спрямовані на напоумлення, усвідом-
лення гріха перелюбу, повернення у ро-
дину, а не розлучення. Церква тракту-
вала шлюб як поєднання на все життя. 
Проти розлучень виступала й народна 
мораль. Але все ж таки селяни інколи 
розходилися: переставали жити разом, 
хоча й перебували в офіційному шлю-
бі. Самовільні розлучення були, бо до-
помагали обійти суворий закон, а також 
довгі та дорогі судові процедури. Цей 
спосіб побутував з XVIII столітті й був 
відомим на українських землях як Пра-
вобережжя, так і Лівобережжя. 

«Розійдуться чоловік та жінка сами. І 
одно, а іноді й обоє одружуються вдру-
ге. Тільки без церковного шлюбу, а так 
просто, починають жити «на віру», як 
кажуть у нас люде», - пише Марія Грін-
ченко. Щоправда, у майбутньому такі 
самовільні розлучення могли стати 
проблемою при поділі майна, нажито-
му в другому шлюбі. Проблеми могли 
бути і з визнанням дітей, яких вважа-
ли незакононародженими, порівняно з 
дітьми від першого. На підтвердження 
цього читаємо у праці «Про одруження 
на Вкраїні в давніші часи»: «Таке одру-
ження зветься незаконне, і такі подруж-
жя закон велить карати. Діти в невінча-
ного подружжя не мають всіх тих прав, 
які мають діти подружжя законного, се 
б то вінчаного».

Зауважимо, що була відома практика 
написання так званих «розлучних ли-
стів». У них подружжя давало одне од-
ному свободу, припиняло співжиття й 
виконання шлюбних обов’язків, визна-
чало участь дітей і ділило майно. Проте 
«розлучні листи» законними не вважа-
лися й якщо хтось із подружжя укладав 
повторний шлюб, такий не мав юридич-
ної сили. З усього вище сказаного, оче-
видно, що розлучення було важким та 
довготривалим процесом й не схвалю-
валося громадою, особливо якщо його 
ініціювала жінка через зраду чоловіка.

«Що дозволено попові, 
то дякові – зась!»
Жіночі зради, ймовірніше, теж прак-

тикувалися. Але вони були набагато не-
безпечнішими для одружених жінок. 
Вагітність від іншого чоловіка, суспіль-
ний осуд, зневага та ганьба, домашнє 
насильство – головні стримуючи фак-
тори жіночої невірності. У чоловіків 
таких проблем не було. Такі подвійні 
стандарти відображено в українсько-
му фольклорі: «На козаку немає зна-
ку» чи «Що дозволено попові, то дякові 
– зась!». Зрадженим жінкам треба було 
миритися, коритися, дивитися «крізь 
пальці» та не зважати на подружні зра-
ди. Власне, різне ставлення до подруж-
ньої зради чоловіків та жінок існува-
ло по всій Європі. На думку деяких 
дослідників протягом століть закон й 
традиції дозволяли чоловікам мати де-
кілька сексуальних партнерок, але забо-
роняли жінкам ту ж саму свободу. Па-
тріархат був всіляко на боці чоловіків.

Ірина Ігнатенко кандидатка історич-
них наук, етнологиня, письменниця.

Локальна Історія.
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6.00 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Кульова стрiля-
нина.
6.15 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Стрiльба з лука.
7.25,11.00 ХХХII лiтнi 
Олiмпiйськi iгри. Бокс.
8.00 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Каное слалом, 
каяки.
9.00 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Маунтiнбайк, 
крос-кантрi.
10.30,16.30 Студiя 
Олiмпiйськi iгри.
13.00 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Плавання.
15.30 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Баскетбол.
18.00 Новини (iз сурдо-
перекладом).
18.20,22.00 ХХХII лiтнi 
Олiмпiйськi iгри.
21.00,0.30 Новини.
21.40 Доба Олiмпiйських 
iгор.
0.00 Д/с «Свiт дикої при-
роди».
1.05 Д/ф «Кiноперфор-
манс. Народний Ма-
лахiй!»
2.00 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Серфiнг. Ака-
демiчне веслування. Пла-
вання.
4.35 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Академiчне ве-
слування. Плавання. 
Дзюдо.
5.40 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Плавання. 
Дзюдо.

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30,4.30
«ТСН».
9.25,10.20,3.45,5.35
«Життя вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
14.45 «Одруження на-
ослiп».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».

20.45,21.50 Т/с «Свати».
22.55,2.25 Т/с «Сидо-
ренки-Сидоренки». (12+).
0.35 Х/ф «Новi мутанти». 
(16+).

5.00,4.50 «Телема-
газин».
5.30,23.00 «Слiдство 
вели... з Леонiдом Кане-
вським».
7.00,15.00,16.00
«Речдок».
8.45 «Позаочi».
9.45 Т/с «Готель «Iм-
перiал». (16+).
13.00 «Молебень на 
Володимирськiй горi i 
Всеукраїнський хресний 
хiд».
17.00 «Речдок. Осо-
бливий випадок. Фа-
тальна пристрасть».
18.00,19.00,3.25 «Сто-
сується кожного».
20.00,2.40 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Мiсце зустрiчi 
змiнити не можна».
0.45 Т/с «Шулер». (16+).

6.00,7.00,8.00,9.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,1
4.00,15.00,16.00,17.00
,18.00,19.00,1.00,2.00,
3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.25,0.35 Особливий 
погляд.
7.10,8.30,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15,13.10 Д/с «По-
вiтрянi 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».
14.10,5.10 Д/с «Великi 
танковi битви».
15.30 Час «Ч».
17.10,2.15 Д/с «Загадки 
нацистських злочинiв».
18.10,22.00,1.15 Д/с 
«Вирiшальнi битви Другої 

свiтової вiйни».
19.30,23.10 «Дiйовi 
особи».
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

05 05 

tif
4.15 Скарб нацiї.
4.25 Еврика!
4.30 Факти.
4.50,20.25,1.55 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+).
11.40,13.15,23.05 «На 
трьох». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.20,16.15 Х/ф «На 
одного менше». (16+).
16.20 Х/ф «Страшили». 
(16+).
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
0.20 Х/ф «Адреналiн». 
(18+).
2.40 Я зняв!

5.15,5.45 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.30 Т/с «Комiсар Рекс».
10.35 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
13.35,14.50 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+).
0.40 Детектор брехнi. 
(16+).

6.00,7.20 Kids` Time.
6.05 М/ф.
6.15 М/с «Том i Джерi».

7.25 Орел i решка.
9.30 Т/с «Надприродне». 
(16+).
13.00 Аферисти в ме-
режах. (16+).
14.55 Х/ф «50 перших 
поцiлункiв».
17.00 Т/с «Будиночок на 
щастя».
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Великий 
тато».
23.00 Х/ф «Дружина 
напрокат». (16+).
1.10 Improv Live Show. 
(12+).
2.50 Вар`яти краще. 
(12+).

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Агенти справедли-
востi. (16+).
14.30,15.30 Iсторiя од-
ного злочину. (16+).
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00 Т/с «Бiле-чорне». 
(16+).
23.10,2.00 Т/с «З мене 
досить». (12+).
1.30 Телемагазин.
2.50 Гучна справа.
3.35 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,15.00
,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 «Вiйна за незалеж-
нiсть».

6.00 Х/ф «Усатый нянь». 
(16+).
7.50 Х/ф «Хребет 
дьявола». (Испания - 
Мексика). (18+).
10.00 Х/ф «Бой с тенью». 
(16+).
12.25 Х/ф «Большой 
Стэн». (США). (16+).
14.25 Х/ф «Манолете». 
(Испания - Великобри-
тания - Франция - США - 
Германия). (16+).
16.10 Х/ф «Семьянин». 
(США). (16+).
18.55 Х/ф «Бой с тенью 
2: Реванш». (16+).
21.20 Х/ф «Девять ярдов 
2». (США). (16+).
23.20 Х/ф «Давай разве-
демся!» (16+).
1.05 Х/ф «Особенности 
национальной охоты». 
(16+).
3.15 Х/ф «Счастливый 
Лазарь». (Италия - Швей-
цария - Франция - Гер-
мания). (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. Рай 
та пекло».
11.00 «Орел i решка. На 
краю свiту».
12.50,18.10 «Орел i 
решка. Морський сезон».
14.40 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
20.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож».

22.00 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
0.00 Т/с «Грань». (16+).
3.00 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Ланчбокс.
8.20,16.30 Дачна вiдпо-
вiдь.
9.20,19.00 Шiсть соток.
11.10,17.20 Удачний 
проект.
12.00,14.30 Правила 
життя.
13.00,0.40,3.40 Кориснi 
поради.
13.30 Спецiя.
14.00 Люблю готувати.
15.30 Правила вижи-
вання.
20.40 Дача бородача.
22.20 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.00 «Top Shop».
6.20 «Таємницi свiту».
6.50 «Свiдок. Агенти».
7.50,14.50,17.00,2.50
«Випадковий свiдок».
,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 «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. Про-
фесiйнi байки».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
,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.
16.50,2.55 Новости 
культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Ведьма».
0.05 Т/с «Доктор Анна».
1.55 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.10 «Линия жизни». 
Армен Медведев.
3.15 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Страх у твоєму домi.
7.00 Бандитський Київ.
8.55 Правда життя.
9.55,1.35 Речовий 
доказ.
11.05 Скептик.
12.05,5.10 Мiстична 
Україна.
13.00,19.55 Секретнi 
територiї.
13.55,4.20 Дика при-
рода Чилi.
14.55 Божевiльний свiт.
15.55,20.50 Шукачi не-
приємностей.
16.55,21.45 НАСА: 
нез`ясоване.
17.55 Дива природи.
18.55 Неймовiрнi вина-
ходи.
22.35 Океани.
23.30 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
0.30 Таємнича свiтова 
вiйна.
3.30 Ролан Биков.
2.40 Володимир Басов. 
Бiгун на довгi дистанцiї.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30 Х/ф «Принц на-
ступник».
11.15 Х/ф «Iгри з 
вогнем».
13.00,18.00 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.
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.

6.45 Х/ф «Мирный воин». 
(США - Германия). (12+).
8.45 Х/ф «Гостья». 
(США). (16+).
10.45 Х/ф «Остров». 
(США). (12+).
12.55 Х/ф «Семь жи-
зней». (США). (16+).
14.55 Х/ф «Чикаго». 
(США - Германия - Ка-
нада). (12+).
16.45 Х/ф «Правила ви-
ноделов». (США). (16+).
18.45 Х/ф «Дюна». (США 
- Мексика). (12+).
21.00 Х/ф «Секреты 
Лос-Анджелеса». (США). 
(18+).
23.15 Х/ф «Умница Уилл 
Хантинг». (США). (16+).
1.15 Х/ф «Поезд на 
Юму». (США). (16+).
3.15 Х/ф «Возвращение 
в Голубую лагуну». (США). 
(16+).
4.55 Х/ф «Библиотекарь: 
В поисках Копья 
Судьбы». (США - Гер-
мания). (16+).

6.00,18.50,19.30,3.25
«ДжеДАI».
6.45 Х/ф «Прометей». 
(16+).
9.05 Х/ф «Чужий: За-
повiт». (16+).
11.25 Т/с «Майже рай». 
(16+).
13.15 «Загублений свiт».
18.15,2.55 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
20.35 Т/с «Ментiвськi 
вiйни. Харкiв». (16+).
22.45,0.20 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
2.10 Т/с «Рекс 2».
3.55 «Вiдеобiмба 2».

6.00 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Плавання.
6.40,18.20,22.00 ХХХII 
лiтнi Олiмпiйськi iгри.
7.55 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Бадмiнтон.
9.00 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Стрибки в воду.
10.00,5.40 ХХХII лiтнi 
Олiмпiйськi iгри. Кульова 
стрiлянина.
10.30,16.30 Студiя Олiм-
пiйськi iгри.
11.00 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Бокс.
12.00 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Фехтування. 
Спортивна гiмнастика.
18.00 Новини (iз сурдо-
перекладом).
21.00 Новини.
21.40 Доба Олiмпiйських 
iгор.
23.50 Перша шпальта.
0.20 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Трiатлон.
3.00 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Академiчне ве-
слування.

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».
22.55,3.05 Т/с «Сидорен-
ки-Сидоренки». (12+).
0.35 Бойовик «Люди Iкс: 
Апокалiпсис». (16+).

4.00 «Орел i решка. На 
краю свiту».
4.40 «Україна вражає».
5.00 «Телемагазин».

5.30,23.00 «Слiдство 
вели... з Леонiдом Кане-
вським».
7.00 «Речдок».
8.55,18.00,3.30 «Стосу-
ється кожного».
10.50 Х/ф «Жандарм на 
вiдпочинку».
12.50 Х/ф «Жандарм i 
iнопланетяни».
14.35 Х/ф «Жандарм i 
жандарметки».
16.35 «Чекай на мене. 
Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Мiсце зустрiчi 
змiнити не можна».
0.50 Т/с «Шулер». (16+).

6.00,7.00,9.00,10.00,11
.00,14.00,15.00,16.00,1
7.00,18.00,19.00,1.00,2
.00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.25,0.35 Вечiр з Янiною 
Соколовою.
7.10,8.30,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15 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 «5 копiйок».
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!

4.30 Скарб нацiї.
4.40 Еврика!
4.45 Служба розшуку 
дiтей.
4.50 Громадянська обо-
рона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.10,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 Особливостi нацiо-
нальної роботи.
12.05,13.15,3.45 Я зняв!
12.45,15.45 Факти. День.
13.45,16.10 Х/ф «Ос-
таннiй кiногерой». (16+).
16.55 Х/ф «Точка об-
стрiлу». (16+).
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
20.10,21.30 Х/ф «300 
спартанцiв». (16+).
22.55 Х/ф «300 спар-
танцiв: Вiдродження iм-
перiї». (16+).
0.55 Х/ф «Пункт призна-
чення 4». (18+).
2.25 Х/ф «Пункт призна-
чення 5». (18+).

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
5.40 Т/с «Комiсар Рекс».
10.30 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
13.35,14.50 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+).
0.40 Детектор брехнi. 
(16+).

6.00,7.05 Kids` Time.
6.05 М/с «Том i Джерi».
7.10 Орел i решка.
9.15 Т/с «Надприродне». 

(16+).
12.40 Х/ф «Бiлi цiпоньки». 
(16+).
14.50 Х/ф «Цiпонька». 
(16+).
17.00 Т/с «Будиночок на 
щастя».
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Дiвчина з 
Джерсi».
23.10 Х/ф «З 13 в 30».
1.10 Improv Live Show. 
(12+).
2.50 Служба розшуку 
дiтей.
2.55 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».
21.00,23.10 Т/с «Бi-
ле-чорне». (16+).
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 «Начальник Чу-
котки». (16+).
7.50 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли 2». (Китай). 
(16+).
10.00 Х/ф «Тихая гавань». 
(США). (16+).
12.25 Х/ф «Дорогой 
Джон». (США). (16+).
14.25 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли». (Китай). (16+).
16.10 Х/ф «Виват, гарде-
марины!» (16+).
18.55 Х/ф «Бой с тенью». 
(16+).
21.20 Х/ф «Большой 
Стэн». (США). (16+).
23.20 Х/ф «Манолете». 
(Испания - Великобри-
тания - Франция - США - 
Германия). (16+).
1.05 Х/ф «Хребет 
дьявола». (Испания - Мек-
сика). (18+).
3.15 Х/ф «Семьянин». 
(США). (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. Рай 
та пекло».
11.00 «Орел i решка. На 
краю свiту».
13.00 Х/ф «Громобiй».
14.40 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
18.10 «Орел i решка. 
Морський сезон».
20.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож».
22.00 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
0.00 Х/ф «Голi перцi». 

(18+).
1.30 Т/с «Три сестри».
3.15 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Ланчбокс.
8.20,16.30 Дачна вiдпо-
вiдь.
9.20,19.00 Шiсть соток.
11.10,17.20 Удачний 
проект.
12.00,14.30 Правила 
життя.
13.00,0.40,3.40 Кориснi 
поради.
13.30 Спецiя.
14.00 Люблю готувати.
15.30 Правила вижи-
вання.
20.40 Дача бородача.
22.20 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.00 «Top Shop».
5.30 «Таємницi 
кримiнального свiту».
6.50 Х/ф «Таємничий 
острiв».
8.40 Х/ф «Полювання за 
тiнню».
10.45,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
12.30,16.30,19.00,2.45
«Свiдок».
14.50,17.00,3.15 «Ви-
падковий свiдок».
17.50 «Таємницi свiту».
18.25 «Свiдок. Агенти».
23.00 Т/с «Слiпа зона». 
(16+).
0.45 Х/ф «Деяка справед-
ливiсть». (18+).
3.30 «Речовий доказ».
4.30 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».

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

12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с.
16.50,2.55 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Ведьма».
0.05 Т/с «Доктор Анна».
1.55 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.10 «Энигма. Айрапет 
Аракелян».
3.15 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Страх у твоєму домi.
7.05 Бандитська Одеса.
8.30 Правда життя.
10.00,1.30 Речовий 
доказ.
11.10 Скептик.
12.10,5.00 Мiстична 
Україна.
13.00,19.55 Секретнi 
територiї.
14.00,4.10 Дика природа 
Чилi.
15.00 Божевiльний свiт.
16.00,20.50 Шукачi не-
приємностей.
16.55,21.45 НАСА: нез`я-
соване.
17.55 Дива природи.
18.55 Неймовiрнi вина-
ходи.
22.35 Океани.
23.30 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
0.25 Таємнича свiтова 
вiйна.
2.35 Єврорабинi.
3.25 Професiя - альфонс.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30 Х/ф «Столику, на-
крийся».
10.45 Х/ф «Родина за 
хвилину».
13.00,18.00 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.
23.00 Країна У 2.0.
23.30 Країна У.
0.00 ЛавЛавСar 3.
1.00 Рятiвники.
2.15 Щоденники Темного. 
(16+).
5.50 Кориснi пiдказки.

7.30 Х/ф «Дневники 
няни». (США). (16+).
9.15 Х/ф «Правила вино-
делов». (США). (16+).
11.15 Х/ф «Спеши лю-
бить». (США). (12+).
12.50 Х/ф «Управление 
гневом». (США). (12+).
14.35 Х/ф «Близкие кон-
такты третьей степени». 
(США). (6+).
16.50,3.05 Х/ф «Семь 
жизней». (США). (16+).
18.45 Х/ф «Остров». 
(США). (12+).
21.00 Х/ф «Ангелы и де-
моны». (США - Италия). 
(16+).
23.15 Х/ф «Лекарство от 
здоровья». (США - Гер-
мания). (18+).
1.35 Х/ф «Дракула». 
(США - Япония). (16+).
5.20 Х/ф «Страшно 
красив». (США). (16+).

6.00,18.50 «ДжеДАI».
6.15 Т/с «Опер за ви-
кликом 3». (16+).
10.35 Х/ф «Макс Пейн». 
(16+).
12.20 Т/с «Майже рай». 
(16+).
14.15 «Загублений свiт».
18.15 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 «Грошi».
20.25 Т/с «Ментiвськi 
вiйни. Харкiв». (16+).
22.40,0.15 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
2.05 Т/с «Рекс 2».
2.50 «Вiдеобiмба 2».

понеділок, 26 липня
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6.00 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Плавання. 
Дзюдо.
7.05,11.00,5.15 ХХХII 
лiтнi Олiмпiйськi iгри. 
Дзюдо.
8.00 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Дзюдо. Ве-
лоспорт.
10.30,16.30 Студiя 
Олiмпiйськi iгри.
13.30,18.20,22.00
ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри.
15.15 ХХХII лiтнi Олiм-
пiйськi iгри. Спортивна 
гiмнастика.
16.00 ХХХII лiтнi Олiм-
пiйськi iгри. Баскетбол.
18.00 Новини (iз сурдо-
перекладом).
21.00,0.30 Новини.
21.40 Доба Олiмпiй-
ських iгор.
0.00 Д/с «Свiт дикої 
природи».
1.05,2.25 Погода.
1.10 Х/ф «Ярослав Му-
дрий», 1 с.
2.30 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Академiчне 
веслування.

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30,4.35
«ТСН».
9.25,10.20,3.50,5.35
«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».
23.00,2.35 Т/с «Сидо-
ренки-Сидоренки». 
(12+).
0.40 Х/ф «Вулиця мон-
стро, 10». (16+).

5.20 Д/ф «Святитель 

Iван. Повернення до-
дому».
14.30,15.10,16.05
«Речдок».
8.00 «Позаочi».
9.00 «Трансляцiя Боже-
ственної Лiтургiї з Киє-
во-печерської Лаври».
11.00 Т/с «Готель «Iм-
перiал». (16+).
12.10 Х/ф «007: Живеш 
тiльки двiчi».
17.00 «Речдок. Осо-
бливий випадок. Фа-
тальна пристрасть».
18.00,3.30 «Стосується 
кожного».
20.00,2.45 «Подро-
бицi».
21.00 Х/ф «Мiсце зу-
стрiчi змiнити не можна».
22.25 «Слiдство вели... з 
Леонiдом Каневським».
0.10 Т/с «Шулер». (16+).
4.55 «Телемагазин».

6.00,7.00,8.00,9.00,10
.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.
00,18.00,19.00,1.00,2.
00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.25,0.35 Невигаданi 
iсторiї.
7.10,8.30,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15,13.10 Д/с «По-
вiтрянi 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».
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 «Велика 
полiтика».
21.00 Час новин. Пiд-

сумки дня.
21.40 Час-Time.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!
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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.
10.15,21.25 Ди-
зель-шоу. (12+).
11.40,13.15,23.00 «На 
трьох». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.25 Х/ф «Точка об-
стрiлу». (16+).
15.15,16.15 Х/ф 
«Перший лицар». (12+).
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
20.25,1.55 Секретний 
фронт.
0.20 Х/ф «Адреналiн 2: 
Висока напруга». (18+).
2.40 Я зняв!

5.15,5.45 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.30 Т/с «Комiсар Рекс».
10.30 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
13.35,14.50 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+).

6.00,7.20 Kids` Time.
6.05 М/ф.
6.10 М/с «Том i Джерi».

7.25 Орел i решка.
9.20 Т/с «Надпри-
родне». (16+).
12.55 Аферисти в ме-
режах. (16+).
14.50 Х/ф «Дiвчина з 
Джерсi».
17.00 Т/с «Будиночок на 
щастя».
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Кучерява 
С`ю».
23.00 Х/ф «Чоловiк за 
викликом». (16+).
0.55 Improv Live Show. 
(12+).
2.40 Вар`яти краще. 
(12+).
2.50 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 «Бiле-чорне». 
(16+).
23.10,2.00 Т/с «Час йти, 
час повертатися». (12+).
1.30 Телемагазин.
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.
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 «Одиссея ка-
питана Блада», 1 с. 
(СССР - Франция). (16+).
7.50 Х/ф «Особенности 
национальной охоты». 
(16+).
10.00 Х/ф «Бой с тенью 
2: Реванш». (16+).
12.25 Х/ф «Девять 
ярдов 2». (США). (16+).
14.25 Х/ф «Давай 
разведемся!» (16+).
16.10 Х/ф «Счастливый 
Лазарь». (Италия - 
Швейцария - Франция 
- Германия). (16+).
18.55 Х/ф «Бой с тенью 
3D: Последний раунд». 
(16+).
21.20 Х/ф «На море». 
(16+).
23.20 Х/ф «Разбирая 
Гарри». (США). (16+).
1.05 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки». 
(16+).
3.15 Х/ф «Вспомнить 
все». (США - Мексика). 
(18+).

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. 
Рай та пекло».
11.00 «Орел i решка. На 
краю свiту».

12.50,18.10 «Орел i 
решка. Морський 
сезон».
14.40 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
20.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня по-
дорож».
22.00 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
0.00 Т/с «Грань». (16+).
3.00 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Ланчбокс.
8.20,16.30 Дачна вiдпо-
вiдь.
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.
14.00 Люблю готувати.
15.30 Правила вижи-
вання.
20.40 Дача бородача.
22.20 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.

5.00 «Top Shop».
6.20 «Будьте здоровi».
7.50,14.50,17.00,2.45
«Випадковий свiдок».
,16.30,19.00,2.15
«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+).
0.40 «Легенди бандит-
ського Києва».
1.40 «Реальнi злочинцi».
3.20 «Речовий доказ».
3.50 «Правда життя. 
Професiйнi байки».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».

14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35,4.45 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с.
16.50,2.55 Новости 
культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Ведьма».
0.05 Т/с «Доктор Анна».
1.55 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.10 «Андреевский 
крест».
3.15 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Страх у твоєму 
домi.
6.50,2.40 Бандитська 
Одеса.
8.50 Правда життя.
9.55,1.35 Речовий 
доказ.
11.05 Скептик.
12.05,5.20 Мiстична 
Україна.
13.00,19.50 Секретнi 
територiї.
13.55 Дика природа 
Чилi.
14.55 Божевiльний свiт.
15.55,20.50 Шукачi 
неприємностей.
16.50,21.45 НАСА: 
нез`ясоване.
17.50,4.30 Дива при-
роди.
18.50 Неймовiрнi вина-
ходи.
22.35 Океани.
23.30 Вирiшальнi битви 
2 свiтової.
0.30 Таємнича свiтова 
вiйна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30 Х/ф «Красуня».
10.45 Х/ф «Уяви собi».
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.
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.

6.30 Х/ф «Чикаго». (США 
- Германия - Канада). 
(12+).
8.20 Х/ф «Спеши лю-
бить». (США). (12+).
10.00 Х/ф «Правила 
съема: Метод Хитча». 
(США). (12+).
11.55 Х/ф «Грязные 
танцы». (США). (12+).
13.35 Х/ф «Остров 
Ним». (США). (12+).
15.10 Х/ф «Дневники 
няни». (США). (16+).
16.50,5.50 Х/ф «Су-
мерки». (США). (16+).
18.50 Х/ф «Водный 
мир». (США). (12+).
21.00,4.00 Х/ф «Грань 
будущего». (США - Ка-
нада). (12+).
22.50 Х/ф «Пятый эле-
мент». (Франция - США). 
0.50 Х/ф «Дракула». 
(США - Япония). (16+).
2.20 Х/ф «Возвращение 
в Голубую лагуну». 

6.00 Х/ф «Чужий». (16+).
8.20 Х/ф «Чужi». (16+).
11.10 Т/с «Майже рай». 
(16+).
13.00,19.30 «Загу-
блений свiт».
18.15 «Спецкор».
18.50 «ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
20.30 Т/с «Ментiвськi 
вiйни. Харкiв». (16+).
22.45,0.20 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
2.10 Т/с «Рекс 2».
2.55 «Вiдеобiмба 2»

ТБ ПРОГРАМА

6.00,11.00 ХХХII лiтнi 
Олiмпiйськi iгри. Дзюдо.
8.00,9.40 ХХХII лiтнi 
Олiмпiйськi iгри. Каное 
слалом, каяки.
8.45 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Стендова 
стрiлянина.
10.30,16.20 Студiя 
Олiмпiйськi iгри.
13.50 ХХХII лiтнi Олiм-
пiйськi iгри. Спортивна 
гiмнастика.
15.40 ХХХII лiтнi Олiм-
пiйськi iгри. Настiльний 
тенiс.
18.00 Новини (iз сурдо-
перекладом).
18.20,22.00 ХХХII лiтнi 
Олiмпiйськi iгри.
21.00,0.30 Новини.
21.40 Доба Олiмпiй-
ських iгор.
0.00 Д/с «Свiт дикої при-
роди».
1.05 Х/ф «Ярослав Му-
дрий», 2 с.
2.30 Земля, наближена 
до неба.
2.45 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Академiчне 
веслування.
4.30 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Плавання.

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 Т/с «Свати».
21.55,3.10 Т/с «Сидо-
ренки-Сидоренки». 
(12+).
0.35 Х/ф «Штучний 
розум». (16+).

5.25,22.35 «Слiдство 
вели... з Леонiдом Кане-
вським».
,14.40,15.30,16.10
«Речдок».
8.55 «Позаочi».
9.50 Т/с «Готель «Iм-
перiал». (16+).
12.00 Х/ф «007: На та-
ємнiй службi її Велич-
ностi». (16+).
17.00 «Речдок. Осо-
бливий випадок. Фа-
тальна пристрасть».
18.00,3.30 «Стосується 
кожного».
20.00,2.45 «Подро-
бицi».
21.00 Х/ф «Мiсце зу-
стрiчi змiнити не можна».
0.20 Т/с «Шулер». (16+).
4.55 «Телемагазин».

6.00,7.00,8.00,9.00,10
.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.
00,18.00,19.00,1.00,2.
00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.25,0.35 Вечiр з 
Янiною Соколовою.
7.10,8.30,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15,13.10 Д/с «По-
вiтрянi воїни».
8.35,12.40 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
9.30 Машина часу.
10.10 Д/с «Бойовий 
вiдлiк».
11.10 Д/с «Бойовi ко-
раблi».
14.10,5.10 Д/с «Великi 
танковi битви».
15.30 Час «Ч».
16.10 Таємницi вiйни.
17.10,2.15 Д/с «За-
гадки нацистських зло-
чинiв».
18.10,22.00,1.15 Д/с 
«Вирiшальнi битви 
Другої свiтової вiйни».
19.30,23.10 «Прямим 
текстом».

21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!
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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+).
11.40,23.05 «На трьох». 
(16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.15,16.15 Х/ф 
«Чорний дощ». (16+).
16.25 Х/ф «Хижак» 
(2018) (16+).
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
20.25,2.20 Анти-зомбi.
0.20 Х/ф «Шiсть куль». 
(18+).
3.05 Я зняв!

5.15,5.45 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.30 Т/с «Комiсар Рекс».
10.25 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
13.30,14.50 Т/с 
«Слiпа». (12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.55,18.05,22.50 Т/с 
«Слiд». (16+).
19.40 Супербабуся. 
(12+).
0.40 Детектор брехнi. 
(16+).

6.00,7.20 Kids` Time.
6.05 М/ф.
6.10 М/с «Том i Джерi».
7.25 Орел i решка.

9.20 Т/с «Надпри-
родне». (16+).
13.00 Аферисти в ме-
режах. (16+).
14.50 Х/ф «З 13 в 30».
17.00 Т/с «Будиночок на 
щастя».
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Все або 
нiчого». (16+).
23.10 Х/ф «Чоловiк за 
викликом 2». (18+).
1.00 Х/ф «Лукас».
2.30 Вар`яти краще. 
(12+).
2.40 Служба розшуку 
дiтей.
2.45 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 «Бiле-чорне». 
23.10,2.00 Т/с «Прига-
дати себе». (12+).
1.30 Телемагазин.
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 «Одиссея ка-
питана Блада», 2 с. 
(СССР - Франция). (16+).
7.50 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки». 
(16+).
10.00 Х/ф «Бой с тенью 
3D: Последний раунд». 
(16+).
12.25 Х/ф «На море». 
(16+).
14.25 Х/ф «Разбирая 
Гарри». (США). (16+).
16.10 Х/ф «Вспомнить 
все». (США - Мексика). 
18.55 Х/ф «Паркер». 
(США). (16+).
21.20 Х/ф «Кикбоксер». 
(США). (16+).
23.20 Х/ф «Сладкий и 
гадкий». (США). (16+).
1.05 Х/ф «Сказ про Фе-
дота-стрельца». (16+).
3.15 Х/ф «Рекрут». 
(США). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.10 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.10 «Орел i решка. 
Рай та пекло».
11.00 «Орел i решка. На 
краю свiту».
12.50,18.10 «Орел i 
решка. Морський 
сезон».
14.40 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
20.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня по-
дорож».
22.00 «Орел i решка. 
Навколо свiту».

0.00 Т/с «Грань». (16+).
3.00 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Ланчбокс.
8.20,16.30 Дачна вiдпо-
вiдь.
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.
14.00 Люблю готувати.
15.30 Правила вижи-
вання.
20.40 Дача бородача.
22.20 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.00 «Top Shop».
6.20 «Вартiсть життя».
7.50,14.50,17.00,2.50
«Випадковий свiдок».
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». 
0.45 «Легенди бандит-
ського Києва».
1.45 «Реальнi злочинцi».
3.35 «Речовий доказ».
4.05 «Правда життя. 
Професiйнi байки».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35,4.45 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с.

16.50,2.55 Новости 
культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Ведьма».
0.05 Т/с «Доктор Анна».
1.55 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.10 «Билет в Большой».
3.15 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Страх у твоєму 
домi.
6.55 Бандитський Київ.
8.45,2.40 Правда життя.
9.55,1.35 Речовий 
доказ.
11.05 Скептик.
12.05,5.25 Мiстична 
Україна.
13.00,19.50 Секретнi 
територiї.
13.55,4.35 Дива при-
роди.
14.55 Велика одiссея 
людства.
15.55,20.50 Шукачi 
неприємностей.
16.50,21.45 НАСА: 
нез`ясоване.
17.50 Дива природи. 
Гобi.
18.50 Неймовiрнi вина-
ходи.
22.35 Арктика з Брюсом 
Перрi.
23.30 Вирiшальнi битви 
2 свiтової.
0.30 Таємнича свiтова 
вiйна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30 Х/ф «Найкращий 
друг».
11.15 Х/ф «Тисяча слiв». 
(16+).
13.00,18.00 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.

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.

7.50,16.40 Х/ф 
«Водный мир». (США). 
(12+).
10.00 Х/ф «Без тор-
мозов». (Франция). 
(16+).
11.30 Х/ф «Грязные 
танцы 2: Гаванские 
ночи». (США). (16+).
12.55 Х/ф «Остров 
Ним». (США). (12+).
14.30 Х/ф «Остров». 
(США). (12+).
18.50 Х/ф «Ван Хель-
синг». (США). (16+).
21.00 Х/ф «Игры ра-
зумов». (Ирландия). 
23.00 Х/ф «Обитель 
проклятых». (США). 
(16+).
0.50 Х/ф «Пианист». 
(Франция - Германия). 
(16+).
3.15 Х/ф «Сокровище 
Амазонки». (США). (16+).
4.55 Х/ф «Принцес-
са-невеста». (США). 
(6+).

6.00,18.50,3.25
«ДжеДАI».
6.30 Х/ф «Останнiй 
замок». (16+).
9.15 Х/ф «Чужий 4: Во-
скресiння». (16+).
11.20 Т/с «Майже рай». 
13.10 «Загублений 
свiт».
18.15,2.55 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 «Секретнi ма-
терiали».
20.30 Т/с «Ментiвськi 
вiйни. Харкiв». (16+).
22.45,0.20 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
2.10 Т/с «Рекс 2».
3.55 «Вiдеобiмба 2».

середа, 28 липня
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6.00,4.30 ХХХII лiтнi 
Олiмпiйськi iгри. Пла-
вання.
6.10 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Дзюдо.
8.45 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Стрiльба з лука.
10.30,16.30 Студiя 
Олiмпiйськi iгри.
11.00 ХХХII лiтнi Олiм-
пiйськi iгри. Стрiльба з 
лука. Дзюдо. Легка атле-
тика.
13.50,3.00 ХХХII лiтнi 
Олiмпiйськi iгри. Легка 
атлетика.
15.00,18.20,22.00
ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри.
15.30 ХХХII лiтнi Олiм-
пiйськi iгри. Кiнний спор.
18.00 Новини (iз сурдо-
перекладом).
21.00,0.30 Новини.
21.40 Доба Олiмпiй-
ських iгор.
0.00 Перша шпальта.
1.15 Земля, наближена 
до неба.
1.30 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Трiатлон.

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30,5.20
«ТСН».
9.25,10.20,6.05 «Життя 
вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15
«Твiй день».
14.45,20.20 «Одру-
ження наослiп».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.18 «ПроCпорт».
22.25 Комедiя «Буме-
ранг».
0.55 Х/ф «Зiткнення з 
безоднею». (16+).
3.00 Х/ф «Штучний 
розум». (16+).

5.25,6.05,23.00 «Слiд-

ство вели... з Леонiдом 
Каневським».
,15.20,16.05,0.45
«Речдок».
8.50 «Позаочi».
9.50 Т/с «Готель «Iм-
перiал». (16+).
12.00 Х/ф «007: Дiа-
манти назавжди». (16+).
17.00 «Речдок. Осо-
бливий випадок. Фа-
тальна пристрасть».
18.00 «Стосується кож-
ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Фантомас 
розбушувався».
3.10 «Чекай на мене. 
Україна».
4.35,5.45 «Орел i 
решка. На краю свiту».
5.15 «Телемагазин».

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 Особливий погляд.
7.10,8.10,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15,13.10 Д/с «По-
вiтрянi воїни».
8.15 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».
12.40 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
14.10,5.10 Д/с «Великi 
танковi битви».
15.30 Час «Ч».
17.10,2.15 Д/с «За-
гадки нацистських зло-
чинiв».
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 «Апо-
калiпсис».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

05 05 

tif
4.10 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку 
дiтей.
4.25,1.25 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 Ди-
зель-шоу. (12+).
11.40,0.20,1.45 «На 
трьох». (16+).
12.35,13.15 Х/ф «Стра-
шили». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
15.30,16.15 Х/ф «Ос-
таннiй кiногерой». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
23.00 «На трьох 10». 
(16+).
3.25 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.45 Х/ф «Моє улюблене 
весiлля». (12+).
7.25 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+).

6.00,7.05 Kids` Time.
6.05 М/с «Том i Джерi».
7.10 Орел i решка.
9.15 Аферисти в ме-
режах. (16+).
15.00 Х/ф «Шпигун по 

сусiдству».
16.55 Х/ф «Канiкули». 
(16+).
19.00 Х/ф «Калiфорнiй-
ський дорожнiй па-
труль». (16+).
21.05 Х/ф «Пароль «Ри-
ба-меч». (16+).
23.10 Х/ф «Кровний 
батько».
1.00 Improv Live Show. 
(12+).
1.55 Вар`яти краще. 
(12+).
2.10 Служба розшуку 
дiтей.
2.15 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
15.00,19.00,23.00 Сьо-
годнi.
9.00 Зоряний шлях.
10.40 Т/с «ЦЕ ля ви». 
(16+).
14.40,15.30 Т/с «Сiм`я 
на рiк». (12+).
20.10 «Говорить 
Україна».
22.00,23.10,2.00 Т/с 
«Втраченi спогади». 
1.30 Телемагазин.
2.20 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,15.0
0,16.00,17.00 «Ре-
портер». 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.

18.00 «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 «Хроника пики-
рующего бомбардиров-
щика». (16+).
7.50 Х/ф «Сказ про Фе-
дота-стрельца». (16+).
10.00 Х/ф «Паркер». 
(США). (16+).
12.25 Х/ф «Кикбоксер». 
(США). (16+).
14.25 Х/ф «Сладкий и 
гадкий». (США). (16+).
16.10 Х/ф «Рекрут». 
18.55 Х/ф «Побег». 
21.20 Х/ф «Счастливое 
число Слевина». (США - 
Канада - Германия). 
(16+).
23.20 Х/ф «Сирота ка-
занская». (16+).
1.05 Х/ф «Хоттабыч». 
(16+).
3.15 Х/ф «Меченосец». 
(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. Рай 
та пекло».
10.50 «Орел i решка. На 
краю свiту».
12.50 «Орел i решка. 
Морський сезон».
14.40 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
18.10 Х/ф «Красунчик». 
(16+).
20.15 «Орел i решка. 
Навколосвiтня по-
дорож».
22.15 «Орел i решка. 

Навколо свiту».
0.10 Х/ф «Обережно! 
Дверi зачиняються». 
(16+).
2.00 Т/с «Три сестри».
2.50 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Ланчбокс.
8.20,16.30 Дачна вiдпо-
вiдь.
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.
14.00 Люблю готувати.
15.30 Правила вижи-
вання.
20.40 Дача бородача.
22.20 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.00 «Top Shop».
6.20 «Правда життя».
7.50,14.45,17.00,2.50
«Випадковий свiдок».
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». 
0.45 «Легенди бандит-
ського Києва».
1.45 «Реальнi злочинцi».
3.20 «Речовий доказ».
3.50 «Правда життя. 
Професiйнi байки».

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.
16.50 Новости культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Ведьма».
0.50 «Белая студия». 
Александр Зацепин.
1.35 Х/ф «Летучая 
мышь».
3.55 Х/ф «Москва - 
Лопушки».

6.00 Страх у твоєму 
домi.
7.00 Бандитська Одеса.
9.05 Правда життя.
10.05,1.35 Речовий 
доказ.
11.15 Скептик.
12.15,5.05 Мiстична 
Україна.
13.05 Секретнi тери-
торiї.
14.05,4.15 Дива при-
роди.
15.05 Велика одiссея 
людства.
16.05,20.50 Шукачi 
неприємностей.
16.55,21.45 НАСА: 
нез`ясоване.
17.55 Океани. Серед-
земне море.
18.50 Неймовiрнi вина-
ходи.
19.50 Фантастичнi 
iсторiї.
22.35 Арктика з Брюсом 
Перрi.
23.30 Вирiшальнi битви 
2 свiтової.
0.30 Таємнича свiтова 
вiйна.
2.40 Україна: забута 
iсторiя.
3.25 Богдан Ступка.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30 Х/ф «Бiлоснiжка».
10.45 Х/ф «Зоонаг-
лядач».
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.
23.00 Країна У 2.0.
23.30 Країна У.
0.00 ЛавЛавСar 3.
1.00 Рятiвники.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.45,17.10 Х/ф «Ван 
Хельсинг». (США). (16+).
8.55 Х/ф «Дюна». (США 
- Мексика). (12+).
11.05 Х/ф «Правила 
виноделов». (США). 
(16+).
13.05 Х/ф «Сумерки». 
(США). (16+).
15.05 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Новолуние». 
(США). (12+).
19.20 Х/ф «Седьмой 
сын». (США - Велико-
британия - Канада - 
Китай). (16+).
21.00,2.25 Х/ф «Отча-
янный». (США). (16+).
22.40 Х/ф «Боги 
Египта». (США). (16+).
0.45 Х/ф «Сокровище 
Амазонки». (США). (16+).
4.10 Х/ф «Голодные 
игры». (США). (16+).

6.00 Х/ф «Макс Пейн». 
(16+).
8.00 Х/ф «Вiтряна рiка». 
(16+).
10.05 Т/с «Майже рай». 
(16+).
11.55 «Загублений свiт».
18.15,1.50 «Спецкор».
18.50,2.20 «ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 Х/ф «Iкс Iкс Iкс». 
(16+).
22.00 Х/ф «Три iкси 2: 
Новий рiвень». (16+).
0.00 Х/ф «Чужий проти 
Хижака 2». (18+).
2.50 «Цiлком та-
ємно-2017».
3.15 «Вiдеобiмба 2».

6.00 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Плавання.
6.20 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Вiтрильний 
спорт.
7.30 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Стрибки на 
батутi.
9.30 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Cтрiльба з лука.
10.30,16.30 Студiя 
Олiмпiйськi iгри.
11.00 ХХХII лiтнi Олiм-
пiйськi iгри. Футбол.
13.00 ХХХII лiтнi Олiм-
пiйськi iгри. Легка атле-
тика.
15.55,18.20,21.50
ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри.
18.00 Новини (iз сурдо-
перекладом).
21.00,0.00 Новини.
21.30 Доба Олiмпiй-
ських iгор.
0.25 Х/ф «Страченi 
свiтанки».
2.10,2.55 Погода.
2.15 Д/с «Свiт дикої 
природи».
2.40 Земля, наближена 
до неба.
3.00 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Легка атлетика. 
Плавання.

7.00,5.55 «Життя 
вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
10.00,18.30 «Свiт нави-
ворiт».
15.05,16.05,17.05 Т/с 
«Свати».
19.30,5.10 «ТСН».
20.15,2.15 «Вечiрнiй 
квартал».
21.55,3.30 «Жiночий 
квартал».
23.20 «Свiтське життя».
0.20 Трилер «Дорогою». 
(16+).

6.40 «Слово Предстоя-

теля».
6.50 Х/ф «Синьйор 
Робiнзон».
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.00 «Позаочi».
12.00 Х/ф «В`язень 
замку Iф».
16.30,20.30 Х/ф «Д`Ар-
таньян i три мушкетери».
20.00,3.15 «Подро-
бицi».
22.20 Мюзикл «Соро-
чинський ярмарок».
0.00 Т/с «Кров не вода». 
(16+).
3.45 «Орел i решка. На 
краю свiту».
4.25 М/ф.
4.40 Х/ф «Чотири нуль 
на користь Тетянки».

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 «Бо-
йовий вiдлiк».
7.50,8.50,21.25 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
8.15 Д/с «Неймовiрнi 
винаходи».
8.40 Натхнення.
9.10 Автопiлот.
9.30 Майстри ремонту.
10.15 Форшмак.
10.35 Машина часу.
11.10 Медекспертиза.
11.30,18.30,0.35 Неви-
гаданi iсторiї.
12.15 Концерт ан-
самблю «Лiсапетний 
батальйон».
15.15 Т/с «Загадки Мер-
дока».
18.00 Час за Гринвiчем.
19.00 Д/с «Вердикт 
iсторiї».
20.10,2.10,5.10 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!
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4.15 Скарб нацiї.
4.25 Еврика!
4.30 Факти.
4.50 Не дай себе ошу-
кати.
5.35 Багач-Бiдняк.
7.20,11.25 Т/с «Вижити 
за будь-яку цiну».
8.45,13.00 «На трьох». 
(16+).
9.50 Дизель-шоу. (12+).
12.45 Факти. День.
14.20 Х/ф «300 спар-
танцiв». (16+).
16.45 Х/ф «300 спар-
танцiв: Вiдродження 
iмперiї». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Пограбу-
вання по-iталiйськи».
21.35 Х/ф «Афера То-
маса Крауна».
23.45 Х/ф «Чорний 
дощ». (16+).
2.10 Громадянська обо-
рона.
3.45 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.45,10.55 Т/с «Комiсар 
Рекс».
9.30 Неймовiрна правда 
про зiрок.
13.55,23.45 Звана ве-
черя. (12+).
16.25 Супербабуся. 
(12+).
21.00 МастерШеф. 
Celebrity. (12+).

6.00 Вар`яти.
6.15 Хто проти блон-
динок? (12+).

8.10,10.00 Kids` Time.
8.15 М/ф «Кролик 
Пiтер».
10.05 Орел i решка. 
Земляни.
11.00 Орел i решка. 
Дiвчата. Невидане.
12.15 Орел i решка.
14.10 М/ф «Ферди-
нанд».
16.10 Х/ф «Все або 
нiчого». (16+).
18.40 Х/ф «Ми - Мiл-
лери». (16+).
20.55 Х/ф «Змiшанi». 
(16+).
23.20 Х/ф «Iнший свiт». 
(18+).
1.55 Improv Live Show. 
(12+).
2.50 Зона ночi.

7.00,15.00,19.00 Сьо-
годнi.
7.25,3.10 Реальна мiс-
тика.
8.50 Т/с «З мене до-
сить». (12+).
12.45 Т/с «Референт», 1 
i 2 с. (12+).
15.20 Т/с «Референт». 
17.00 Т/с «Пiсля зими», 
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Пiсля зими». 
(12+).
23.00 Т/с «Замок на 
пiску», 1 i 2 с. (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Замок на 
пiску». (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 «Труффаль-
дино из Бергамо», 1 с. 
(16+).
7.50 Х/ф «Хоттабыч». 
10.00 Х/ф «Побег». 
(16+).
12.25 Х/ф «Счастливое 
число Слевина». (США - 
Канада - Германия). 
14.25 Х/ф «Сирота ка-
занская». (16+).
16.10 Х/ф «Меченосец». 
(16+).
18.55 Х/ф «Экипаж». 
(16+).
21.20 Х/ф «Паранойя». 
(США). (16+).
23.20 Х/ф «Адреналин». 
(США). (18+).
1.05 Х/ф «Гонки «Пу-
шечное ядро». (США). 
(16+).
3.15 Х/ф «Харви Милк». 
(США). (18+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.30 «Ух ти show».
9.10 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.10 Х/ф «Незважаючи 
нi на що». (12+).
12.15 Х/ф «Красунчик». 
(16+).
14.30 «Орел i решка. 

Морський сезон».
0.00 Х/ф «Сексоголiк». 
(16+).
1.40 Т/с «Три сестри».
3.20 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 Квартирне питання.
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 Дача бородача.
18.10 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.

5.00 «Top Shop».
6.00 «Легенди бандит-
ської Одеси».
6.55 Т/с «Банкiршi».
10.50 «Україна вражає».
12.45 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
13.55 Т/с «Смерть у 
раю». (16+).
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00,3.05 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Арсен 
Люпен». (16+).
22.00 Х/ф «У бiгах». 
(16+).
23.55 Х/ф «Герой». 
(16+).
1.50 «Таємницi 
кримiнального свiту».
3.35 «Випадковий 
свiдок».
4.00 «Речовий доказ».
4.30 «Правда життя. 
Професiйнi байки».

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».
12.20,5.50 Д/ф.
13.20 «Доктор Мяс-
ников».
14.25 Х/ф «Ты запла-
тишь за все».
18.05 «Привет, Андрей!»
21.00 Х/ф «Без коле-
баний».
0.25 «Романтика ро-
манса».
1.15 Х/ф «Ящик Пан-
доры».
4.15 Х/ф «Альпинист».

6.00 Випадковий свiдок.
9.35,1.45 Мiстична 
Україна.
10.25,14.25 У пошуках 
iстини.
11.30 Речовий доказ.
12.40,23.45 Секретнi 
територiї.
13.40 Прихована реаль-
нiсть.
15.20 Вирiшальнi битви 
2 свiтової.
16.20,21.00 Найєкстре-
мальнiший.
19.05 Океани.
20.05 Арктика з Брюсом 
Перрi.
0.45 Дива природи.
2.35 Ризиковане життя.
3.20 Шосте вiдчуття. 
Дар чи прокляття?
4.05 Бiзнес на заляку-
ваннi.
4.40 Органи на експорт.
5.30 Таємницi пiрамiд.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
10.45 М/ф «Геркулес».
,14.30,15.30,16.30
Одного разу пiд Пол-
тавою.
,14.00,15.00,16.00
Танька i Володька.
17.00 Х/ф «Божевiльне 
побачення».

18.45 Х/ф «Хочу бути 
тобою». (16+).
21.10 Х/ф «Австралiя». 
(16+).
0.20 Країна У 2.0.
2.05 Країна У.
2.35 Панянка-селянка.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.30,15.50 Х/ф 
«Седьмой сын». (США - 
Великобритания - Ка-
нада - Китай). (16+).
8.10 Х/ф «Век Адалин». 
(США - Канада). (16+).
10.00 Х/ф «Забытое». 
(США). (16+).
11.30 Х/ф «Дюна». 
(США - Мексика). (12+).
13.40 Х/ф «Остров». 
(США). (12+).
17.30 Х/ф «Чело-
век-паук». (США). (12+).
19.30 Х/ф «Парк Юрс-
кого периода 3». (США). 
(16+).
21.00,2.30 Х/ф «Од-
нажды в Мексике». 
(США). (16+).
22.40 Х/ф «Поезд на 
Юму». (США). (16+).
0.40 Х/ф «Обитель про-
клятых». (США). (16+).
4.05 Х/ф «Голодные 
игры: И вспыхнет 
пламя». (США). (16+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.00 «ДжеДАI».
8.50 «Загублений свiт».
12.50 Х/ф «Ледi «Кри-
вавий бiй». (16+).
14.55 Х/ф «Капiтан 
Грiм». (16+).
17.05 Х/ф «Великий 
солдат». (16+).
19.00 Х/ф «Громобiй». 
(16+).
21.10 Х/ф «Iноземець». 
23.20 Х/ф «Спадок». 
(16+).
1.20 Т/с «Рекс 2».
2.20 «Вiдеобiмба 2».
4.20 «Цiлком та-
ємно-2017».

п'ятниця, 30 липня

субота, 31 липня
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6.00 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Легка атлетика. 
Плавання.
6.25 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Тенiс.
9.00 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Стрибки в воду.
10.30,16.30 Студiя 
Олiмпiйськi iгри.
11.00 ХХХII лiтнi Олiм-
пiйськi iгри. Спортивна 
гiмнастика. Легка атле-
тика. Важка атлетика.
16.00,18.20,21.50
ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри.
18.00 Новини (iз сурдо-
перекладом).
21.00,0.00 Новини.
21.30 Доба Олiмпiй-
ських iгор.
0.25 Х/ф «Українська 
вендета».
2.10,2.55 Погода.
2.15 Д/с «Свiт дикої 
природи».
2.40 Земля, наближена 
до неба.
3.00 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри. Легка атлетика. 
Греко-римська бо-
ротьба.

7.00 «Життя вiдомих 
людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.45,3.00 «Свiт нави-
ворiт».
18.30 «Свiтське життя».
19.30,5.35 «ТСН».
20.15 Бойовик «Атака 
кобри». (16+).
22.40 Бойовик «Атака 
кобри 2». (16+).
0.50 Бойовик «Три iкси». 
(16+).

6.05 Х/ф «Корсиканець».
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом. 

Домашня кухня».
10.00,11.50 «Iнше 
життя».
13.40 «Речдок. Випе-
реджаючи час».
18.00 Х/ф «Фантомас 
розбушувався».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Фантомас 
проти Скотланд-Ярду».
22.40 Концерт Олега 
Вiнника «Я не втом-
люся».
1.00 «Речдок».

6.00 Вiкно до Америки.
6.10,7.10,0.15 Д/с 
«Бойовий вiдлiк».
7.00,8.00,8.50,15.00,1
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.
16.10 Концерт пiд-
тримки О. Сафонова.
18.00,1.00,5.10 Час. 
Пiдсумки тижня з А. 
Мiрошниченко.
19.00 Д/с «Вердикт 
iсторiї».
20.10,2.15 Машина 
часу.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
21.30 Вечiр з Янiною 
Соколовою.
22.00 Полiтклуб В. 
Портнiкова.
23.00 Суботнiй Полiт-
клуб В. Портнiкова.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.30 Скарб нацiї.
4.40 Еврика!
4.55 Факти.
5.20 Особливостi нацiо-
нальної роботи.
7.05,11.00 Ба-
гач-Бiдняк.
8.05 Анти-зомбi.
9.05 Секретний фронт.
10.00 Громадянська 
оборона.
12.05,13.00 Х/ф 
«Афера Томаса Крауна».
12.45 Факти. День.
14.45 Х/ф «Пограбу-
вання по-iталiйськи».
16.55 Х/ф «Шторму 
назустрiч». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Всесвiтня 
вiйна Z». (16+).
21.35 Х/ф «Той, хто 
бiжить по лезу». (16+).
23.55 Х/ф «Той, хто 
бiжить по лезу 2049». 
(16+).
2.50 Я зняв!

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

6.00 Таємний агент. 
(12+).
7.00,8.20 Kids` Time.
7.05 М/ф «Том i Джерi: У 
пошуках скарбiв».
8.25 Х/ф «Великий 
тато».
10.15 Х/ф «Чумова п`ят-
ниця».
12.15 Х/ф «Казки на 

нiч». (16+).
14.15 Х/ф «Ми - Мiл-
лери». (16+).
16.30 Х/ф «Змiшанi». 
(16+).
19.00 Х/ф «Одноклас-
ники». (16+).
21.00 Х/ф «Одноклас-
ники 2». (16+).
23.00 Improv Live Show. 
(12+).
0.55 Вар`яти. (12+).

5.50 Сьогоднi.
6.50,4.00 Реальна мiс-
тика.
8.50 Т/с «Бiле-чорне». 
(16+).
17.00 Т/с «Алмазна ко-
рона», 1 i 2 с. (12+).
19.00 Сьогоднi. Пiд-
сумки з Олегом Пан-
ютою.
21.00 Т/с «Алмазна ко-
рона». (12+).
23.00,2.00 Т/с «Амети-
стова сережка». (12+).
1.30 Телемагазин.
3.10 Гучна справа.
4.45 Агенти справедли-
востi.

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 «Труффаль-
дино из Бергамо», 2 с. 
(16+).
7.50 Х/ф «Гонки «Пу-
шечное ядро». (США). 
(16+).
10.00 Х/ф «Экипаж». 
(16+).
12.25 Х/ф «Паранойя». 
(США). (16+).
14.25 Х/ф «Адреналин». 
(США). (18+).
16.10 Х/ф «Харви 
Милк». (США). (18+).
18.55 Х/ф «Одним 
меньше». (США). (16+).
21.20 Х/ф «Классик». 
(16+).
23.20 Х/ф «Заложница 
2». (Франция - США). 
(16+).
1.05 Х/ф «Молодой 
мастер». (Гонконг). 
(16+).
3.15 Х/ф «Человек без 
лица». (США). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.40 «Ух ти show».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.50 Х/ф «Чи вмiєш ти 
зберiгати таємницi?» 
(12+).
12.30 Х/ф «Незважаючи 
нi на що». (12+).
14.35 «Орел i решка. 
Морський сезон».
0.00 Х/ф «Обережно! 
Дверi зачиняються». 
(16+).
1.50 Т/с «Три сестри».

2.45 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 Квадратний метр.
9.30,0.10 Iдеї ремонту.
10.20 Один за 100 
годин.
12.00 Правила життя.
13.40 Правила вижи-
вання.
14.40 Шiсть соток.
18.00 Удачний проект.
20.30 Дача бородача.
22.20 Дачна вiдповiдь.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
3.40 Кориснi поради.
4.10 М/ф.

5.00 «Top Shop».
5.30 Х/ф «Веселi Жа-
бокричi».
6.45 «Слово Предстоя-
теля».
6.55 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
9.15 Т/с «Смерть у раю». 
(16+).
13.30 Х/ф «Арсен 
Люпен». (16+).
16.00 Х/ф «У бiгах». 
17.55 «Легенди карного 
розшуку».
19.00 Х/ф «Слiди апо-
столiв». (16+).
21.15 Х/ф «Перевертень 
в погонах». (16+).
22.55 Х/ф «11.6». (16+).
1.05 Х/ф «Герой». (16+).
3.00 «Речовий доказ».

7.00,2.35 Х/ф «Прошло-
годняя кадриль».
8.05 «Диалоги о жи-
вотных. Сафари Парк в 
Геленджике».
8.45 Местное время. 
Воскресенье.
9.20,5.30 «Пешком...» 
Москва - Ярославское 
шоссе.
9.50 «Устами мла-

денца».
10.30 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
11.15 «Сто к одному».
12.00,20.00 Вести.
12.15 «Большая пере-
делка».
13.10 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!»
14.15 Х/ф «Благими 
намерениями».
18.15,3.50 Х/ф «Нес-
мешная любовь».
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым».
1.00 Х/ф «Простить за 
все».

6.00 Випадковий свiдок.
9.35,1.45 Мiстична 
Україна.
10.25,14.20 У пошуках 
iстини.
11.20 Речовий доказ.
12.30,23.45 Секретнi 
територiї.
13.30 Прихована реаль-
нiсть.
15.25 Вирiшальнi битви 
2 свiтової.
16.25,21.00 Найєкстре-
мальнiший.
19.10 Арктика з Брюсом 
Перрi.
0.45 Дива природи.
2.35 Iлюзiї сучасностi.
3.35 Код доступу.
4.35 Квiтка Цисик.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
10.30 М/ф «Ранго».
,14.30,15.30,16.30
Одного разу пiд Пол-
тавою.
14.00,15.00,16.00
Танька i Володька.
17.00 М/ф «Алiса в 
країнi чудес».
18.25 Х/ф «Флiрт зi 
звiром». (16+).
20.15 Х/ф «Ванiльне 
небо». (16+).
22.45 Х/ф «Кравчиня: 

Помста от-кутюр». (16+).
0.55 Країна У 2.0.
1.55 Країна У.
2.40 Щоденники Тем-
ного. (16+).
4.10 Панянка-селянка.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.35,17.30 Х/ф «Парк 
Юрского периода 3». 
(США). (16+).
8.05,15.30 Х/ф «Чело-
век-паук». (США). (12+).
10.00 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Новолуние». 
(США). (12+).
12.05 Х/ф «Принцес-
са-невеста». (США). 
(6+).
13.45 Х/ф «Пышка». 
(США). (16+).
19.00,5.45 Х/ф 
«Мумия». (США). (12+).
21.00 Х/ф «В погоне за 
счастьем». (США). (12+).
22.55 Х/ф «Выбор капи-
тана Корелли». (США - 
Великобритания - 
Франция). (16+).
1.00 Х/ф «Код да 
Винчи». (США - Франция 
- Великобритания). 
(16+).
3.25 Х/ф «Поезд на 
Юму». (США). (16+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.10,1.00 «Загублений 
свiт».
10.15 Х/ф «Експедицiя 
«Ноїв ковчег». (16+).
13.05 Х/ф «Кiнг Конг». 
(16+).
16.50 Х/ф «Пiсля-
завтра». (16+).
19.25 2 тур ЧУ з фут-
болу. «Динамо» - 
«Верес».
21.25 Х/ф «Облiвiон». 
(16+).
0.00 Т/с «Рекс 2».
2.00,4.15 «Вiдеобiмба
4.10 «Найкраще».

неділя, 1 серпня

Відповіді на кросворд з №27

ПО ГОРИЗОНТАЛI:
1. Парниковий 

5. Частина будiвлi
7. Частина поїзда

9. Частина травної системи
10. М`ясна страва

11. Телефонна станцiя
12. Короткi бакенбарди

14. Мiсто в Росiї
17. ... Монтан

18. Перша буква кирилицi
19. Випiчка з iзюмом

21. Прилад для зважування
23. ... Шарко

25. Укр. Радянська енциклопедiя
27. Вулкан на Фiлiппiнах

29. Залишок пiсля згоряння
30. Наука Менделеєва

31. Ретропилосос

ПО ВЕРТИКАЛI:
1. Провiнцiя в Бельгiї

2. Головний убiр нареченої
3. Хлiбний напiй

4. Частина скелету
6. Сучасна Ассирiя
8. Наставник iндуса

12. Сторона тiла
13. ... Марiя

15. Спiдометр корабля
16. Основи

20. Частина тулуба коня
22. Шматок молекули

23. Мiсто в Iндiї
24. Настiльна гра

26. Яр
28. Гостра вершина гори

По горизонталi:
1. Ярд. 3. Рiв. 6. Аве. 9. Маг. 11. Табун. 
13. Зябра. 15. Ур. 16. Ми. 17. Осел. 19. 
Карл. 20. Есе. 21. Знос. 24. Бокс. 28. 
Ом. 29. Ку. 31. Нерон. 34. Гопак. 36. 
Днк. 37. Ост. 38. Оае. 39. Тнк

По вертикалi:
1. Ява. 2. Ребус. 4. Iмбир. 5. Вар. 6. Атi. 
7. Ян. 8. Оз. 10. Гав. 12. Уре. 14. Яма. 
18. Лес. 19. Кеб. 22. Норка. 23. Омо. 25. 
Око. 26. Купон. 27. Iнд. 30. Акт. 32. Ено. 
33. Но. 34. Га. 35. Аск

КРОСВОРД
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35
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

42

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)

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

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

� 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

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

� 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

� 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, господар-
ські 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.
(1)

� 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

� САДИБА в мальовничому місці 
із з/д 40 соток. В лісі, в центрі 
с. Вельбівка. Документи в наяв-
ності. 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 

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

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

� 1/2	БУДИНКУ,	вул. Н. Грунь. 
З/д 0,14 га. 2 кімнати, + коридор. 
Газ, вода, без зручностей. М/п 
вікна, жилий стан. Новий великий 
гараж з ямою та світлом. Сарай, 
л/кухня, огород, сад. Ціна 5 тис. 
у.о. Тел. 0500629905

� 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)

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

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

� БУДИНОК, 1990 р.з., газ, 
вода, часткові зручності, з/п 
48 м.кв. Ціна договірна. Тел. 
0970695510. 

� 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.

� БУДИНОК, по вул.. С. Коза-
ченка, з/п 60,4 м.кв., 4 кімнати, 
сарай, гараж, вх.. погріб, госпо-
дарські споруди, всі зручності. 
Тел. 0994911774. 

� БУДИНОК, р-н Заяр. 3 кім-
нати, всі зручності в будинку, гос-
подарські споруди, з/д 9 соток. 
Тел. 0666319343. 

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

� СТАРИЙ	БУДИНОК та 15 
соток землі, с. Вельбівка. Тел. 
0506297659. 

� БУДИНОК, в початкових 
номерах вул. Н. Грунь. З/п 78 
м.кв., л/кухня, господарські спо-
руди, погріб. Ціна договірна. Тел. 
0969955042

� БУДИНОК, пров. Першотрав-
невий (р-н дитбудинку), з/п 63,8 
м.кв., з/д 7 соток, господарські 
споруди. Комунікації в будинку. 
Тел. 0667433172

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

� САДИБА, с. Островерхівка: 
будинок, сарай, погріб, вода, 
газова труба, сад, з/д 38 соток, 
приватизована.  Тел. 0953803809. 

� САДИБА, під дачу або прожи-
вання, площа 35 м.кв., дві кім-
нати, з/д 0,42 га, колодязь, гараж, 
сарай, л/кухня. Поряд ставок та 
ліс. Тел. 0956262141

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

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

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

� 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., по вул. Шев-
ченка. Кімнати окремі, велика 
лоджія, санвузол роздільний, 
опалення централізоване. 
Лічильники на все, є загально 
будинковий лічильник на тепло. 
Ціна 22 тис. у.о. Торг. Тел. 
0677524544 

� 2-КІМН. кв., 45,5 м. кв., 2/3, 
по вул. Тельмана. Автономне 
газове опалення. М/п вікна.  Без 
ремонту. Ціна 15 тис. у.о. Тел. 
0983920527. 

� 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., 61,9 м.кв., 2-й 
поверх, не кутова, централізо-
ване опалення, м/п вікна, лічиль-
ники на воду, газ, без ремонту. 
Тел. 0669454145. 

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

� 3-КІМН. кв., в одноповерхо-
вому будинку з гаражем. Тел. 
0994703562. 

� 1-КІМН. кв., центр міста, 
гарне планування, зручне місце 
розташування. Ремонт. Тер-
міново. Ціна договірна. Тел. 
0683837730.  

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

� 2-КІМН. кв., 2/5 поверх, по 
вул. Гетьманська, 48,9 м.кв. Част-
ковий ремонт. Тел. 0971828054, 
0502147277

� 3-КІМН. кв., «болгарський» 
будинок, 5/5 поверх (на 6-у 
поверсі кімната 15 м.кв.), євро-
ремонт, індивідуальне опалення 
та водопостачання (бак-насос). 
Вмебльована. Заходь і живи! + 
Капітальний гараж у дворі. Ціна 
при огляді. Тел. 0668882927 

� 2-КІМН. кв.  по вул. Комарова, 
3 (р-н Вовча), 37 м.кв., господар-
ські споруди. Ціна 6000 у.о. Тел. 
0508651828 

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

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

сарай, погріб. Ціна догов ірна. 
Тел. 0953172628.

� 4-КІМН. кв., площа 135 м.кв., 
всі зручності, індивідуальне опа-
лення, з/д 0,02 га. Ціна при 
огляді. Тел. 0956262141. 

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

� МАГАЗИН,	вул. Полтавська, 
27 (навпроти дитячої консуль-
тації). З/п 63,3 м.кв., з комуніка-
ціями (вода, туалет, електричне 
опалення). Тел. 0668882927

ЗДАМ

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

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

� ГАРАЖ для ремонту автомо-
білів. Тел. 0669958030

� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790

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

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

� 1-КІМН. кв., на тривалий 
термін, по вул. Шевченка, 11. 
Питання по телефону. Тел. 
0964845250

� 2-КІМН. кв. р-н лікарні, 3-й 
поверх, ціна договірна. Тел. 
0962575184

ЗНІМУ

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

ГАРАЖІ
Продаж

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

� 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

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-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.

� ВАЗ-2121	«Нива». Тел. 
0503086590. 

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

� DAEWOO	Lanos, газ/бензин. 
Гарний стан. Тел. 0955172246. 

� ВАЗ-21213	(«Тайга»). 2002 
р.в., газ/бензин. Ціна 3000 у.о. 
Білий колір. Тел. 0954749717. 

� ВАЗ-2106, ціна та інформація 
при огляді. Тел. 0666201289. 

� ВАЗ-2106, відмінний стан, 
бензин, темно-синій колір. Тел. 
0994119579

� ВАЗ-21063, 1991 р.в. Ціна 
при огляді. Тел. 0966756831. 

� CITROEN	Berlingo, 2010 р.в., 
пасажир, червоний колір, пробіг 
190 тис. км. Повна комплектація. 
Тел. 0501429251

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

� СІВАЛКА зернова 6,3 
м. Повний комплект. Тел. 
0953258688. (13) 

� ОБПРИСКУВАЧ саморобний 
до трактора, на 70л. Борони 
важкі, 4 шт. Тел. 0680278229. 

� ЮМЗ-6. Причіп ПТС-4. Плуг. 
Тел. 0675324682

МОТО
Продаж

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

� ІЖ	Юпітер-5 з коляскою. Без 
АКБ. Тел. 0500876720.

� ІЖ	Планета-5, терміново, 
недорого. Тел. 0991819606. 

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

� МОПЕД	MegaStar, в хоро-
шому стані, + запчастини. Ціна 
6 тис. грн. Без документів. Тел. 
0502374695

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

� МТ	на з/ч. Недорого. Тел. 
0991819606.

� М-412:	КПП, пружини під-
віски, піввісь, скло лобове, під-
шипники та ін. Недорого. Тел. 
0663673032, 0501980859. 

� ДВИГУН до М-412, у зборі чи 
по з/ч. Тел. 0997648724

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

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

� ДОШКА, брус, штахет, 
шалівка. Дрова: сосна, береза. 
Доставка. Тел. 0509080626. (24)

� ПІСОК,	КАМІНЬ	бут,	
цегла,	гранвідсів,	чорнозем,	
перегній.	Доставка.	Тел.	
0662127037.	(11)

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

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

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

� 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

� ДОШКА	соснова і дубова. 
Ціна договірна. Тел. 0991693271.

� ТРУБА обсадна, пластикова, 
для свердловини, д.125мм., тов-
щина стінки 5мм.,довжина 3м. 
9 шт., різьбове з’єднання. Тел. 
0957145301. 

� ДОШКА дубова, соснова. 
Стовпчики дубові 15х15, 12 
шт., брус. Батареї чавунні, 
8шт., б/в. Котел під дрова. Тел. 
0689083933, 0669749666. 

� ШАЛІВКА суха. Тел. 
0958047248

МЕБЛІ
Продаж

� 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

� ЛІЖКО односпальне, б/в, 
недорого. Тел. 0992615855

ЕЛЕКТРОНІКА
Продаж

� ТЕЛЕВІЗОР «Samsung». Тел. 
0953864748

34

ДОРОГО КУПУЄМО 
свиней, свиноматок.

ЦІЛОДОБОВО

066 1808984066 1808984
068 4839984068 4839984

Те
л

Те
л
..

31

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

живої ваги.

 Тел. 0990128098 (Олег)
ЕЛЕКТРОННІ ВАГИ

КУПЛЮ 

29

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

КУПЛЮ

33

ПОСТІЙНО
Вивіз живою вагою

Тел. 0663411681, 0969329526

КУПЛЮ КОРІВ, КУПЛЮ КОРІВ, 
БИКІВ, КОНЕЙБИКІВ, КОНЕЙ

33

40

35-38 грн./кг
Кіз, цапів 18 грн./кг

Тел. 0954898661, 
0684151318 (Родіон)

КУПЛЮ
ОВЕЦЬ, 

БАРАНІВ
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РІЗНЕ
Продаж

	� ОВОЧЕДРОБІЛКА електрична. 
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. 

	� 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, кукурудзу 
з качанами, чистить качани куку-
рудзи, 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

	� ХОЛОДИЛЬНИК 2-камерний, 
велосипед складний, жіночий, 
газова плита 2-камфорна, пральні 
машини «Донбас» і «Малютка». 
Тел. 0662000908. 

	� СІНО тюковане. Тел. 
0995139836

	� 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

	� СІНО в тюках. Тел. 0999115132

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

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

	� 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

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

	� КУКУРУДЗА. Тел. 0956513876

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

	� НАПІВАКОРДЕОН німець-
кого виробництва «Weltmeister», 
добрий стан. Ціна договірна. Тел. 
0991417964. 

	� ХОЛОДИЛЬНИК маленький, 
витяжка, плита газова 4-кам-
форна. Спортивний велосипед. 
Таганок 3-камфорний. Чайний 
гриб. Тел. 0662000908. 

	� СКЛО віконне 1,3х0,75м. Тел. 
0997648724. 

	� БАНКИ 3л., б/в, стакани 
200гр., нові. Тел. 0974620510. 

	� КНИГИ різних жанрів, авторів і 

періодів. Нові. Ціна 15 грн./книга. 
Тел. 0956136209. 

	� ЗЕРНОДРОБІЛКА 1500 грн., 
траворізка механічна 1500 грн. 
Банки 0,5, 1,0, 3,0, 10л. – дешево. 
Велосипед жіночий, радянський – 
600 грн. Тел. 0963226313. 

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

	� СТАНКИ деревообробні. Руш-
ниця ТОЗ-54. Потрійне крісло для 
мікроавтобусів. Тел. 0509238910. 

	� ПРЕС соковижималка ручна. 
Насос-помпа. Ціна договірна. Тел. 
0953653437. 

	� СТІЛЬЦІ, диван б/в, килима 
на підлогу. Цегла б/в. Різні інстру-
менти. Тел. 0502045073.

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

	� ВАННИ під зерно. Скло 
віконне. Плитка 15х15. Коляска 
дитяча. Електроди №3. Пускач 
100А. Тел. 0663673032, 
0501980859.  

	� ЧОВЕН надувний GRIF 
GL-240LS. Новий. Ціна 3000 грн., 
без торгу. Тел. 0501318428. 

	� ІНКУБАТОР з холодильника та 
клітки для перепелів на 6 ярусів. 
Тел. 0502852093

	� ТЕЛЕФОН Nous NS 5. Вело-
сипед дитячий на 3-5 років. Тел. 
0959378655, 0677585629

	� ПРИЧІП автомобільний 
1,3х2,1м., з документами. Гарний 
стан. Ціна 13 тис. грн. Торг. Тел. 
0950542553

	� ПШЕНИЦЯ та ячмінь нового 
урожаю. Тел. 0666325938

	� ПШЕНИЦЯ цьогорічна, 5 тис. 
грн./т. Тел. 0996877842 

	� ПШЕНИЦЯ нового урожаю. 
Тел. 0508358187, 0502105954

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

	� СТАНОК з циркуляркою. 
Вугілля, недорого. Тел. 
0984024712. 

	� СТІНКА	МЕБЛЕВА, шафа 
3-дверна, ламінат б/в, двері 
дерев’яні, насос до газового 
котла, люстри. Тел. 0955198630. 

	� БАТАРЕЇ чавунні, б/в. Сокови-
жималка нова. Водонагрівач, 50л. 
Електром’ясорубка б/в. Пральна 
машина автомат «Samsung», б/в. 
Тел. 0999197555.

	� ЕЛЕКТРОДВИГУН 1,1 кВт., 
220-380В., 1410 об./хв., новий, 
ціна 700 грн. Тел. 0505907475. 

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

	� 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 35-36р. Тел. 
0955711574

ТВАРИНИ
продаж

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

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

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

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

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

	� ЦУЦЕНЯТА породи «Кане 
Корсо». Тел. 0668158697

	� КРІЛЬ-самець, білий. Кро-
лиця чорна, парувального віку, 
100 грн./кг. Тел. 0666686004

	� ПОСТІЙНО	В	ПРОДАЖІ: кози 
дійні, цапи племінні, молодняк 

на утримання та на забій. С. 
Лютенька. Тел. 0997036275

	� КОРОВИ. Телята. Тел. 
0995139874

	� ПОРОСЯТА малі. Тел. 
0666235938

	� ТЕЛИЧКА молочного віку. На 
утримання. Тел. 0668169038

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

	� МАКУЛАТУРУ,	поліе-
тилен,	пет-пляшки,	скло-
тару.	Дорого.	Самовивіз.	Тел.	
0501838458,	0980922374

	� АПАРАТ	КВЧ-терапії. Тел. 
0665291292

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

	� ПШЕНИЦЮ, ячмінь, овес. 
Кілька тонн. Тел. 0668165445

БЮРО ЗНАХІДОК

	� 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 Володи-
мира	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 Володи-
мира	Трохимовича	Опришка

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

	� ВТРАЧЕНИЙ державний акт 
на право приватної власності на 
землю виданий на ім’я Ярослава	
Григоровича	Бондаря, серія Р3 
№666636 виданий 27.12.2001 
року Великобущанською сіль-
ською радою

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

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

	� РЕМОНТ	ТА	ПЕРЕТЯЖКА	
М’ЯКИХ	МЕБЛІВ, зміна 

дизайну, великий вибір тканин. 
Тел. 0956795984, 0963814148, 
0666471376

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН, м/х пічок, м’ясорубок, 
мультиварок, блендерів-ком-
байнів, пилососів, хлібопічок, 
духових шаф, інвекторних 
зварок, зарядних пристроїв, 
«болгарок», дрилів та ін. Виїзд 
на замовлення. Досвід роботи 
12 років. Доступна ціна. Тел. 
0957423588, 0684830471. (11)	

	� Б’ЄМО	СВЕРДЛОВИНИ. Тел. 
0687844221

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

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

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

	� 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

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

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

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

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

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

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

	� КОПАЄМО	КАНАЛІЗАЦІЇ, 
фундаментні траншеї, туа-

летні ями. Виконаємо земельні 
роботи. Тел. 0956120524

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

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

	� 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

	� УТЕПЛЕННЯ	БУДИНКІВ, 
квартир з 1 по 5 поверх. Тел. 
0669976684

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

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

	� КЛАДКА	ЦЕГЛИ. Можливий 
виїзд по району. Тел. 0993642826

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

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

	� УТЕПЛЕННЯ	БУДИНКІВ,	
стін	квартир,	балконів,	від-
косів,	цоколя	та	фронтонів	
по	доступним	цінам.	Досвід	
роботи!	Письмова	гарантія	
на	виконані	роботи.	Тел.	
0954110091	

РОБОТА
	� ФГ	запрошує	на	роботу	

ПРАЦІВНИКА.	Основні	вимоги:	
любов	до	тварин	та	бажання	
працювати.	Тел.	0505976790

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

 � 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) 

 � 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

 � На роботу потрібен ВОДІЙ на 
КамАЗ. Тел. 0958272559

 � Запрошуємо на постійну 
роботу ЗБИРАЛЬНИКА-МОН-
ТАЖНИКА	КОРПУСНИХ	
МЕБЛІВ. Вміння читати і пра-
цювати з кресленнями та ескі-
зами, бажання працювати та 
навчатись, старанність, від-
повідальність, без шкідливих 
звичок, наявність водійського 
посвідчення (бажано). Умови 
праці: 6-денний робочий тиж-
день з 8.30-18.00, коли уста-
новка до «победы», (неділя 
вихідний). Бувають доп. роботи 
після 18:00 за необхідності і тер-
міновості виконання замовлень. 
Обов’язки: збирання та монтаж 
меблів, носіння меблів. Заро-
бітна плата виплачується двічі 
на місяць та залежить від про-
фесійних навичок та наполегли-
вості у виконанні поставлених 
завдань. Місячна плата від 10000 
грн., збільшення рівня оплати 
залежить тільки від тебе.  М. 
Гадяч. Тел. 0950600085

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

 � Потрібен ЕЛЕКТРИК з 
досвідом роботи. Звертатися 
за адресою: м. Гадяч, вул. Тель-
мана, 8

	� НАЙМУ	ПРАЦІВНИКА для 
рубки дров. Тел. 0995644611

	� ЧИСТИМО	ТА	ПОГЛИ-
БЛЮЄМО	КОЛОДЯЗІ.	

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

№33

	� ЗАБИРАЄМО	МЕТАЛ  
з дому самовивозом.  

Тел. 0509498855, 
0965167370. (№30)

	� УТЕПЛЕННЯ	СТІН,	
горищ,	підлоги	за	допо-
могою	видувного	облад-

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

турки	та	ін.	Мокрий	фасад.	
Обстеження	теплові-

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

0964795522.	www.
tepladomivka.sumy.ua		

(№34)

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

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

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

12 тур
17 ЛИПНЯ 
ГРУПА «А»

ФК «Опішня» (Опішня) -ФК «Маяк» 
(Котельва) - 0:1

«Інваспорт» (Полтава) - «Зіньків-1604» 
(Зіньків) - 5:2

«КЛФ» (Полтава) - «Псел» (Гадяч) - 4:0
«Чутове» (Чутове) - ФК «Динамо» 

(Решетилівка) - 1:1

ГРУПА «Б»
«Дружба» (Очеретувате) - «Семенівка» 

(Семенівка) - 3:1
ФК «Кремінь-2» (Кременчук) - «Альтаір» 

(Бутенки) - 0:3
ФК «Гірник-Спорт-2» (Г. Плавні) - 

«Стандарт» (Н. Санжари) - 1:7
«Темп» (Градизьк) - «Ягуар» (Кременчук) 

- 3:3

ГРУПА «В»
10 ТУР

«Комишня» (Комишнянська ТГ) - «Красна 
Лука» (Краснолуцька ТГ) - 3:0

«Лубни» (Лубни) - «Харчовик» (Заводське) 
- 3:1

«Пирятин» (Пирятин) - «Сенча» (Сенча) 
- 8:2

«Локомотив» (Гребінка) - «Велика 
Багачка» (Велика Багачка) - 0:4

Громадська спілка «Асоціація футболу 
Полтавщини».

РЕЗУЛЬТАТИ 
ДРУГОГО КОЛА 

ЧЕМПІОНАТУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 12 ТУРУ 
«А» «Б» ТА 10 ТУРУ 

ГРУПИ «В»
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Вітання

ВІТАЄМО ВІТАЄМО 
молодих маммолодих мам

17.07. Марина Летик 
(с. Книшівка) дівч., 3400 53 см

18.07 Тетяна Петрук 
(с. Сватки) дівч., 2340 49 см
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Здорові і красиві зуби – ознака 
успішності людини. Будь-які 
неестетичні проблеми створюють, 
в першу чергу, психологічний 
дискомфорт для людини, 
змушують приховувати посмішку, 
під час розмови прикривати 
зуби рукою. В цьому випадку 
справжнім порятунком стають 
вініри на зуби, здатні приховати 
затемнення емалі, щілини між 
зубами, сколи та тріщини.

Усе про люмініри
Скажемо відразу, це дороге задово-

лення. Вартість люмінірів зазвичай по-
чинається від 8 тисяч 500 гривень - ціна 
за одну одиницю. Вініри входять до ви-
щої цінової категорії та коштують від 
150 євро за одиницю. Видима зона по-
смішки - це 10-12 зубів на верхній ще-
лепі. Тож задля красивої усмішки по-
трібно викласти кругленьку суму – 1 
тисяча 800 євро = 57 тисяч 996 гривень.

Найтонші накладки на зуби з міцного 
фарфору – ось що таке люмініри. Чим 
вони відрізняються від простих вінірів? 
Вагомим фактором – цей метод рестав-
рації не вимагає обточування зубів. Це 
для багатьох є вирішальним пунктом в 
суперечці «люмініри чи вініри».

До речі, якщо пацієнт з якихось при-
чин захоче зняти люмініри, він зро-
бить це без шкоди для зубів. Але якщо 
носиш вініри, то позбавлений цієї 
можливості.

Тобто: люмініри на зуби – це віні-
ри без обточування. Такі ж міцні, такі 
ж довговічні, також маскують дефек-
ти, тільки без зайвих пошкоджень для 
зубів.

За допомогою порцелянових накла-
док можна приховати плями, з якими 
не впоралося відбілювання зубів (на-
слідки прийому тетрацикліну, напри-
клад). Відколи, старі пломби, міжзубні 
щілини – все це закривають голлівуд-
ські вініри. Вони навіть можуть зроби-
ти зуби візуально більшими.

Заманливо? Хочете знати, де зроби-
ти голлівудську посмішку за допомо-
гою чудо-вінірів? У стоматологіях, що 
займаються їх установкою, звичайно ж! 
Тепер зрозуміло, чому зірки вдаються 
до цього методу, а захоплені відгуки про 
люмініри тільки доводять плюси такої 
реставрації зубів, чи не так?

За допомогою вінірів можна отри-
мати «голлівудську посмішку» в 4 ета-
пи за декілька візитів до стоматолога. 
Керамічні вініри – це тонкі пластинки 
(0,2-0,6 мм), які фіксуються на передній 
поверхні зубів.

Циркон, металокераміка  
і «золоті зуби»
Найчастіше коронки в Україні виго-

товляють з металокераміки за технікою 
суцільного литва. Ці зуби виглядають 
природньо і коштують порівняно недо-
рого. Можна вкластися у 1,2 тисячі грн 
за один зуб. Проте недоліком цього ма-
теріалу є високий вміст металів та не 
надто гарний зовнішній вигляд.

Більш сучасними й естетичними ма-
теріалами є пресована кераміка і цир-
кон. Під час роботи з цими матеріала-
ми використовуються 3D-технології. 
Спочатку на комп'ютері проводить-
ся цифрове моделювання, створюєть-
ся 3D-модель майбутнього зуба, після 
чого запускаються фрезерні станки, які 
виготовляють протез із циркону. Після 

цього протез вкривають керамікою (ін-
шими словами - порцеляною) або пре-
сованою керамікою.

Самі коронки також можуть робити 
з циркону, але тільки не на фронталь-
ні зуби, оскільки цирконові коронки 
виглядають не надто природньо. Піді-
брати індивідуальний колір та досяг-
ти природного вигляду зубу дозволяє 
саме кераміка.

Незважаючи на популярність метало-
кераміки в Україні, все більше лабора-

торій, які працюють на високому рівні, 
зовсім відмовляються від неї та перехо-
дять на роботу виключно з матеріалами 
без вмісту металів.

До речі, установки для таких техно-
логій не виготовляють в Україні, тож 
апарати завозять з Німеччини, Японії 
і США.

Відповідно, коштують такі зуби знач-
но дорожче за металокераміку. Най-
нижча ціна складає 200-300 євро за 
один зуб. 

Водночас державні заклади та сто-
матології в глибинці досі використо-
вують матеріали старих часів. Це так 
звані «золоті зуби». Професійною мо-
вою вони називають штамповано-пає-
ні мости і насправді можуть бути різ-
них кольорів - як золотистого, так і 
сріблястого. 

Матеріал таких коронок - це сплав 
різних матеріалів (кобальт, хром, 
сталь). Золото також використовують.

Технологія виготовлення таких коро-
нок є найдешевшою. Одна коштувати-
ме 400-500 грн.

Зубні мости і знімні протези
Важливо розуміти, що коронка - це 

лише верхня частина зуба. Одинарну 
коронку можна встановити у разі, якщо 
корінь зуба здоровий. Якщо ж корінь 
доводиться видаляти, то опорою для 

коронки стають сусідні здорові зуби.
Стоматолог підпилює їх, а зубний 

технік виготовляє вже так званий міст, 
який складається з трьох коронок. Від-
повідно, що це значно здорожчує ліку-
вання одного зубу.

Також можна розглядати варіант ви-
готовлення підвісного зуба, який спи-
ратиметься тільки на одного сусіда.

Також у разі, якщо зуб немає за що 
прикріпити, стоматологи пропонують 
знімне протезування. Це ті самі щеле-
пи, які потрібно знімати на ніч. Про-
фесійною мовою це називається плас-
тинчасті протези. Перевагу їм надають 
здебільшого старші люди, зважаючи на 
їхню невелику вартість. І саме такі про-
тези на рівні з металокерамікою займа-
ють найбільшу частку з усіх протезів, 
що виготовляються в Україні.

Ціна на звичайні знімні протези стар-
тує від 1,5 тисячі грн. Більш складні ва-
ріанти із спеціальними замками кошту-
ватимуть 10-15 тисяч грн.

Імпланти
Встановлення імплантів стало дуже 

популярною технологією. Імпланти 
фактично замінюють корені втрачених 
зубів. Вони є гарною альтернативою, 
якщо людина не хоче знімний протез.

Імплант - це металічна конструк-
ція у вигляді стрижня (здебільшого 
з титанового сплаву), яка вкручуєть-
ся в кістку щелепи. А вже на імплант 
виготовляється коронка в залежності 
від вподобань - металокераміка, цир-
кон тощо.

Один імплант коштує від 300 до 1000 
євро в залежності від виробника. До 
цієї суми треба додати вартість обра-
ної коронки.

Вініри
Вініри - це дуже тонкі пластинки, які 

за допомогою спеціального прозорого 
«цементу» кріпляться на фронтальну 
поверхню зубів, яку попередньо спилю-
ють на товщину вініру.

Вініри мають виключно естетичний 
ефект - зуби стають білими, рівними, 
виглядають привабливо. Правильно 
зроблені вініри тримаються в середньо-
му 10-12 років.

Професіонали не рекомендують ста-
вити вініри на власні здорові й рівні 
зуби лише задля відбілювання. Про-
те якщо клієнт має низку проблем (ба-
гато пломб, нерівності, великі щілини 
між зубами і темний колір емалі), тоді 
саме вінірам надають перевагу перед 
відбілюванням зубів, яке зазвичай має 

недовготривалий ефект, не висвітлює 
пломби і пошкоджує емаль.

Процедура становлення вінірів
В цілому – близько трьох тижнів. У 

перший візит до лікаря пацієнта об-
стежують, роблять різноманітні знім-
ки (включаючи 3D). На комп’ютері 
моделюється дизайн майбутньої по-
смішки: на фотографію пацієнта на-
кладаються різні варіанти форми зубів 
і спільно з лікарем вибирається опти-
мальний. На підставі зліпка виготов-
ляються тимчасові пластмасові наклад-
ки такої ж форми, що і майбутні вініри, 
та встановлюються на зуби. Зазвичай 
на всі ці процедури виділяю десь пів-
дня. Після цього можна або відразу об-
точити зуби (приблизно півгодини на 
один зуб), або походити з дизайном но-
вої усмішки якийсь час, пожити, пора-
дитися з родичами і т.д. У будь-якому 
випадку пацієнт ходить з тимчасовими 
накладками. Якщо він приймає рішен-
ня встановлювати вініри, то протягом 
двох-трьох тижнів технік в лабораторії 
займається їх виготовленням. Процес 
тривалий, тому що він не тільки ретель-
ний, але й творчий. Техніку потрібно пі-
дібрати максимально відповідні кольо-
ри, ступінь прозорості, підігнати форму 
– поспішати тут не треба. У другій ві-
зит пацієнта до лікаря знімаються тим-
часові накладки і встановлюються ві-
ніри. Це теж займає приблизно півдня.

Під час написання статті 
знайшла не тільки позитивні 
відгуки від власників «штучних 
зубів». Зокрема, багато із 
них характеризують процес 
встановлення зубних накладок 
як один із найболючіших. У 
прямому сенсі люди кажуть, 
що отримали голлівудську 
посмішку «крізь сльози». Чому? 
Тому, що перед встановленням 
вінірів зуби шліфують - 
знімають верхній шар емалі 
із здорових зубів на товщину 
накладки. Роблять це під 
анестезією - обколюють щелепу 
знеболюючим. Як наслідок, 
з›являється чутливість до 
холодного. Деякі сміливці після 
цього навіть жалкують про свої 
наміри, але вже запізно. 
Звісно, потім ви звикаєте до 
«нових» зубів, але дискомфорт 
все одно залишається, а 
виснажливий процес «підгонки» 
по вашому прикусу триває ще 
довго. Чому виснажливий? Тому 
що доки «зуби» максимально 
природньо не стануть у вашій 
ротовій порожнині, відповідно, 
може виникати біль у  м›язах і 
суглобах. Кажуть, що спочатку 
навіть їсти боляче, що вже 
казати про біль «на погоду».
Ось такий зворотній бік не 
природньої, але такої бажаної, 
голлівудської посмішки. 

Підготувала Вікторія Цимбал

«ГОЛЛІВУДСЬКА ПОСМІШКА» 

25 липня професійне свято 
відзначають зубні техніки. 
Саме ці люди, яких ви ніколи 
не бачите, рятують вашу 
усмішку у разі пошкоджень 
або втрати зубів.
Стоматолог, до якого звертається 
клієнт, підготовлює зуби і 
знімає відбиток, який віддає 
до лабораторії. А вже там 
зубні техніки виготовляють 
різноманітні коронки, протези 
та новомодні вініри.

КОШТУЄ ДОРОГО
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Оголошення, реклама

Оформлення 
будинку та 

землі з нуля
Тел. 0506470874

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

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

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

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

ПРАЦЮЄ СИСТЕМА ЗНИЖОК!

Тел. 0958276908Форма оплати� 
будь�яка.

ЕВАКУАТОР-МАНІПУЛЯТОР
ЦІЛОДОБОВО

Оренда лафету
ВИКУП 

автомобілів, 
мотоциклів та 
мопедів на з/ч

Тел. 0508406689, 
0974018984

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

ВІДЕО-
СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Тел.: +380950630599, +380671260384
Вул. Гетьманська, 1 (2-й поверх)

ЦИФРОВІ
Супутникові 

системи

КОНДИЦІОНЕРИ

Продаж, монтаж, 
налаштування,

Сервісне 
обслуговування

ГАРАНТІЯ

Продаж, монтаж, 
налаштування,

Сервісне 
обслуговування

Минулими вихідними на 
весільний рушник стали:

1. Халімони Олександр і 
Віталіна (Бобельова), 
с. Розбишівка, с Шилівка 
(Зіньківський р-н).

2. Лисенки Олександр та 
Ганна (Конова), м. Гадяч.

3. Бондаренки Олег та 
Юлія (Яресько),с. Будилка, 
Лебединський р-н, 
та м. Гадяч.

«БМ» 

ВІТАЄМО МОЛОДЯТ!

1 2 3
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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

ПрАТ «Гадяцьке 
бурякогосподарство» запрошує 

власників земельних ділянок (паїв) 
до плідної 

та довготривалої співпраці

 Орендна плата не менше  15,5 %  від нор-
мативно- грошової оцінки землі.

Розглядаємо купівлю земельних ділянок.
Здійснюємо безкоштовний 

юридичний супровід.
Ми працюємо чесно і відкрито, тому наші 

двері завжди відкриті для Вас! Індивіду-
альний підхід до кожного клієнта.

Сила в правді та порядності!
За додатковою інформацією та консульта-

тивною підтримкою звертайтесь 
за адресою:

с. Мартинівка Миргородського району 
Полтавської обл. Площа Перемоги,3

НАШІ КОНТАКТИ:
Секретар – +380999302650

Земельний відділ - +380959459372
Ел.адреса- martyn_2008@ukr.net
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Оголошення, реклама

ПОГОДА

Марка 
пального

Вартість, 
грн 

А-92 28,98

А-95 29,73

ДП 27,78
ГАЗ 15,75

Марка Вартість, 

Ціни на пальне станом на 
20.07.2021 р.

Курс валют станом 
на 20.07.2021 р.

Купівля Продаж НБУ

USD 27,10 27,30 27,2132

EUR 32,89 32,25 32,0313

10 RUB 3,21 3,75 3,6404

31

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

31

КУПЛЮ 
СТАРІ

0994174060

холодильники, 
телевізори, 

газові колонки та інше

31

РЕМОНТ
скутерів та мопедів.

Запчастини.
Доставка нерухомих 

мопедів в ремонт.
Тел. 0994174060

Реклама:
1 стор. сторінка в кольорі, стандартний блок 

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

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

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

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

НЕКРОЛОГИ – 100 грн (1 блок без фото) 
Оголошення

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

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

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

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

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

Оплата здійснюється у вигідній для клієнта формі.

ПРАЙСЛИСТ

Тел. (05354) 3-34-67, 0508011885

Четвер, 22 липня 
Мінлива хмарність, невеликий дощ
мін. +16°, макс. +23°

П’ятниця, 23 липня 
Мінлива хмарність
мін. +14°, макс. +23°

Субота, 24 липня
Мінлива хмарність, невеликий дощ
мін. +16°, макс. +25°

Неділя, 25 липня
Невелика хмарність
мін. +17°, макс. +25°

Понеділок, 26 липня
Невелика хмарність
мін. +16°, макс. +25°

Вівторок, 27 липня
Невеликий хмарність
мін. +16°, макс. +26°

Середа, 28 липня
Невеликий хмарність
мін. +17°, макс. +27°

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

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

склотару. 
Тел. 0501838458, 0980922374

Тел. 0509498590
0964461222

ВАНТАЖНІ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ

до 1,5 т

по місту, 
області та 

Україні

Послуги

вантажника

2929

Куплю: старі перини, 
подушки та пір’я з 

гусей і качок

ПРОДАМ АБО 
ОБМІНЯЮ НОВІ 

ПОДУШКИ НА СТАРІ
Тел. 0506730527
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ЯК ОТРИМАТИ 
ДОВІДКУ - 
ПІДТВЕРДЖЕННЯ 
СТАТУСУ 
ПОДАТКОВОГО 
РЕЗИДЕНТА 
УКРАЇНИ?

Гадяцький ДПІ ГУ ДПС у Полтавській області ін-
формує, що Довідку - підтвердження статусу подат-
кового резидента України видає державна податко-
ва інспекція за місцезнаходженням юридичної особи 
(місцем проживання фізичної особи) на своєму блан-
ку протягом 10-ти робочих днів з моменту подання 
письмового звернення такої особи. Звернення щодо 
отримання Довідки може бути подано особисто за-
явником, уповноваженою на це особою, або надісла-
но поштою. 

Довідка видається для підтвердження, що особа є 
платником податків в Україні і є резидентом України 
у розумінні договору про уникнення подвійного опо-
даткування між Україною та відповідною країною. 
Довідка діє у межах календарного року та потребує 
щорічного її оновлення. 

Звертаємо увагу, що в приватній частині Електро-
нного кабінету платника у меню «Листування з ДПС» 
створена можливість надіслати лист (запит, тощо) до 
відповідного органу ДПС. Вхід до Електронного ка-
бінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.
ua, а також через офіційний вебпортал ДПС. Робота 
у приватній частині Електронного кабінету здійсню-
ється з використанням електронного цифрового під-
пису (КЕП), отриманого у будь-якого Кваліфіковано-
го надавача електронних довірчих послуг. Протягом 
одного робочого дня після надсилання листа до орга-
ну ДПС автора електронного листа буде повідомлено 
про вхідний реєстраційний номер та дату реєстрації 
запиту в органі ДПС, до якого даний запит направле-
но. Інформацію щодо отримання та реєстрації листів 
в органі ДПС користувач може переглянути в вклад-
ці «Вхідні» меню «Вхідні/вихідні документи» приват-
ної частини Електронного кабінету, відправлені ли-
сти - у вкладці «Вихідні документи» меню «Вхідні/
вихідні документи». Юридична особа, фізична осо-
ба - підприємець, фізична особа може надіслати лист 
(запит) у довільній формі через Електронний кабінет 
до відповідного органу ДПС за місцезнаходженням 
юридичної особи (місцем проживання фізичної осо-
би) щодо отримання Довідки - підтвердження стату-
су податкового резидента України. 

Звертаємо увагу, що отримання платником Довід-
ки в електронному вигляді нормами законодавства 
не передбачено. Орган ДПС на своєму бланку видає 
платнику податків (юридичній особі, фізичній особі - 
підприємцю, фізичній особі)  Довідку протягом 10-ти 
робочих днів з моменту подання письмового звернен-
ня такої особи. 

Микола РУДЬКО, начальник Гадяцької ДПІ Головного 
управління ДПС  

у Полтавській області

ЩОДО 
МОЖЛИВОСТІ 
СКОРИСТАТИСЯ 
ПОДАТКОВОЮ 
ЗНИЖКОЮ

Платник податку має право включити до податко-
вої знижки у зменшення оподатковуваного доходу за 
наслідками звітного податкового року, частину суми 
процентів, сплачених ним за користування іпотечним 
житловим кредитом, що визначається відповідно до 
ст. 175 Податкового кодексу України (п.п. 166.3.1 ст. 
166 ПКУ). 

Кредитні договори платника податку, який бажає 
нарахувати податкову знижку на частину суми про-
центів, сплачених ним за користування іпотечним 
житловим кредитом, повинні відповідати, зокрема, 
таким умовам: 

- у кредитному догово-
рі необхідно зазначити, 
що ціллю його надання є 
придбання (будівництво) 
житла, яке приймається 
кредитором у заставу; 

- до кредитного дого-
вору в обов’язковому по-
рядку має бути укладений 
договір іпотеки (заста-
ви) нерухомого майна, 
що придбавається чи бу-
дується, який є невід’єм-
ним доповненням до та-
кого кредитного договору; 

- договір іпотеки (заста-
ви) обов’язково має бути 
нотаріально посвідченим. 

Платник податку - рези-
дент має право включити 
до податкової знижки частину суми процентів за ко-
ристування іпотечним житловим кредитом за умови 
наявності документального підтвердження витрат: 

-  кредитного договору та нотаріально завіреного до-
говору іпотеки; 

- відповідних платіжних документів, в яких чітко 
визначено суму сплачених відсотків за користуван-
ня іпотечним кредитом та прізвище, ім’я, по-батькові 
платника податку як платника цих процентів (раху-
нок з відбитком каси про перерахування коштів, пла-
тіжне доручення банку з відміткою про перерахуван-
ня коштів); 

- паспорта платника податку з позначкою про ре-
єстрацію за місцезнаходженням житлового будинку 
(квартири, кімнати), щодо якого оформлено іпотеч-
ний житловий кредит. 

Для прискорення проведення податковим органом 
розрахунку сум, що підлягають поверненню з бюдже-
ту, і забезпечення правильності визначення зазначе-
них сум доцільно надавати до податкового органу ко-
пії зазначених документів. 

Податкова декларація про майновий стан і доходи 
подається формою, затвердженою наказом МФУ від 
02.10.15 №859 (у редакції від 25.04.2019 №177). 

Розрахунок суми податку, на яку зменшуються по-
даткові зобов’язання з податку на доходи фізичних 
осіб, у зв’язку із використанням права на податкову 

знижку здійснюється в окремому додатку ФЗ. 
Для громадян, які подають декларацію з метою от-

римання податкової знижки за 2020 рік, строки для 
подання декларації - по 31.12.2021 (включно). 

Подання податкових декларацій в електронній фор-
мі у режимі онлайн здійснюються через Електронний 
кабінет платника, вхід до якого здійснюється за адре-
сою: https://cabinet.tax.gov.ua. 

Наталія Шевченко, завідувач Гадяцького сектору 
організації роботи організаційно-розпорядчого управління

ОФІЦІЙНЕ ПРА-
ЦЕВЛАШТУВАН-
НЯ - ЗАБЕЗПЕЧЕНЕ 
МАЙБУТНЄ

Питання дотримання законодавства щодо виплати 
заробітної плати, легалізації трудових відносин та за-
йнятості населення було і залишається одним із ос-
новних напрямків діяльності ДПС та місцевих орга-
нів виконавчої влади. 

Нелегальні трудові відносини та не задекларована 
заробітна плата призводять до зменшення надходжень 
до бюджетів, створюють брак коштів для оплати праці 
лікарів, вчителів, інших працівників бюджетної сфе-
ри, фінансування соціальних програм. Роботодавець, 
який ухиляється від офіційного оформлення праців-
ників, позбавляє їх захисту основних трудових прав, а 
наймані працівники втрачають страховий стаж, який 
забезпечує їм отримання заробленої пенсії та інших 
соціальних виплат. 

Тільки спільними зусиллями, за участі громадськос-
ті, суб’єктів господарювання, органів місцевого само-
врядування, засобів масової інформації, можна наве-
сти порядок на ринку праці і досягти легалізації при 
виплаті доходів, подолати серед платників негатив-
ну тенденцію ухилення від сплати податків, та досяг-
нення позитивної динаміки податкових надходжень 
до місцевих бюджетів. 

Наталія Шевченко, завідувач Гадяцького сектору 
організації роботи організаційно-розпорядчого управління.

Міністерство юстиції оприлюднило 
перелік найпопулярніших і 
найоригінальніших імен, якими у 
першому півріччі 2021 року називали 
новонароджених в Україні.

«Вибір ім’я дитини – право батьків. Хтось у цьому 
питанні женеться за екзотикою, хтось слідує націо-
нальним традиціям. Проте більшість все ж віддає пе-

ревагу звичним для нашого краю іменам», – зазначи-
ли на Facebook-сторінці міністерства.

Так, у 2021 році в Україні батьки найчастіше обира-
ли такі імена:

для дівчаток: Анна, Софія, Марія, Вікторія, Дари-
на, Вероніка, Поліна;

для хлопчиків: Артем, Олександр, Максим, Богдан, 
Назар, Дмитро.

Серед трендових рідкісних у 2021 році були наступ-
ні імена:

для хлопчиків: Ахілес, Ізмаїл, Принц, Одисей, Та-
мерлан, Осман, Соломон, Еней, Царь, Мойсей, Рож-
ден, Варфоломій, Куонг Кионг, Сулейман, Ксенофонт, 
Златослав;

для дівчаток: Октавія, Феліція, Меліса, Божена, 
Весняна, Камільєна, Кассандра, Мальвіна, Санта, Кві-
тослава, Сапфіра, Тіша, Юнона, Афіна, Есмеральда, 
Мадонна, Жасмін, Іскра, Златослава, Квітка, Імпє-
рія, Росінка, Флорентіна, Герда, Мелодісон, Іллінка, 
Аврора.

ПРИНЦ, ОДИСЕЙ І НАВІТЬ ТАМЕРЛАН: 
ЯК УКРАЇНЦІ НАЗИВАЛИ ДІТЕЙ  
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Сумуємо, пам'ятаємо

Як розповіли у Північно-Східному 
міжрегіональному управлінні Міністер-
ства юстиції (м. Суми), в Україні процеду-
ра спадкування здійснюється за заповітом 
або за законом. Якщо остання воля спадко-
давця була нотаріально посвідчена та ви-
кладена у заповіті, право на спадкування 
мають особи, визначені у такому документі. 

У разі ж відсутності заповіту, визнання  
його недійсним,  неприйняття спадщини 
або відмови від її прийняття спадкоємцями  
за  заповітом,  а  також  у  разі неохоплен-
ня заповітом усієї спадщини, спадкування 
здійснюється відповідно до чинного зако-
нодавства, а саме почергово. 

І черга спадкоємців за законом – діти 
спадкодавця, у тому числі зачаті за жит-
тя спадкодавця та народжені після його 
смерті; той з подружжя, який його пере-
жив; батьки.

ІІ черга спадкоємців – рідні брати та се-
стри спадкодавця; його баба та дід як з боку 
батька, так і з боку матері.

ІІІ черга – рідні дядько та тітка 
спадкодавця. 

ІV черга спадкоємців – особи, які про-
живали зі спадкодавцем однією сім’єю 
не менш як п’ять років до часу відкриття 
спадщини.

До V черги спадкоємців належать всі 
інші родичі спадкодавця до шостого ступе-
ня споріднення включно, при цьому роди-
чі ближчого ступеня споріднення усувають 
від права спадкування родичів подальшого 
ступеня. Також у п’яту чергу спадкоємців 
включають утриманців спадкодавця, які не 
були членами його сім’ї.

Важливо! Кожна наступна черга спадко-
ємців за законом одержує право на спад-
кування у разі відсутності спадкоємців по-
передньої черги, усунення їх від права на 
спадкування, неприйняття ними спадщи-
ни або відмови від її прийняття та у випад-
ку зміни черговості одержання права на 
спадкування.

Громадяни, які вперше виступають у ролі потенційних 
спадкоємців, можуть зіштовхнутися з низкою нагальних 
юридичних питань. Деякі з них – хто має право на прийняття 
спадщини та в якому порядку, враховуючи ступінь спорідненості 
зі спадкодавцем, проводиться передача майна. 



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

№	28	(976)
22	липня 2021 року26

ОВЕН	(21.03	-	20.04).
Чи не поринайте з 
головою в роботу, 
зараз краще поду-
мати про вiдпочинок. 

Якщо ви ще не були у вiдпустцi, 
не тягнiть. Вам потрiбно набра-
тися сил i зарядитися енергi-
єю. На цьому тижнi з`явиться 
реальна можливiсть для ко-
рекцiї своєї долi, внесення в 
неї чогось нового, незвичного. 
Довiртеся голосу своєї iнту-
їцiї, i вона вас не пiдведе.

ТЕЛЕЦЬ	
(21.04	-	21.05).
Якщо в своїх планах ви 
проiгноруєте iнтереси 
партнерiв, друзiв або 

сiм`ї, то це не кращим чином 
позначитися на ваших вiдно-
синах. Високий ваш творчий 
потенцiал. Але чи є час його 
реалiзувати? Постарайтеся не 
зв`язувати себе нiякими обiцян-
ками, будьте обачнiшими, щоб 
уникнути непорозумiнь. Якщо ви 
збираєтеся у вiдпустку, то його 
добре провести в комфортному 
для вашого свiтовiдчуття мiсцi.

БЛИЗНЮКИ	
(22.05	-	21.06).
Якщо у вас є цiкавi 
iдеї та чудовi думки, 
то саме зараз вони 

будуть затребуванi i здiйсняться. 
Тиждень принесе знайомства 
з новими людьми, побачення, 
подорожi та багато яскравих 
вражень. Ваше особисте життя 
рiзко змiниться, причому саме 
так, як ви мрiяли. Ви бiльше 
не будете самотнi, ситуацiя 
вирiшиться на вашу користь.

РАК	(22.06	-	23.07).
Не варто заздалегiдь 
переживати з приводу 
насуваються подiй. Ви 
все одно не зможете 

все передбачити. Але краще 
планувати справи i зустрiчi на 
цей тиждень, в iншому випад-
ку вона буде дещо хаотичною. 
Будьте уважнi i турботливi по 
вiдношенню до коханої люди-
ни, так як йому бракує вашого 
душевного тепла. Розвиток подiй 
буде багато в чому залежати вiд 
вашого погляду на проблему, 
не дозволяйте собi песимiзм.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
Цей тиждень може вас 
багато чому навчи-
ти. Вам належить 
пересилити себе i 

звiльнитися вiд ряду комплексiв, 
якi ускладнювали ваше життя. 
У справах вiд вас буде потрiб-
но дотримуватися порядку i 
слiдувати iнструкцiям. На службi 
вас чекають великi успiхи, якщо 
ви не будете розмiнюватися 
на дрiбницi. Тиждень вдалий 
для здобуття додаткового 
джерела доходу. Пам`ятайте, 
що вмiння вiдстоювати свою 
точку зору - це не головна умова 
збереження миру в родинi.

ДIВА	(24.08	-	23.09).
Ви можете захопити 
оточуючих своїми 
здiбностями, розкрив-
ши творчий потен-

цiал. Умiння слухати i чути плюс 
творчiсть подарує вам успiх в 
будь-якiй сферi. Якщо для цього 
є передумови, ви можете вдало 
помiняти вид дiяльностi. У четвер 
не плануйте нiчого серйозного, 
краще взагалi виїхати за мiсто 
i пожити на дачi. Важливу роль 
зiграють у вашому життi родичi, 
вони допоможуть вирiшити 
важливi для вас проблеми.

ТЕРЕЗИ	
(24.09	-	23.10).
Дiлова поїздка на 
цьому тижнi може вiд-
крити перед вами новi 

перспективи. Є шанс, що удача 
посмiхнеться вам, також можли-
вий i зовсiм закономiрний злiт в 
кар`єрi. Ризикованi пiдприємства 
завершаться успiшно в тому 
випадку, якщо ви правильно роз-
рахуєте свої сили, i не будете по-
кладати великi надiї на чиюсь до-
помогу. Чи не вiдволiкайтеся на 
балаканину, робiть свою справу, i 
надайте iншим займатися своїми 
питаннями. Якщо ви незадово-
ленi своїм особистим життям, 
то у вихiднi ймовiрно вельми 
перспективний знайомство.

СКОРПIОН	
(24.10	-	22.11).
На цьому тижнi ви змо-
жете дозволити давню 
проблему i позбутися 
вiд усього старо-

го i непотрiбного. Подивiться 
фiлософськи на ситуацiю, що 
склалася, i ви побачите вихiд. 
До того ж ваша кохана людина 
вкаже вам вiрний напрямок. У 
п`ятницю ввечерi непогано б 
влаштувати невеличке свято, 
запросити друзiв на пiкнiк на 
дачу. Вихiднi проведiть за мiстом 
удвох з ваших обранцем.

СТРIЛЕЦЬ	
(23.11	-	21.12).
На цьому тижнi вам 
особливо важливо буде 
вiдчути свою незалеж-

нiсть. Це допоможе розкрити 
творчий потенцiал i продемон-
струвати свої можливостi ото-
чуючим. На роботi буде багато 
суперечок i дискусiї, постарайте-
ся вислухати опонента i аргумен-
товано заперечити. Можливо, ви 
помiняєте свою думку з деяких 
питань. В особистому життi 
пора затишшя i самотностi.

КОЗЕРIГ	
(22.12	-	20.01).
Постарайтеся прибор-
кати свою гординю i 
не вiдмовляйтеся вiд 

запропонованої допомоги, так 
як шанси впоратися з постав-
леними завданнями поодинцi 
дорiвнюють нулю. У понедiлок 
головнi новини можуть очiкувати 
вас вдома. У вiвторок поста-
райтеся звiльнити для себе 
бiльше часу i звести спiлкування 
з колегами, друзями i з рiд-
нею до розумного мiнiмуму. В 
серединi тижня не варто бре-
хати i темнити. Обман розкри-
ється. Поставтеся серйозно 
до проблем близьких людей.

ВОДОЛIЙ	
(21.01	-	19.02).
На цьому тижнi вам 
доведеться не один 
раз вiдстоювати 
свою точку зору 

перед оточуючими. Намагай-
теся робити це максимально 
коректно i аргументовано, але 
не випускайте з уваги слова 
опонентiв, в них можуть вияви-
тися цiннi поради. У понедiлок 
для досягнення цiлей необхiдно 
проявити iнiцiативу. В кiнцi тижня 
добре б усiма силами уникати 
конфлiктних ситуацiй в сiм`ї, 
небажано навiть жартома спе-
речатися з будь-якого приводу.

РИБИ	(20.02	
-	20.03).
Настає досить 
складний i вiдповi-
дальний перiод, якому 

може супроводжувати деякий 
внутрiшнє напруження. Для 
досягнення успiху знадобить-
ся сила волi, зосередженiсть 
i душевну рiвновагу, але якщо 
бути оптимiстом, то все задума-
не здiйсниться. Постарайтеся 
бiльш-менш адекватно сприй-
мати те, що вiдбувається i не йти 
на поводу у власних iлюзiй. Лiто 
манить на пляж, в лiс, на море. 
Пiддайтеся цьому заклику.
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У вільну хвилинку

історії з життя

Марія любила порослу травою і петровими ба-
тіжками межу. Саме так іменували ці квіти дідусь 
з бабусею. Скромні, голубенькі, на тоненьких ніж-
ках. Бабуся казала: вони можуть лікувати. Малень-
ка Марійка скаржилася петровим батіжкам на роз-
биті коліна і покусані комарами руки. 

- Марусенько, - сказав якось дідусь, - якщо тобі 
колись буде зле, не будеш знати, як повинна вчи-
нити, повернись на нашу межу. Хоча б подумки. 
Земля і порадить, і розрадить. Люди кажуть: на 
землі правди нема. Не вір. Вона є. Та її не шука-
ють. А хто не шукає правди на землі, годі її шука-
ти на небі.

Вона пам’ятає, як ридала на межі і тулила до вуст 
прохолодні пелюстки. Славко, хлопчисько з очима 
чорних стиглих черешень. Її перше велике кохан-
ня і перша велика зрада. На дискотеку до їхнього 
клубу сходилася молодь з навколишніх сіл. І цьо-
му було дві причини. Перша: у селі – нова завклу-
бом. Молода. Незаміжня. Гарна. Друга: кіномеха-
нік. Він міг «не крутити» кіно, аби лише хлопці та 
дівчата скинулися «для плану». Славко приїхав до 
клубу на новенькому мотоциклі, чим у багатьох ви-
кликав зацікавлення. Хлопці розглядали мотоци-
кла з подвійною заздрістю. По-перше, не кожен міг 
собі дозволити таку розкіш. А, по-друге, дівчата за-
глядатимуть за хлопцем із сусіднього села, ігнору-
ючи місцевих парубків.

- Ще один залицяльник для завклубихи, - зітх-
нули дівчата.

Завклубиху Вікторію місцеві дівчата недолю-
блювали. Хлопці кликали її Вікою. Натомість, 
своїх юних односельчанок – Леськами, Таньками, 
Юльками… І, звісно, стріляли очима у бік дівчини. 
Крім того, Вікторія народилася в райцентрі. Хоча 
райцентр – не столиця, але все-таки місто. Вікто-
рія вважала, що неймовірно ощасливила село та 
підстаркуватий клуб своєю присутністю. І не забу-
вала щоразу нагадувати: затримуватися тут довго 
наміру не має. Славко не помітив жадібних погля-
дів Віки. Він вибрав її, Марію.

Скільки часу минуло, а вона пам’ятає… 
Вони ховалися у тумані, що стелився над бе-

зіменною річечкою. Бродили польовими дорога-
ми. Шукали зірку долі. Смакували опівнічними 
яблуками у його саду. Будили ранніх півнів ше-
потом і цілунками. Сиділи на її межі і малювали 
майбутнє…

Навесні Славко йшов до армії.
- Дочекаєшся? – запитав Марійку.
Вона простягнула біленьку хустинку, в якій був 

маленький клаптик паперу. І три слова: «Люблю, 
чекаю, пиши». Два роки літали конвертики щастя. 
Ще трішки, ще кілька місяців, ще кілька днів… Ма-
рійка пошила нову сукню. Кольору неба і петро-
вих батіжків. У ній зустрічатиме Славка. Він мав 
приїхати в суботу. Аби не спізнитися, Марія вирі-
шила у п’ятницю, після останньої пари в інститу-
ті, поїхати додому. Тривожно калатало серце. Вона 
думала: через довгу розлуку. На автостанції сказа-
ли: автобуса не буде – зіпсувався. Доїхала іншим 
автобусом до райцентру. Пішла зупиняти попут-
ній транспорт. 

Той поворот вважали небезпечним. Водії, зазви-
чай, пригальмовували. А він летів. «Боже, чому так 
боляче?», - встигла подумати Марія…

- Налякала ти нас, красуне, - почула Марія. – 
Відкривай, відкривай очі. В лікарні ти, дівчино. 
Все гаразд. Я – твій лікар.

- Водій…
- Нема його...
- Де Славко?
- Твій солдат? Приходив. І завтра прийде. Не 

хвилюйся.
Марію добряче потовкло в аварії. Час і терпіння 

– головна медицина. Так сказав лікар.
- Будеш, красуне, бігати, танцювати, радіти. Але 

мусиш боротися. Мусиш перемогти біль. Хочеш 
плакати? Плач, кричи, аби ставало легше, - розра-
джував лікар.

Коли зайшлов до палати Славко, Марії захотіло-
ся померти. Вже! Негайно! Він став ще вищим, гар-
нішим, змужнілим. А вона? Немічна…

Він гладив її волосся. Цілував руки.
- Не хвилюйся, маленька, ти чекала на мене два 

роки. Тепер – моя черга чекати.
Знову тривожно калатало серце. Щось хотіло 

сказати. Марійка не почула. Як тієї п’ятниці…
Леся, Марійчина подруга, традиційно приноси-

ла купу сільських пліток. Вона вміла розповідати 
їх дотепно і, як сама зізнавалася, смачно.

- Славко до клубу приїжджав. Він…
- Не мовчи, Лесю.
- Він… нічого. Трошки побув і поїхав.
Через день Славко навідав Марійку. Про клуб – 

жодного слова. Вона – також. Казав, почав шука-
ти роботу. Наступного року хотів би піти вчити-
ся. Марійці ж «світила» академвідпустка. Славко 
знайшов роботу у райцентрі. На заводі. Казав, там 
обіцяли дати скерування на навчання.

Лікар порадив батькам повезти доньку до моря, 
аби набиралася сил. Рідна Марійчина тітка, мешка-
ла на Півдні. Марійка була її улюбленицею.

- Скільки треба, стільки будеш в мене жити, - 
сказала тітка в телефонній розмові. – Додому, сер-
денько, поїдеш, як нова.

Леся і Славко прийшли провести Марійку.
- Я буду писати тобі про все-все-все, - не вгава-

ла подруга.
- І я, - додав Славко.
- Ми будемо тебе чекати. Повернешся і відразу 

до клубу – на танці, - щебетала Леся. – Ой, Марій-
ко, я вже сумую за тобою.

… Від Славка листи приходили зрідка. Писав ко-
ротко, мовляв, втомлююся на роботі. А у вихідні 
треба в селі батькам допомагати. Згодом не стало 
жодної звісточки. Марійка запитувала Лесю: чи ба-
чила Славка? Що трапилося? Подруга відповіда-
ла: не знаю, не бачила, нічого не чула.

Додому Марійка повернулася навесні. Тітка 
слова дотримала: племінниця виглядала гарною, 
здоровою.

Увечері вихором на подвір’я влетіла Леся.
- Марійко! Ти здорова! Слава Богу! Я така 

щаслива…
- Лесю, що зі Славком?
- Розумієш, я не хотіла писати тобі… Славко… 

Він через тиждень одружується. З Вікторією. Вона 
розрахувалася з клубу заради нього. Я не знаю, 
яким чином Віка зманила Славка. Я зустріла їх 
недавно в райцентрі, на вулиці. Хотіла поговори-
ти. Але Віка… Вона сказала, аби ти забула про іс-
нування Славка. І мені дісталося.

- А він що?
- Мовчав.
- Я ж тоді ради нього поспішала. Ради нього…
Марія не могла заснути. Яке спання, коли в душі 

стільки образи?! Тихенко вийшла з хати. Присі-
ла на межі.

- Життя без кохання – ніщо, - шепотіла петровим 
батіжкам. – А той чоловік, водій, може, він був ща-
сливий. Може, його не дочекалася кохана дружина. 
Там повинна була залишитися я… я…

- Ходімо, доню, до хати. Може, тебе не одна, а дві 
біди минуло.

Марія запам’ятала ці слова на все життя. Мате-
ринське серце правду казало.

Із тих пір минуло два десятки літ. Марія після 
закінчення навчання залишилася працювати в об-
ласному центрі. Зробила кар’єру. Влаштувала осо-
бисте життя. Леся (назвала доньку на честь подру-
ги) – красуня і розумниця – скоро закінчуватиме 
школу. Молодшому Ігорчику – тринадцять. Чо-
ловіка всі, і в тому числі Марія, називають тато 
Олесь. Бо дмухає на своїх дівчаток і синочка.

Уже вкотре зателефонувала подруга:
- Марійко, коли ми тебе дочекаємось? Бери свою 

челядь і приїжджай на вишні-черешні.
- У наступні вихідні.
- Обіцяєш?
- Обіцяю.
Леся тепер мешкала у райцентрі. Збудували там 

з чоловіком хату. Марія любила їздити до Лесі на 
гостини. Лесин чоловік працює лісничим. У де-
рева закоханий, жартує Леся, більше, аніж в рід-
ну дружину. 

- Хто піде в магазин? Цукор закінчується, а ва-
реників з вишнями всі хочуть, - гукнула Леся з 
порога.

- Доведеться виручати, - пожартувала Марія.
Коли виходила з магазину, на неї налетів нетве-

резий чолов’яга.
- Ма… Марія? Сто пудів… Марія, - перегородив 

дорогу незнайомець.
- Ви… ти… Славко?
- Славко, Славко. Впізнала. Звиняй, я тут трохи 

того… перебрав. Нині субота. Можна. 
Ну, чому не запитуєш, як я живу? Зле живу…
- А Вікторія?
- Віктоооорія… Вона життя тобі, ні, мені, нам зі-

псувала. Я хто? Трудяга! А вона? Пані! Я їй гроші, 
я все для неї, а вона… з чужих ліжок витягував. Ти 
пробач мені. Ні, не треба мені пробачати. А знаєш, 
давай за зустріч. По сто грам. Я маю чвертку.

- Я не п’ю, Славку.
- А я п’ю! І буду пити! А ти гордуєш...
Марія кинулась геть.
- Лесю, я зустріла Славка. Він…
- Був п’яний.
- Ти знала?
- Знала. Не хотіла тобі розповідати…
Їй снилася межа, всіяна петровими батіжками. 

Немов маленький клаптик неба загубився на землі. 
- Прокидайся, Марійко, я малини тобі назбирав, 

– Олесь простягнув повні пригорщі запашних, во-
гких від вранішньої роси, ягід.

Вона припала до його долонь. На малини скоти-
лися солодкі сльози щастя.

Ольга Чорна.

ПЕТРОВІ БАТІЖКИ
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Корисно

8 липня Господарський суд Донецької області ви-
знав ПрАТ «АВК» банкрутом і відкрив ліквідаційну 
процедуру. Активи та пасиви компанії будуть розпо-
ділені відповідно до вимог позивачів-кредиторів. Про 
це повідомляє 24 канал.

Судові органи, ще у жовтні 2016 року відкрили 
справу про банкрутство 

У липні 2021 року суд дійшов висновку щодо до-
цільності введення процедури ліквідації та визнання 
боржника банкрутом.

Кредити АВК
У вересні минулого року Верховний Суд України 

вніс зміни в реєстр вимог кредиторів ПрАТ «АВК», 
зафіксувавши борги кондитерської компанії перед:

– Промінвестбанком – на 1,34 мільярда гривень;
– Сбербанком – на 1,2 мільярда гривень;
– Райффайзен Банком – на 356,7 мільйона гривень;
– Всеукраїнським банком розвитку – на 291,3 міль-

йона гривень.
Крім цього відома українська кондитерська компа-

нія АВК має ряд кредитів, які були взяті під заставу 
її майна, зокрема у:

– Промінвестбанку – 489,3 мільйона гривень;
– Сбербанку – 442,3 мільйона гривень;
– Всеукраїнському банку розвитку — на 199,5 міль-

йона гривень;
– Райффайзен Банку – 42,5 мільйона гривень;
Що відомо про АВК
Засновником та власником збанкрутілої кондитер-

ської компанії є колишній нардеп Володимир Авра-
менко. До початку російської агресії в Україні у 2014 
році майже 70% прибутків АВК забезпечував росій-
ський ринок. Вироби компанії займали 6% ринку шо-
коладної продукції РФ. Після введення Росією тор-
гового ембарго у 2014 році АВК офіційно повністю 
втратила нішу на російському ринку солодощів.

Російський бізнес відсудив кондитерські фабри-
ки АВК. У 2019 році російський Сбербанк відсудив у 
АВК кондитерську фабрику в окупованому Донецьку, 
а рік до того АВК позбулась фабрики на Закарпатті, 
яка також перейшла російському банку.

Основними акціонерами АВК були Володимир Ав-
раменко та Валерій Кравець, який за часів експрези-
дента-втікача Януковича був міністром сільського 
господарства в Криму. За даними ЗМІ Валерій Кра-
вець продовжував продавати на окупованому Дон-
басі солодощі ТМ «АВК» навіть після початку АТО.

Після розголосу в українських ЗМІ про роботу ко-
ндитерської фабрики АВК на окупованих територі-
ях, Валерій Кравець провів ребрендинг і продовжує 
виробництво солодощів у ДНР під торговою маркою 
«Лаконд».

 Сторінку підготувала Валентина Йотка.

З початком ринку землі в Україні самоврядний кон-
троль скасовується, але після введення в дію відпо-
відних положень Закону № 1423- ІХ (із 26 травня 
2022 року) виконавчим радам громад будуть делего-
вані певні функції державного контролю: їм надають-
ся повноваження з контролю за самовільним зайнят-
тям земельних ділянок, їх використанням за цільовим 
призначенням, боротьби з бур’янами тощо. Про це по-
відомляє silske.org, пише agronews.ua.

Щоб отримати контрольні повноваження, відпо-
відні ради повинні будуть прийняти окреме рішення. 
Псля введення в дію Закону №1423- ІХ (із 27 трав-
ня 2021 року) органи державної власності вже не мо-
жуть розпоряджатися такими ділянками. Якщо такі 
земельні ділянки підлягають передачі в комунальну 
власність, відповідна громада, яка має намір розпоря-
дитися такими землями, повинна сама звернутися для 
здійснення реєстраційної дії. Чи потрібно укладати 
додаткові угоди про заміну сторін у договорах орен-
ди на землі сільськогосподарського призначення, які 
Головне управління передало в комунальну власність 
територіальним громадам?

Укладати додаткові угоди про заміну сторін у дого-
ворах оренди на землі сільськогосподарського при-
значення необов’язково, але вони можуть бути укла-
дені за домовленістю сторін. Щоб вести облік земель 
і землевласників (користувачів, громада має створи-
ти власний геопортал. Передбачено, що відповідно до 
Закону № 711, який набирає чинності 24 липня 2021 
року, дані комплексного плану просторового розвит-
ку громад будуть опубліковані у відкритому досту-
пі на геопорталах громад, національному геопорталі 
та інших геопорталах, які вибере громада. На розроб-
ку таких планів передбачається виділення субвенції 
з держбюджету.

Громада може фінансувати роботи із землеустрою 
на території всієї громади на землях будь-якої фор-
ми власності, адже Законом № 1423 до законодавства 
було внесено відповідні зміни. Аби громаді обчис-
лити площу або проінвентаризувати польові доро-
ги та укласти договори оренди, потрібно звернутися 
до сертифікованого землевпорядника для виготов-
лення землевпорядної документації, зареєструвати 
ці земельні ділянки в Державному земельному ка-
дастрі, а права на них — у Державному реєстрі речо-
вих прав, після чого можна передавати їх в оренду 
землекористувачам.

 Переважного права на отримання земельної ділян-
ки у власність жителі громади не мають.

Власники землі та землекористувачі сплачують пла-
ту за землю з дня виникнення права власності або 
права користування земельною ділянкою (п. 287.1 
ПКУ). Тож, якщо право власності на земельну ділян-
ку, право постійного користування та/або право орен-
ди земельної ділянки (земельних ділянок) оформлено 
на ФОП, то така особа подає до контролюючого орга-
ну за місцем знаходження земельної ділянки податко-
ву декларацію з плати за землю (земельного податку 
та/або орендної плати за земельні ділянки державної 
або комунальної власності). Коли ж право власності 
на земельну ділянку, право постійного користуван-
ня та/або право оренди земельної ділянки оформле-
но на фізичну особу, то нарахування плати за землю 
(земельного податку та/або орендної плати) здійснює 
контролюючий орган (за місцем знаходження земель-
ної ділянки).

 Саме він надсилає (вручає) платникові за місцем 
його реєстрації до 1 липня поточного року податкове 
повідомлення-рішення про внесення плати за землю.

ТОВ ФруТек провело дегустацію нового десертно-
го сорту смородини Чорний десерт для промислово-
го вирощування. про це на своїй сторінці у Фейсбук 
повідомляє пресслужба товариства.

Ми звикли, що чорна смородина – ягода для компо-
тів, джемів чи промислової переробки. Але з кожного 
«правила» можуть бути виключення.

«Наприклад, новий сорт Інституту Садівництва 
НААН під назвою Чорний Десерт! Серед усіх наших 
друзів і знайомих, які куштували цей сорт – враження 
залишилось однакове: фантастичний, непереверше-
ний смак! Тому підтверджуємо, дегустаційна оцінка 
9 з 9 – цілком об’єктивна!», – йдеться в повідомленні. 
Ягода крупна та дуже крупна, має відмінний десерт-
ний смак (один з самих смачних сортів чорної сморо-
дини) та характерний аромат.

 Чорний десерт – один з найкращих сортів для сві-
жого ринку. Урожайність сорту висока – на рівні з 
традиційними сортами (наприклад, Софіївська) – в 
середньому 8-9 т/га. Для щорічного отримання висо-
ких сталих врожаїв сорт потребує циклічної заміни 
пагонів (якість врожаю на 3-ох річних та старших па-
гонах знижується).

30 червня закінчився 2020/2021 маркетинговий рік 
для виробників та експортерів продукції рослинни-
цтва і вже в липні Україна отримує перші надходжен-
ня продукції нового врожаю. І хоча валовий збір в 
2020/21 МР був значно нижчий ніж попереднього 
року, загалом можна констатувати непогані результа-
ти експорту основних зернових культур. Про це пові-
домляє УКАБ.

За результатами 2020/2021 МР було експортовано 
16,7 млн т пшениці, що на 19% нижче попереднього 
року. Кукурудзи було експортовано 23,1 млн т, що на 
24% нижче в порівнянні з попереднім періодом.

«Однак незважаючи на значно менший обсяг екс-
порту, зменшення виручки було мінімальним, а в де-
яких випадках вона навіть і зросла. В 2020/2021 МР 
експортна виручка від реалізації пшениці становила 
3,5 млрд USD, що на 5% нижче аналогічного показ-
ника минулого року. Експортна виручка від реаліза-
ції кукурудзи склала 5,1 млрд USD, що на 2% вище 
в порівнянні з попереднім періодом. Така ситуація 
була спричинена значним світовим зростанням цін 
на зернову групу», – пояснює Світлана Литвин, ана-
літик УКАБ.

ТОП-3 найбільшими імпортерами української пше-
ниці в 2020/2021 МР були: Єгипет (15% експортної 
виручки), Індонезія (15%) та Марокко (7%).

ТОП-3 найбільшими імпортерами української ку-
курудзи були Китай: (37% експортної виручки), Ні-
дерланди (10%) та Єгипет (10%).

 Нагадаємо, що Україна суттєво скоротила перероб-
ку соняшнику.

ЯКІ ПОВНОВАЖЕННЯ 
ОТРИМАЮТЬ ГРОМАДИ 
ЩОДО КОНТРОЛЮ У 
ЗЕМЕЛЬНІЙ СФЕРІ

НОВИЙ ДЕСЕРТНИЙ 
СОРТ ЧОРНОЇ 
СМОРОДИНИ

НАЙБІЛЬШІ ІМПОРТЕРИ 
УКРАЇНСЬКОЇ ПШЕНИЦІ 
ТА КУКУРУДЗИ

СУД РОЗПОЧАВ 
ЛІКВІДАЦІЙНУ 
ПРОЦЕДУРУ 
КОМПАНІЇ «АВК»

ЯК ВЛАСНИКИ ЗЕМЛІ 
ПОВИННІ ЗВІТУВАТИ 
ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ 
ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ



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


