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За роки війни на Сході загинуло 
понад 500 десантників, 6 отримали 
звання Героїв України, посмертно. 
2 серпня, командування та 
особовий склад військових частин, 
ветерани-десантники, рідні 
загиблих відвідують військові 
кладовища, аби віддати шану 
полеглим воїнам- десантникам.

У 2014 році вони одними з перших 
давали відсіч агресії Росії проти Украї-
ни. Найчорнішим для ДШВ днем було 
14 червня 2014 року, коли у збитому бо-
йовиками поблизу Луганського аеро-
порту Іл-76 загинули 40 десантників 
25-ї бригади та 9 членів екіпажу літака.

Нині почесне звання Героїв Укра-
їни посмертно присвоєно шістьом 
десантникам:

Ігор Брановицький – кулеметник 
90-го окремого десантного 
штурмового батальйону 
«Житомир» 81-ї десантно-
штурмової бригади.
Під час оборони аеропорту Доне-

цька витягнув на собі двох поранених 
з нового терміналу (серед них старши-
на Анатолій Свирид). Потім разом із 
«Сєвєром» та Василем Соколовським 
повернувся назад і був захоплений 
у полон. За повідомленнями очевид-
ців, після тортур і знущань у полоні 
над побратимами добровільно визнав 
себе кулеметником, якого розшукува-
ли бойовики. Після катування був за-
стрелений двома пострілами в голо-
ву російським терористом Павловим 
«Моторола».

Ігор Зінич – медичний брат 
госпітального відділення, 

3-й батальйон, 80-та окрема 
аеромобільна бригада.
У останні дні перед підривом терори-

стами нового терміналу аеропорту До-
нецька Ігор рятував життя поранених 
в умовах, коли їх неможливо було ви-
везти з аеропорту, під постійними об-
стрілами. Сам був поранений. Загинув 
20 січня 2015 року під завалами в ново-
му терміналі.

Іван Зубков – заступник 
командира роти з парашутно-
десантної підготовки у 81-й 
окремій аеромобільній бригаді.
Командир роти вогневої підтрим-

ки Іван Зубков у січні 2015 року брав 
участь у деблокуванні підрозділів, що 
боронили Донецький аеропорт. Під час 
одного з боїв він викликав вогонь арти-
лерії на себе, прикривши відхід підроз-
ділу. 20 січня 2015 року востаннє вихо-
див на зв’язок та повідомив, що лежить 

під завалами. Старший лейтенант заги-
нув унаслідок підриву бойовиками дру-
гого поверху нового терміналу.

Тарас Сенюк – командир 1-го аеро-
мобільно-десантного батальну 95-ї ок-
ремої аеромобільної бригади.

Підполковник Сенюк загинув 3 черв-
ня 2014 року під час виконання бойово-
го завдання зі знищення укріпленого 
опорного пункту терористів у Семенів-
ці, на околиці міста Слов’янська. Ком-
бат, як завжди, був попереду, разом із 
розвідувальним взводом. У бою, керу-
ючи діями тактичної групи, він загинув 
від кулі снайпера. Куля великого калі-
бру пробила бронежилет комбата, зав-
давши йому смертельного поранення.

Сергій Кривоносов – начальник 
штабу — перший заступник 
командира 2-го батальйону 79-ї 
окремої аеромобільної бригади, 
майор.

Загинув під час обстрілу з РСЗВ 
«Град» з боку кордону о 2 годині ночі. 
Свою висоту на українсько-російсько-
му кордоні він тримав понад місяць. 
Коли розпочався черговий нищівний 
артобстріл із території Росії, снаряд за-
летів в окоп, і Сергій закрив його своїм 
тілом, рятуючи солдатів.

Василь Мельников – радист-пара-
шутист пошуково-рятувального взво-
ду 95-ї окремої аеромобільної бригади.

Трагічно загинув 19 листопада 2002 
в навчально-тренувальному центрі в 
смт Бородянка. Ціною власного жит-
тя врятував студента-парашутиста, 
який неминуче загинув би. На висо-
ті 1800–2000 метрів інструктор Мель-
ников подав команду учневі Солоніци-
ну припинити всі маневри і готуватися 
до розкриття парашута. Після спроб це 
зробити Солоніцин втратив стабільне 
положення тіла і зробив розворот впра-
во. Мельников відразу прийшов на до-
помогу і спробував відкрити його ос-
новний парашут з лівого боку, але це 
йому не вдалося. Через це Мельников 
змушений був у вільному падінні змі-
ститися до правого боку учня. Він увів 
у дію основний парашут Солоніцина на 
висоті приблизно 350 метрів, а пізні-
ше спрацював запасний парашут. При-
земляючись на землю «під двома ку-
полами», Солоніцин не зазнав жодних 
ушкоджень.

Василь Мельников почав розкривати 
свій запасний парашут лише після того, 
як переконався в розкритті основного 
парашута Солоніцина. Оскільки було 
втрачено час, наявної висоти не виста-
чило для наповнення купола запасно-
го парашута повітрям… То був останній 
890 стрибок Василя Мельникова.

Місто живе

Схиляємо голови перед вічною 
пам’яттю тих, хто проходив службу 
в лавах Повітряно-десантних, 
Аеромобільних, Високомобільних 
та Десантно-штурмових військах; 
виконував військовий обов'язок, 
захищаючи Україну та її народ.

Гадяцькі десантники теж бережуть 
свої традиції та, сподіваємось, збе-
руться разом, щоб згадати полеглих 
побратимів, покласти живі квіти до 
«Чорного тюльпану» і відвідати місця 
вічного спочинку наших героїв-земля-
ків на міському кладовищі. 

Своєю відвагою, патріотизмом, відда-
ністю присязі вони вписали свої імена 
в історію нашої країни і Збройних Сил. 

Ми хочемо подякувати кожному бій-
цю за відвагу, силу духу і витримку, за 

мужність ваших сердець. Пишаємося 
вашими перемогами та пам’ятаємо усе: 
Донецький аеропорт, «Іловайський ко-
тел», жорстокі бої, героїчну оборону на-
селених пунктів, наступи... 

ЗГАДАЄМО ЗЕМЛЯКІВ

Анатолій Лифар 
Дата та місце народження: 19 травня 

1981 р., с. Римарівка.
Дата та місце загибелі: 28 серпня 2014 

р., с. Новокатеринівка, Старобешів-
ський район, Донецька область.

Указом Президента України № 
311/2015 від 4 червня 2015 року, «за 
особисту мужність і високий професі-
оналізм, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісно-
сті України, вірність військовій прися-

зі», нагороджений орденом «За муж-
ність» III ступеня (посмертно).

Юрій Кириєнко 
Дата та місце народження: 7 січня 

1982 р., с. Рашівка.
Дата та місце загибелі: 28 серпня 2014 

р., с. Новокатеринівка, Старобешів-
ський район, Донецька область.

Указом Президента України № 
311/2015 від 4 червня 2015 року, «за 
особисту мужність і високий професі-
оналізм, виявлені у захисті державного 
суверенітету та територіальної цілісно-
сті України, вірність військовій прися-
зі», нагороджений орденом «За муж-
ність» III ступеня (посмертно).

Ігор Жадько 
Дата та місце народження: 1 березня 

1976 р., м. Гадяч.
Дата та місце загибелі: 16 червня 2015 

р., м. Костянтинівка, Донецька область.

Олександр Корнійко 
Дата та місце народження: 20 серпня 

1994 р., с. Петрівка-Роменська.
Дата та місце загибелі: 16 лютого 2017 

р., смт Зайцеве, Горлівська міська рада, 
Донецька область.

Указом Президента України № 
104/2017 від 10 квітня 2017 року, «за 
особисту мужність, виявлені у захисті 
державного суверенітету та територі-
альної цілісності України, самовіддане 
виконання військового обов'язку», на-
городжений орденом «За мужність» III 
ступеня (посмертно).

Підготувала Вікторія Цимбал

ДЕНЬ ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ 
ЗАГИБЛИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

ДЕСАНТНО-ШТУРМОВИХ ВІЙСЬК

Ігор ЖадькоАнатолій Лифар Олександ Корнійко Юрій Кириєнко
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ЗУПИНКА Є,  
АЛЕ ПУСТУЄ

«Звати мене Олеся Васецька. Моє село Круглик, 
колишнього Гадяцького району, завжди буде 
рідним. Тут живуть мої батьки, тут отримала освіту, 
навчилася працювати. 

У той час у селі ще існував колгосп, де були 
вівчарник, телятники, 2 корівники, працював клуб, 
де діяла бібліотека. Потім було навчання в Полтаві, 
тут я і осіла. Але додому їжджу завжди, бо кому як не 
дітям допомагати своїм батькам. 

Зараз мені 40. Від колишньої інфраструктури і 
«слід простив»: знищені ферми, клуб, фельдшер-
ський пункт, як і в багатьох селах. Натомість з’яви-
лася процвітаюча агрофірма. Керівники налагоди-
ли вуличне освітлення, взяли на себе всі питання, 
пов’язані з водопостачанням (ремонт, оплата), справ-
ді якось намагаються підтримувати село.

Але до нього ось уже третій рік поспіль зовсім не 
ходить автобус! Причина – від найближчого села 
Харківці прокладена «каменка». А це – 3 км шля-
ху. До Харківців, до речі, де є асфальтове покрит-
тя, теж зовсім не їздить транспорт. З цим питан-
ням мої батьки і інші жителі села зверталися і до 
колишнього сільського голови, і до нового сільського 
старости. Просили про транспортне сполучення хоча 
б раз на місяць. Відмова базується на складності 
транспортних дозволів, відповідальності водіїв і таке 
інше.

Невже у вік технологій, розвитку транспортної 
системи не можна вирішити це питання? Невже цим 
нещасним старим людям (а це найголовніше), що 
проробили вік, не можна виїхати за необхідними лі-
ками і для оплати комунальних платежів. А оплачу-
ють їх справно, без затримок. При пенсії 1912 грн ви-
наймають машину до Гадяча (20 км)… 

Зупинка, до речі, в селі є, але, звісно, стоїть зовсім 
пуста.»

СКОРО ВКРАДУТЬ
Олег Казаков надіслав повідомлення на сторінку 

в соцмережі: 
«У Гадячі, на новому мосту, не закріплена 

кришка фільтра-сепаратора дощової води. Скоро 
або вкрадуть, або викинуть в кущі. Хто займається 
такими питаннями? Наведіть порядок!»

«БМ»

Нагадуємо, якщо вам є про що розповісти, 
поділитись приємною чи НЕ ДУЖЕ 
новиною, поскаржитись на неправомірні 
дії посадовця, працівника сфери послуг, 
торгівлі, висловити своє незадоволення 
працівниками комунальних чи інших служб, 
або ви вважаєте, що хтось вчиняє не правильно, 
чи не законно – телефонуйте до редакції. 
Вислухаємо усі скарги і, якщо вони не 
суперечать чинному законодавству, 
оприлюднимо на сторінках тижневика та 
наших інтернет-ресурсах. До речі, адекватні 
скарги і претензії приймаємо навіть анонімно. 
Звертайтесь у робочий час – 050 80 11 885.  
P.S. Органи місцевого самоврядування та 
правоохоронці повинні моніторити ЗМІ і, якщо 
є така необхідність, реагувати на публікації.

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

У плані моніторингу з 19 по 25 липня 2021 року 
відібрано та лабораторно досліджено 3 проби води з 
відкритих водойм в пунктах культурно-побутового 
використання в р. Псел, р. Грунь. Відхилень від нор-
мативних показників згідно ДСП №173-96 по сані-
тарно - хімічних показниках не виявлено. По мікробі-
ологічних показниках (ЛКП) виявлено перевищення 
нормативу.

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

ня (водорозподільча мережа) в м. Гадяч досліджено 2 
проби питної на відповідність вимог ДСанПіН  2.2.4.-
171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної 
для споживання людиною». Відхилення по санітар-
но - хімічних показниках  виявлено в 2 пробах (вміст 
аміаку – 0,58- 0,64 мг/дм3). Відхилень від нормативу 
по мікробіологічних показниках не виявлено.

Із індивідуальних шахтних колодязів с. Соснівка, 
с. Лютенька досліджено 2 проби води на вміст нітра-
тів, перевищення ГДК (50 мг/дм3) виявлено в 1 про-
бі с. Соснівка (135 мг/дм3 ).

У зв’язку з підвищеним рівнем мікробного забруд-
нення води в річці Псел та річці Грунь, із 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»

Про це повідомили на сайті громади.
Матеріали для флагштока, який встановили до 

30-річчя Незалежності України, в центрі Вепри-
ка, надав житель села Ігор Іванюта. Роботи прово-
дили працівники Веприцького старостату та КП 
«Добробут» Великобудищанської сільської ради.

«БМ»

У ВЕПРИКУ ВСТАНОВИЛИ 
7-МЕТРОВИЙ ФЛАГШТОК  

ЕКОЛОГІЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Індекс ЛКП
фактично    

Індекс ЛКП
в нормі до 5000

р. Псел (пляж) 
м. Гадяч (2 проби) 9500 5000

р. Грунь м.Гадяч 1200  5000

ГОЛОС НАРОДУ

У Міністерстві освіти і науки відібрали 62 заклади 
професійної освіти, які цього року отримають кош-
ти на облаштування нових або додаткове обладнан-
ня раніше створених навчально-практичних центрів 
(НПЦ).

У переліку – Державний навчальний заклад «Га-
дяцьке вище професійне училище».  

«Цього року надійшло багато заявок для створен-
ня центрів за технологічно складними професіями. 
Йдеться, наприклад, про верстатників широкого про-
філю, електрогазозварників, токарів, електромонтаж-
ників. Ми безсумнівно підтримали їх, адже частина 
цих професій є гостро затребуваною на ринку пра-
ці. Разом з тим, традиційно, популярною лишилася 
сфера послуг. Частина поданих заявок буде профі-
нансована за професією кухаря, кондитера, швачки 
та інших. За цими професіями навчається переваж-
на більшість учнів», – зазначив заступник Міністра 
освіти і науки Ігор Гарбарук.

У Гадяцькому ВПАУ навчально-практичний центр 
створюватимуть за професією «Водій автотранспорт-
них засобів (категорія С)». Загальна вартість ство-
рення центру складає 5 млн. 677 тис. грн, сума суб-
венції – 3 млн. 974 тис. грн. 

МОН

Фотоальбом поезії: 
до нього увійшли вірші 
десяти сучасних поетес. 
Збірка доповнена фото-

графіями сільських пейзажів – роботами київського 
фотографа Рустама Гімадієва.

«Процес створення фотоальбому поезії тривав рік. 
Під час експедицій ми спостерігали за змінами по-
годи та тваринами, намагаючись закарбувати ціка-
ві композиції та незвичайні поєднання кольорів. Ці 
фото ілюструють зміни пір року, коли можна помі-
тити особливу різноманітність краси нашої приро-
ди», – розповіла авторка проекту, рашівчанка Юлія 
Кобізька.

Із її слів, цей фотоальбом згуртував до співпраці 
десятьох сучасних поетес, які пов’язані з селом Ра-
шівка, народилися в ньому, колись жили чи й досі 
живуть і працюють, одухотворяються природою, 
культурними традиціями, місцевою говіркою. Серед 
них – письменниці Людмила Кратенко, Людмила Ва-
силик, а також просто шанувальниці поетичного сло-
ва, для яких лірика – це поклик серця і віддушина.

Одна з авторів збірки Альона Сімінько поділилась 
своїм секретом натхнення: 

«У 9 років я написала свій перший вірш і з того 
дня всі мої радісні і сумні переживання складаються 
в віршовані рядки. Я завжди посміхаюся людям, але 
душу відкриваємо лише на папері».

Автори розповіли про своє захоплення поетичним 
словом, звідки черпають натхнення, зачитали свої 
твори. У збірці можна знайти вірші різноманітних 
жанрів: інтимної, громадянської, філософської та 
звісно пейзажної лірики. Вже з кінця липня збірка 
поповнить літературний арсенал полтавських та ра-
йонних бібліотек, як зразок сучасної народної твор-
чості Полтавщини.

НП

Така назва президентської програми, у рамках якої 
на Полтавщині планують збудувати або відремонту-
вати 105 спортмайданчиків. Вартість кожного — 480 
тисяч гривень. 

Найбільше отримає Полтава — 33, Лубни та Кре-
менчук — по 15.

До слова, на території Гадяцької громади таких 
майданчиків буде два: по вул. Полтавська, 17а, та по 
вул. Полтавська, 35. 

Департамент будівництва, МіА та ЖКГ Полтав-
ської ОДА уже оголосив тендер на придбання трена-
жерів для мультифункціональних спортмайданчиків 
з очікуваною вартістю 50,4 млн грн. Тобто середня 
вартість одного набору обладнання становитиме не 
більше 480 тис. грн.

Відповідно до умов тендера, усе обладнання має 
надійти до кінця листопада.

Як розповіла начальниця Управління у справах 
сім’ї, молоді та спорту Полтавської ОДА Марина 
Трохименко, президентська програма реалізовува-
тиметься за принципом «80%+10%+10%». Більшу 
частину покриє державний бюджет, 10% має опла-
тити область і ще 10% — місцеві бюджети: громади, 
міські або сільські.

Окрім того, «зверху» органи місцевого самовряду-
вання мають забезпечити ще й облаштування основ 
під майданчики з гумовим покриттям. Їхній розмір 
— 140 м2 кожний, а поверхня повинна бути утрамбо-
ваною, водопроникною та мати уклон (1 см на 3 ме-
три) для відведення води при опадах. Якщо грома-
да не буде здатна самостійно виконати умови, вона 
може звернутися за фінансуванням до держави.

Кожен спортмайданчик матиме наступний набір 
тренажерів та інших об’єктів: спорткомплекс з під-
вісною системою рукоятей; лавка з упором для пре-
су; упор для віджимання; подвійні бруси для віджи-
мання; потрійний турнік; рукохід-драбина;

три тумби для стрибків; лавка на металевих ніжках; 
металева урна; інформаційний стенд.

На кожному тренажері планують розмістити QR-
код, за яким можна дізнатися, які вправи на ньому 
можна виконувати. Загалом же в Україні запланова-
но встановити 10 тисяч спортмайданчиків.

«БМ»

На офіційній сторінці організатора у соцмережі 
Фейсбук, з’явилась інформація про те, що 14 жовт-
ня,  до Дня захисників України, в Гадячі відбудеть-
ся напівмарафон. 

Учасникам пропонують наступні дистанції:
21 км - від 18 років;
10 км – від 16 років;
4,2 км – від 12 років;
Заявки можна подавати до 13 жовтня.

«БМ»

ВПАУ ОТРИМАЄ КОШТИ НА 
СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО-
ПРАКТИЧНОГО ЦЕНТРУ

У РАШІВЦІ 
ПРЕЗЕНТУВАЛИ 
ЗБІРКУ ПОЕЗІЇ 

«АКТИВНІ ПАРКИ»

БІЖИМО 
НАПІВМАРАФОН? 
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Минулого тижня
в Гадячі
зареєстровано
2 немовлят

16 осіб
пішли
з життя

6 пар
одружилося

3 пари
розлучилися

22 липня, близько 08:30, до відділу поліції № 3 (м. 
Карлівка) Полтавського райуправління надійшло 
повідомлення з Карлівської районної лікарні. Ме-
дики заявили про травмування 59-річного працівни-
ка одного з місцевих підприємств. Про це повідомив 
відділ комунікації поліції Полтавщини.

Слідчо-оперативна група поліції встановила, що 
59-річний чоловік постраждав під час спроби зу-
пинити автоцистерну (водовоз), що розпочала рух 
з місця паркування. Від отриманих тілесних ушко-
джень водій вантажівки помер у лікарні близько 12-ї 
години.

За цим фактом відомості внесли до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 ККУ 
(Порушення правил безпеки дорожнього руху або 
експлуатації транспорту особою, яка керує тран-
спортним засобом, якщо вони спричинили смерть 
потерпілого). Тривають слідчі дії.

Пресслужба поліції Полтавщини

На Полтавщині судитимуть колишнього голову 
сільської ради за службову недбалість, що спричи-
нила збитків на майже 200 тис. грн.

Лубенська окружна прокуратура направила до 
суду для до суду обвинувальний акт стосовно коли-
шнього сільського голови однієї із сільських рад, на 
той час Гребінківського району. 

Службову особу обвинувачують у розтраті бю-
джетних коштів шляхом зловживання службовою 
особою та своїм службовим становищем, видачі 
службовою особою завідомо неправдивих офіцій-
них документів, тобто за ч. 2 ст. 191 та ч. 1 ст. 366  
Кримінального кодексу України.

У 2018 році  посадовець  уклав  із  фізичною осо-
бою-підприємцем договір на ремонт дорожнього по-
криття на території  населеного пункту. Згодом, по-
при те, що ремонт не завершили, він підписав акт 
приймання виконаних будівельних робіт, в якому 
засвідчив неправдиві відомості щодо обсягів ремон-
ту дороги.

Внаслідок цього, із місцевого бюджету на рахунок 
фізичної особи-підприємця перерахували майже 198 
тис. грн, йдеться у повідомленні.

Прес служба прокуратури Полтавщини

У Миргородському районі насадження конопель 
виявили на ділянці 40-річного жителя одного із сіл 
Сергіївської громади.

Поліцейський офіцер громади виявив на терито-
рії домогосподарства понад півсотні рослин, а також 
близько пів кілограма подрібненого канабісу.

Довідково.
За незаконний посів або вирощування снодійно-

го маку чи конопель передбачена кримінальна від-
повідальність (стаття 310 Кримінального кодексу 
України).

Незаконний посів або вирощування снодійного 
маку (в кількості від 100 до 500 рослин) чи конопе-
ль (у кількості від 10 до 50 рослин) караються штра-
фом від 1700 до 8500 гривень або арештом на строк 
до шести місяців, або обмеженням волі на строк до 
трьох років.

За незаконне вирощування снодійного маку в кіль-
кості 500 і більше рослин чи конопель у кількості 50 
і більше рослин передбачено позбавлення волі на 
строк від 3 до 7 років.

Пресслужба Поліції Полтавщини

Жертві було 24 роки. Вона жителька села, мати 
двох неповнолітніх дітей. Відомості за даним фак-
том правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досу-
дових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч. 2 
п. 10 ст. 115 (Умисне вбивство, поєднане зі зґвалту-
ванням або сексуальним насильством) Кримінально-
го кодексу України. 

Під час оперативно-розшукових та слідчих дій по-
ліцейські здобули інформацію, яка дала їм підста-
ви обґрунтовано підозрювати у скоєнні жорстокого, 
умисного вбивства 27-річного жителя Гадяча Олек-
сія Бєлоусова. Як виявилось згодом – це колишній 
чоловік убитої. 

У селі кажуть, що донедавна пара жила у мирі та 
злагоді. Проте, кілька місяців тому, повернувшись із 
заробітків, Олексій запідозрив Ангеліну (так звали 
жертву) в невірності. Через це вони й розлучилися. 
Ангеліна залишилася жити у Біленченківці, а Олек-
сій – переїхав у Гадяч.

Як стверджують їхні спільні знайомі, відтоді, між 
колишнім подружжям почались масштабні сварки. 
Олексій став агресивним у відношенні до колишньої, 
часто кидався на неї із кулаками. Одного разу, Анге-
ліна навіть була госпіталізована до медзакладу і звер-
талася із заявою про побиття до правоохоронних ор-
ганів. Проте, це не врятувало її.

Напередодні трагедії, Ангеліна була в гостях у дру-
зів. Кажуть, що додому поверталась не пізно. Проте, 
вже близько 22 години її почали шукати. Знайшли 
вранці,  вже мертву. 

Правоохоронці одразу почали оперативно-розшу-
кові та слідчі дії – розповсюдили фото підозрювано-
го, оглядали місця, де ймовірно він міг знаходитись, 
перевіряли усі автомобілі, які проїздили повз місце 
злочину.  

Поки велися пошуки, жителі села, без перебіль-

шень, перебували у страху. Вулиці перетворилися на 
пустку, із дворів практично ніхто не виходив, дітей не 
випускали із будинків. Люди боялися, бо не знали, на 
що здатен зловмисник. Тільки одиниці долучилися 
до його пошуків. 

  Олексія знайшли практично через добу, по обіді, 
26 липня, – як виявилось, він утік не далеко від місця 
злочину. Намагаючись уникнути кримінальної відпо-
відальності, підозрюваний переховувався на терито-
рії старого інтернату, зовсім поруч із будинком своєї 
жертви...  Саме там, на горищі будинку, його знай-
шов близький друг родини і передав правоохоронцям. 

Кажуть, що під час затримання він не заперечував 
своєї причетності до вбивства. Але, запевняв, що не 
хотів цього робити. Мовляв, образився на Ангеліну, 
бо вона сказала, що більше його не любить…

Того ж дня, близько 21:00, у Гадяцькому районному 
суді йому обрали запобіжний захід -  тримання під 
вартою 60 діб, без права внесення застави.

За даним фактом слідчі поліції, за процесуального 
керівництва прокуратури, здійснюють розслідуван-
ня за п. 10 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу Укра-
їни – умисне вбивство, поєднане зі зґвалтуванням 
або сексуальним насильством. Санкція статті перед-
бачає від 10 до 15 років ув’язнення або довічне поз-
бавлення волі.

«БМ»

СУДИТИМУТЬ 
ЕКСГОЛОВУ ОДНІЄЇ 
ІЗ СІЛЬСЬКИХ РАД

ПОСАДИВ КОНОПЛІ

ЗАГИНУВ ВОДІЙ, 
ЯКИЙ НАМАГАВСЯ 
ЗУПИНИТИ ВОДОВОЗ

ЗҐВАЛТУВАВ І 
ЗАДУШИВ ЖІНКУ

У соцмережах друзі, рідні та колеги 
співчувають родині загиблої. А також, 
у зв’язку із скрутним матеріальним 
становищем, просять допомогти матері 
Ангеліни - Оксані Омельченко.
Номер карти ПриватБанку 5168 7574 2588 
7488  (Оксана Володимирівна Омельченко).

Ранок минулої неділі на Гадяччині почався 
не спокійно. Від мешканців Біленченківки, 
Гадяцької міської тергромади, почали 
надходити повідомлення про те, що на околиці 
села, в яблуневому саду, знайшли тіло жінки із 
ознаками насильницької смерті.
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І чи «запануєм ми, браття, 
безземельні і безправні, у своїй 
сторонці?»

Ще в сиву давнину безстрашні вікін-
ги і варяги, войовничі кочівники, воле-
любні скіфи та інші завойовники, які 
ніколи не були рабами чи кріпаками, 
вели війни за родючі і живописні зем-
лі. І за рабів, які на тих землях прожи-
вали, бо раби ніколи не були воїнами, 
тому і неспроможні були захистити ні 
своєї землі, ні себе самих.

У ті суворі часи земля майже завжди 
належала тим, хто вмів міцно тримати 
в руках зброю, був освіченим та сповна 
розуму, і за землю не боявся життя від-
дати. Бо добре знав, що земля понят-
тя стратегічне, і зовсім не торгово- то-
варне. І навпаки, земля майже ніколи 
не належала неосвіченим йолопам, ра-
бам, кріпакам, та тим, хто боявся брати 
в руки зброю. Не прагнули її мати і про-
сто непрактичні люди.

... Прийшли нові часи, однак, наш су-
часний глобалізований світ ніскільки 
не став добрішим. Він такий же суво-
рий, як і світ старий, просто методи дій 
стали іншими... Війни за землю три-
вають, і не припиняться ніколи. І те-
пер уже ведуться, як не парадоксально, 
злочинними законами, які нав’язу-
ються недумаючому народу. Попира-
ється святая святих - Конституція, до 
якої тягнуться руки вже не одного хи-
труна, щоб зманіпулювати свідомістю 
громадян України, особливо селян. 
Використовується ретельно прикри-
те шахрайство, чітко розроблені мані-
пулятивні технології поряд з політтех-
нологічним впливом партій, а точніше 
кланів.

І все це вже не потребує в основно-
му військової звитяги. Хоча дехто, в 
тім числі і новоспечений московський 
царьок, все ще кидає своїх вояк у вог-
нища звичайних війн. І зверніть увагу 
- за розширення територій, а значить 
за землі, бо це розширення сфер сво-
го впливу.

Хитрі замасковані окупанти, які до-
бре почувають себе в Україні, сидячи 
на мішках з грошима, теж прагнуть зем-
лі. Розраховуючи на тупість, неосвіче-
ність і обмеженість якоїсь частини не-
свідомих українців, на їхню копійчану 
жадність і примітивністьЛїа оманливу 
однохвилинну вигоду, ілюзію вигоди, 

яка неминуче призведе до нищівних і 
безповоротних стратегічних втрат для 
України як для держави, так і для самих 
українців. Згадайте, які «золоті гори» 
нам обіцяли перед приватизацією під-
приємств, а що ми одержали... Украї-
на опинилась жебрачкою перед світо-
вою спільнотою. Ще гірше буде, якщо 
держава Україна залишиться практич-
но без землі. Бо без землі немає неза-
лежної держави.

Ще наш Кобзар добре це розумів, і 
сказав, що «в своїй хаті, а це значить на 
своїй землі, своя правда, і сила, і воля». 
Ринок землі вперто нав’язується зов-
сім не для того, щоб ми її мали, а для 
елементарного - щоб землю у народу 
вкрасти.

Зовсім не для продажу землі поло-
жили свої голови в боях за рідну зем-
лю- годувальницю козаки, бійці УНР, 
вояки Радянської Армії і УПА в Дру-
гій Світовій війні. І сьогодні за землю 
віддають своє життя і здоров’я воїни 
ЗСУ та добровольці на Донбасі. Не за 
продаж землі не повернулися додому з 
Майдану і Небесної Сотні.

У цей вирішальний час при бездіяль-
ній судовій системі і з бездіяльними 
правоохоронними органами, розгулом 
корупції, безладу у владі, запроваджен-
ня ринку землі буде простою її крадіж-
кою. Обдурити нас зможуть рівно на-
стільки, наскільки ми самі дозволимо 
це зробити, все залежить від нашої 
згуртованості, бо це наша остання ба-
рикада. Далі чужинцям вже красти ні-
чого, а ми залишимося назавжди без-
майновими - «безімущими», а через це 
ще більш безправними. Не можна до-
пустити, щоб наша земля-годувальни-
ця опинилась в руках чужинців.

Земля вічна, а гроші тимчасові. По-
купцям землі вони повернуться за 
кілька років, а дурні втратять землю 
назавжди! Не землю продавати потріб-
но, а добиватися більшої орендної пла-
ти! Плати справедливої, з врахуванням 
ринкової

ціни землі, і що українські чорнозе-
ми кращі в світі. А не так званої норма-
тивної ціни, хитрої, яка в рази знецінює 
нашу землю, щоб її вкрасти. І живем ми 
в ринкових умовах, а не в кимось хи-

тро придуманому нормативному сві-
ті. Земля як повітря і сонце належить 
усім, і тому не може бути предметом чи-
єїсь власності. Продаж землі є прихова-
ним продажем цілого українського на-
роду в рабство

21 століття Земля - це життєвий про-
стір, і він не може продаватися! Той, хто 
вкраде у народу землю, буде грабувати 
його вічно. В такому разі село просто 
помре, а умре село - не буде України. 
Бо саме з заможного села розпочнеть-
ся справжнє відродження України. Тор-
гівля землею порушує природне пра-
во на рівність усіх. Усі мають права на 
сонце, повітря, воду і землю, кількість 
яких обмежена природою і є величина-
ми, які ще називаються «життєвим про-
стором». У кого земля, у того і влада. 
Продаж землі - це злочин проти май-
бутніх поколінь. Усі балачки про ніби-
то продаж землі в інших країнах, не ма-
ють нічого спільного із тим, що хочуть 
запровадити у нас. Там все робиться 
дуже вибірково, з врахуванням питань 
національної безпеки. Процент прода-
жу земель мізерний, до того ж немає 
там такого розгулу корупції, бездіяль-
ної судової і правоохоронної систем. А 
в нас якраз все і робиться, щоб земля не 
потрапила до «роботяг», які тільки ста-
ють на ноги.

Земля - це як золота монета, яка ніко-
ли не втратить своєї цінності, на відмін-
ну від паперових асигнацій, які одер-
жать дурні за землю, якщо її продадуть. 
Ті що мають золото - правлять, ті що 
мають землю - теж правлять! Наявність 
землі у власності народу забезпечує су-
веренітет нації. Не буде землі у народу 
України, чужинці перетворять Україну 
на резервацію.

«Запануєм і ми браття у своїй сто-
рінці!» - гідні слова з нашого гімну... Та 
ніколи не запануєм, якщо земля через 
чиюсь дурість, однохвилинну вигоду 
і копійчану жадність, яку звичайно ж 
маніпулятивно назвуть «достойною ці-
ною», опиниться в руках чужинців! Бо 
безземельні і «неімущі» (безмайнові) та 
безправні, ще ніде й ніколи не панували 
і не пануватимуть, адже земля, як сама 
цінна власність - поняття стратегічне! .

Власник земельного паю  
Микола Куліш, с. Максимівка

УКРАЇНСЬКА ЗЕМЛЕ,  
В ЧИЇХ РУКАХ ТИ БУДЕШ?

Використовуючи спеціалізовані 
майданчики, можна значно 
пришвидшити процес купівлі-
продажу земельної ділянки. 
Про це повідомив засновник та 
керівник Feodal.Online Андрій 
Дем’янович, пише agronews.ua.

Експерт наголосив, що будь-яка уго-
да купівлі-продажу починається з оп-
рилюднення бажання власника продати 
земельну ділянку. Аби не використову-
вати застарілий спосіб «сарафанного 
радіо», доцільніше скористатись спе-
ціалізованими майданчиками, такими 
як, наприклад, Zemelka.ua. «Продавець 
має якимось чином оприлюднити своє 
бажання. Але це можна зробити кіль-
кома шляхами: йти до місцевих ферме-
рів або виставити відповідний лот на 
маркетплейсах із нерухомого майна. Це 
швидко, зручно та просто», — розповів 
Андрій Дем’янович.

Крім того, за словами фахівця, вико-

ристання онлайн-пошуку на відповід-
них майданчиках убезпечить користу-
вача від лотів з завищеною вартістю, 

адже там ціна ділянок зазвичай відпо-
відає ринковим цінам. 

«Чому варто звернути увагу на 

Zemelka.ua? По-перше, це фаховий 
маркетплейс. По-друге, він має авто-
матизовану перевірку речових прав та 
дає можливість користувачу побачити 
земельну ділянку на мапі. А по-третє, 
оголошення створюються на сайті без-
коштовно», — розповів засновник та ке-
рівник Feodal.Online. 

Аби створити оголошення, потрібно 
мати кадастровий номер земельної ді-
лянки, яку користувач бажає продати, 
номер телефону, ПІБ контактної особи, 
а за бажанням — додати опис. Оголо-
шення проходять перевірку за основни-
ми критеріями: наявність кадастрово-
го номера земельної ділянки, вартості, 
контактних даних продавця, перевір-
ка її призначення та відсутність непра-
вомірного вмісту в описі. «Зареєстро-
вані користувачі можуть отримувати 
сповіщення про продаж нових земель-
них ділянок в обраному масиві, що зе-
кономить ваш час», — підсумував Ан-
дрій Дем’янович.
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«Як швидко летить час. Згадуючи ті 
події, на думку приходять спогади про 
бюрократичний та політичний супро-
тив який приходилося долати при ство-
рені Сергіївської громади, підтримку 
жителів , створення команди. Відчут-
тя про те, що ми можемо самостійно 
впливати на своє майбутнє яке з’явило-
ся тоді, незабутнє», - написав Ігор Лідо-
вий у фейсбук, 21 липня.

Сергіївська територіальна громада - 
одна з перших, яка створена на Гадяч-
чині. Спільна історія громади розпо-
чалася 21 червня 2016 року, рішенням 
трьох сільських рад об’єднатися.

Територія склала 16761 га. Адміні-
стративним центром стало село Сер-
гіївка. Загальне населення на 2016 рік 
становило 2994 жителів. Першим го-
ловою Сергіївської сільської ради, в 
грудні 2016 року, обрали Ігоря Лідово-
го. Староста в Розбишівці став Олек-
сій Коркішко, у Качановому - Тетяна 
Хоптинська

У 2017 році був створений  
герб громади.

До складу увійшли 13 населених 
пунктів Сергіївської: Сергіївка, Ло-
бодино, Вечірчине, Чернече, Кали-
нівщина; Розбишівської: Розбишівка, 
Крамарщина, Веселе; Качанівської: 
Качанове, Новоселівка, Вирішальне, 
Степове, Дачне.

Історія успіху 
Розповідає Ігор Лідовий, Сергіївська 

громада почала робити самостійні кро-
ки за підтримки Асоціації місцевих те-
риторіальних громад: «Ми відчуваємо 
підтримку однодумців, які так само до-
кладають зусилля, щоб досягнути по-
ставленої мети. Це помітно навіть під 
час спілкування з колегами, адже ро-
зуміємо один одного з півслова. Важ-
ливо, що будучи учасником Асоціації 
місцевих територіальних громад, ми 
маємо змогу лобіювати власні інтере-
си у Верховній Раді, Кабміні та на ін-
ших щаблях влади. Найбільше відчут-
но це було підчас вирішення питання 
про адміністративно-територіальний 
устрій Сергіївської громади. Тобто: чи 
буде наша громада на адміністратив-
но-територіальній карті. Так як громада 
не велика, але ми показали своєю діяль-
ністю, що ми теж можемо бути успіш-
ними. Маємо для цього всі ресурси. 
Саме Асоціація допомогла нам довести 
у Мінрегіоні і Кабміні те, що Сергіїв-
ська громада заслуговує залишитися на 
адміністративній карті.

Найбільша гордість для громади 
«Ми розпочали свою діяльність з чіт-

ко наміченого плану- Стратегія роз-
витку громади до 2020 року. Перед ви-
борами проаналізували результати і 
приємно були здивовані, що більшість 
планів вже втілені в життя. Тому цьо-
го року приймемо стратегію вже на 7 
років. Основні напрямки: економіч-
ний: кооперативи, комунальні закла-
ди, дрібне та середнє підприємництво. 
Підтримка людей: стартовий капітал, 
подолання бідності, підвищення рівня 
життя. І третій напрямок- інфраструк-
тура: освітні заклади, дороги, водого-
ни та інше.

Успішно здійснює свою діяльність 
сільськогосподарський кооператив 
«Ягоди Сергіївки». Який працює в 
двох напрямках- молочний та плодо-
во-овочевий. Також створені комуналь-
ні підприємства, які займаються ТПВ 
та лісовими ресурсами. Все це стало 
реальністю завдяки підтримці Фонду 
підтримки підприємництва та участі 
у грантових програмах, що сприяє за-
лученню людей в активне економічне 
життя громади», - уточнює сільський 
голова.

«Чим більше підприємців,  
тим багатша громада»
Тому й вибрали напрямок економіч-

ної та бізнесової активності жителів. 
Для цього спочатку оцінили власні ре-
сурси і можливості: багаті землі, корис-
ні копалини (нафта і газ), водні та лі-
сові ресурси. Стимулюємо жителі до 
використання цих ресурсів і цим самим 
пропонуємо збагачуватися, в свою чер-
гу, базуючись на народних традиціях. 
Тобто локалізуємо власну економіку 
за допомогою утворення кооперативів. 
Кооператив – це своєрідний механізм, 
навколо якого об’єднуються люди, які 
мають спільні інтереси.

«Людський» капітал- основа для 
розвитку громади 
«По-перше: освіта, адже готуємо лю-

дей освічених і орієнтуємо залишитися 
тут. Тим самим гарантуємо гідні умови 
проживання та підтримку для розвитку 
і самореалізації. У минулому році разом 

Міжнародною організацією з міграції 
реалізували проект перетворення СБК 
у сучасний центр культури і дозвілля. 
Зокрема, провели ремонт і закупили 
обладнання. «Тиші бути не повинно» 
-девіз проекту. Адже наша мета –щоб 
життя «кипіло». Тому зробили танцю-
вальний зал для проведення гуртків та 
занять з фітнесу. Також організували 
арт-майстерню для дітей. Крім цього 
організували 3D-кінотеатр, атлетичний 
зал і музей, останній використовуємо 
як актовий зал. 

Також на базі громади працює відділ, 
який займається залученням грантових 
та інвестиційних коштів».

Ресурсний потенціал
«Наразі лісові ресурси, які знахо-

дяться у громаді не врегульовані у за-
конодавстві. Тому що сама процедура 
оформлення документації дуже клопіт-
ка та довга. Тож, найближчим часом 
сподіваємося на зміни у законодавстві 
щодо спрощення процедури. На мою 
думку, саме після цього зможемо пов-
ністю упорядкувати всі землі на тери-
торії громади.

У громаді розташовані підприємства 
нафтової та газової промисловості - це 
40% надходжень до бюджету. Але ми 
розуміємо, що так буде не постійно, 
адже ці ресурси вичерпуються. Тому 
думаємо про відновлювальні джерела. 
Адже розуміємо, що поступово виникає 
проблема з водою та змінюється клімат. 
Вже 4 роки реалізовуємо енергозберіга-
ючі заходи. Ліквідовуємо аварійно-не-
безпечні дерева. Цим самим опалюємо 
дитячі садки та школи на безкоштов-
ній основі. Ліси громада взяла під охо-
рону, щоб запобігти злочинній вирубці. 
Вже виготовили спеціальну документа-
цію на лісосмуги і підв’язали до Єдиної 
електронної системи лісових ресурсів 
України наш лісгосп».

Про фермерство 
«Нам пощастило, адже на території 

громади існують різні напрямки. Роби-
мо акцент на способах переробки про-
дукції, тому в першу чергу підтримуємо 

ті підприємства, які не просто займа-
ються виготовленням продукції, а здій-
снюють її переробку. Що в свою чергу 
додає собівартості продукції і за раху-
нок цього створюються додаткові робо-
чі місця. Немає різниці, які підприєм-
ства будуть працювати- агрохолдинги 
чи дрібні підприємства, але головне – 
результат, тобто забезпечення людей 
роботою. Наприклад 20га малини мо-
жуть забезпечити сезонною роботою 
1000 людей і при цьому гарними заро-
бітками. А 1000 га під зерновими– 10 
осіб. Тож, активно підтримуємо фер-
мерство шляхом забезпечення селян зе-
мельними ділянками для вирощування 
і переробки плодово-ягідних культур. 
Наразі вже створений центр перероб-
ки, де знаходяться спеціальні сушарки. 
Також у громаді функціонує сироварня 
і хлібопекарня. Наші фермери беруть 
активну участь в обласних програмах. 
Зокрема, за рахунок Програми Полтав-
ської ОДА щодо підтримки агропро-
мислового комплексу закупили облад-
нання на 5000 тисяч гривень: сушарка 
і обладнання для виготовлення та збе-
рігання згущеного молока. Ми не виді-
ляємо одного фермера, а допомагаємо 
всім. Стимулюємо селян збирати пло-
ди на власних господарствах і здавати 
на переробку. Це хоч і невеликі кош-
ти, але все ж «копійка». Стимулюємо 
жителів громади вирощувати плоди та 
ягоди замість картоплі, щоб отримува-
ти прибутки, а не віддавати за безцінь, 
те що виростили на власних городах. 
Тобто допомагаємо зробити власне гос-
подарство прибутковим».

Ігор Лідовий очолює громаду з пер-
шого дня її заснування і з нагоди 5 річ-
ниці створення привітав всіх жителів 
зі святом: 

«Ми дійсно можемо пишатися наши-
ми успіхами і досягненнями, але вод-
ночас пам’ятаємо про проблеми та не-
доліки. Я впевнений, що громада, яка 
вірить у власні сили і не чекає вказівок 
та дотацій- допомоги від держави, сама 
вирішує власну долю заслуговує на пе-
ремогу та успіхи. Ми нащадки вільно-
любних козаків, які заселяли цей край 
ще 400 років тому. Пам’ятаємо ціну 
свободи за яку заплатили попередні та 
нинішні покоління. Тож зробимо все 
можливе, щоб знову не потрапити в чу-
жоземну неволю. Вважаю, що 5 років- 
це невеликий термін для громади, але 
за цей період ми зрозуміли, що можемо 
вирішувати власну долю. Ми з оптиміз-
мом дивимося в майбутнє. Зокрема, ма-
ємо змогу порівняти можливості і стан 
справ у громад 5 років тому і зараз. За 
цей час багато чому навчилися і зрозу-
міли. Тож, максимально використову-
ємо всі ресурси, можливості та адап-
туємося до змін. Прагнемо, щоб наша 
громада стала самодостатньою і успіш-
ною, а головне- знаємо до чого прагне-
мо. А найбільше багатство – це люди. 
Працьовиті люди, які щодня примно-
жують добробут та дбають про комфорт 
нашої спільноти. Із нагоди свята, хочу 
подякувати кожному жителю з 13 на-
селених пунктів, які входять до нашої 
громади за працю і солідарність, патрі-
отизм і бачення кращого майбутнього. 
Разом ми сила! Разом ми переможемо! 
Успіхів всім!».

До речі, святкування у Сергіївці від-
будеться 31 липня на Центральній 
площі. Для жителів та гостей громади 
підготували цікаву розважальну про-
граму. Початок святкування в 14:00. 
Завітайте!

Підготувала Вікторія Цимбал за 
матеріалами Центру розвитку «Час змін»

«МАЛЕНЬКА ГРОМАДА МОЖЕ БУТИ 
УСПІШНОЮ» - СЕРГІЇВСЬКІЙ ТГ 5 РОКІВ
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Триває літня пора і як зазвичай у школах 
роблять ремонти класних кімнат. 
Оскільки, з бюджету виділяють незначні 
суми, тож збирають гроші із батьків. 
Добре, коли дитина залишається в 
одному класі декілька років, а от, якщо 
переходить з однієї класної кімнати в 
іншу, то доводиться ремонтувати нову: 
починаючи шпалерами, фіранками і в 
крайніх випадках - заміна вікон та дверей. 
Такі ситуації викликають невдоволення 
батьків, бо «влітає в копієчку», 
батьки бурчать, але гроші здають.

Але ж - ремонт у освітніх закладах – компе-
тенція місцевої влади, яка є його власником та, 
відповідно, утримувачем. Директор школи зо-
бов’язаний щорічно подавати запити до управ-
ління освіти, якому підпорядкований заклад, із 
переліком потреб, у тому числі й щодо ремонт-
них робіт. Далі складають кошторис потреб на-
вчальних закладів. 

Чому ж тоді батьки й досі змушені здавати 
щорічні «благодійні внески» і гроші на заміну 

вікон та дверей у класах? 
Під час чергової сесії Гадяцької міської ради 

стало відомо, що з бюджету виділять кошти на 
заміну вікон у будівлі відділення №1 Мирго-
родського районного відділу поліції у Гадячі. 
Даної суми вистачить на заміну 20 вікон. На-
гадаємо: 19 травня на засіданні сесії міськради 
начальник ВП, Петро Токар звертався до де-
путатів з проханням виділити - 1, 5 млн. грн. 
Ця сума потрібна на сучасне обладнання та ре-
монт самої будівлі поліції. Зокрема, заміна ві-
кон – близько 40 шт. Тож, виходить прохання 
поліцейських виконають на 50%.

Виникає запитання: чому у школах заміню-
ють вікна не такими темпами? За попередніми 
підрахунками 3-5 вікон на рік. А поліцейським 
оперативно - 20 вікон. А діти нехай почекають. 
Деякі і школу закінчили із старими, трухляви-
ми рамами та протягами, ну то таке. А вчителям 
ще не один рік доведеться терпіти «ремонтні іс-
торії» та перебувати на фронті сварок і чвар – 
батьків, дирекції школи та влади.

Вікторія Цимбал

Гадячанка Даніела записалася на 
прийом у кабінет флюорографії 
через реєстратуру. Прийшла 
до поліклініки в обраний час, 
проте, все одно, їй довелося 
чекати близько години біля 
кабінету. Вона зняла відео, де 
показала, яка черга утворилась 
під кабінетом, не дивлячись на 
те, що більшість пацієнтів були 
записані на конкретний час. 
Здавалося б, попередній запис 
повинен був значно полегшити 
процедуру і зекономити час. 
Проте, нажаль, навіть після 
реформи, нічого не змінилося. 

Електронний запис до лікаря впрова-
дили у Гадячі років зо три тому. До речі, 
саме для того, щоб позбутися скупчен-
ня пацієнтів під кабінетами. Але «живі» 
черги, у поліклініці дотепер не зникли. 
У МОЗ кажуть, що це стандартна ситу-
ація у всіх закладах первинної ланки. І, 
на їхню думку, позбутися її наразі нере-
ально, попри реформу та всі намагання.

Зазначимо, що раніше на дверях ка-
бінетів місцевої поліклініки, розміщу-
вали інформацію про запис-онлайн – 
був прикріплений список пацієнтів і 
час, у який вони повинні відвідати лі-
каря. Винятки були лише для надан-
ня невідкладної, позачергової допомоги 
особам з інвалідністю, пенсіонерам, ва-
гітним чи учасникам ООС (АТО).  Це, 
як стверджують пацієнти, було зруч-
но – усі бачили свої прізвища і не було 
сварок через те, хто перший прийшов 
і, відповідно, заходить. Проте, навіть із 
списком, іноді, електронна черга «зби-
валась», адже  доводилося пропустити 
поза чергою людину, якій потрібна не-
відкладна допомога. А ще порушува-
ли графік прийому, ті, хто брав хитрі-
стю – мовляв «я тільки запитати» чи 
«мені потрібно терміново і я перший 
прийшов».   

Тобто, електронна черга, яка б мала 
систематизувати роботу лікарів, навпа-
ки зробила її важчою. Бо лікарям по-
трібно було ще навчитись розмежову-
вати тих пацієнтів, які дійсно записані 
на прийом і тих, хто намагається про-
йти поза чергою. 

Простими словами, електронна чер-
га – це ще не гарантія того, що ви по-
трапите на прийом до лікаря у зазна-

чений час. Лікарі також зізнаються, 
що не завжди можуть дотримуватися 
онлайн-запису, адже здоров’я пацієнта - 
на першому місці. Тобто, якщо прийшла 
людина без запису, їй зле, і потрібно на-
дати медичну допомогу, то спершу лі-
кар обов’язково прийме саме цього па-
цієнта. До того ж, згідно протоколів, на 
одного пацієнта системою передбаче-
но 15 хвилин. Але цього часу не завж-
ди вистачає (це все пов’язано із тим, що 
система дійсно часто дає збій, і внести 
усі дані, та вчасно виписати електронні 
направлення до інших, вузькопрофіль-
них лікарів, проблематично).  

Як висновок, черги в поліклініках 
не зникли. Гадячанам цей факт відвер-
то не подобається і обурює. До посту 
із обговоренням цього питання у соці-
альній мережі залишили безліч гнівних 
коментарів: 

Олена Демученко: «Нічого не змі-
нилося, постійно, стоїш по три го-
дини в черзі, на скільки б ти не був 
записаний!»

Юля Рибалко: «Я цього не розу-
мію! Коли приходиш і кажеш, що за-
писаний на конкретний час, відра-
зу люди обурюються, що тут жива 
черга і без різниці на котру годину 
ви записані. Цікавить питання - на-
віщо взагалі ця медична реформа?» 

Валерія Теміна: «Дуже часто таке від-
бувається тому шо, деякі особи, на-
віть якщо записані на 11:00, то все одно 
пруться на 8:00 і «гризуться» в черзі. 
Якщо всі по запису і час «здвинувся» 
через те, що лікаря не було на місці, це 
один момент. А коли деякі вважають 
себе розумнішими за інших, то таких 
потрібно ставити на місце!

В мене була подібна ситуація, я пі-
дійшла до реєстратури і запитала. Мені 
сказали: «Ти записана на 8:15, от і за-
ходь. А ті, що сидять без запису, хай си-
дять далі.»

Олена Павленко: «До цих електро-
нних записів, ще програми треба нор-
мальні. Більше займає часу не огляд лі-
каря, а внесення даних в комп'ютер та 
запис направлень.»

Віка Яременко: «Як казали мині в ре-
єстратурі на другому поверсі: «Записи 
записом, а живу чергу займати треба.»

Олена Хаава: «Щоб організувати ро-
боту так, як у Європі, повинно минути 
ще років 200. Жила за кордоном 6 ро-
ків, знаю що кажу - ти приходиш до лі-
каря по запису і крім тебе в цей час не 
приймуть нікого! Так що будьте здоро-
ві і радійте тому, що хоч лікують поки 
що.»

Тетяна Бережна: «У платних кліні-
ках таких проблем немає. Коли при-

значено тоді й приймають. І ніяких 
черг. І я не думаю, що у них менше на-
вантаження, ніж у поліклініках. Мені 
здається, що проблема всьому - це не 
вірне планування робочого часу та гра-
фіку прийому хворих+ відсутність на-
вичок роботи з комп’ютером (це взага-
лі окрема тема) і не бажання навчатися. 
Ну є ще виключення - форс-мажорні 
обставини.»

Галина Шестопал: «Довелось мені з 
чоловіком піти до травматолога. Сид-
жу, спостерігаю, як доктор пише елек-
тронне направлення на знімок. Постій-
но комп'ютер «висне», лікар нервує. Чи 
комп’ютери слабі, чи таки дуже велике 
на них навантаження, але часу вони від-
німають у лікарів багато...»

Aліна Марченко: «Сама процеду-
ра прийому лікарем пацієнта відбува-
ється досить швидко! Але, через те, що 
комп’ютера «слабі», підвисають, не тяг-
нуть спеціально встановлені програми, 
для заповнення необхідних даних паці-
єнта лікарем, мед. персонал мучиться із 
тими програмами, тратить свій робочий 
час, щоб роздрукувати направлення і 
т.д. ну не повинно так бути на сьогод-
нішній день!  Лікарі більше часу витра-
чають на комп’ютери, ніж на людей! 

Хотілося б, щоб керівники медзакла-
дів Гадяча звернули увагу на ці момен-
ти та налагодили роботу в системі!» 

От тобі й медична реформа – ніби все 
по-новому, по-сучасному. І декларації, 
і сімейні лікарі, електронний запис та 
черга... Здавалося б, візит до поліклі-
ніки повинен відбуватися легко та не-
вимушено. У той же час, порядку як не 
було, так і немає. 

Експерти МОЗ, які впроваджували 
медичну реформу стверджують, що від-
стежувати порушення графіків інфор-
маційні системи, через які пацієнти за-
писуються на прийом, не можуть. Це 
видно тільки «зсередини» лікарні. Тоб-
то, порядок запису до лікаря залежить 
не від функціоналу системи, а тільки 
від внутрішньої політики медустанови. 
До речі, за дотриманням графіка прийо-
мів повинен стежити саме головний лі-
кар, оскільки лише від нього залежить 
організація робочого процесу.

Підготувала Оксана Кириченко

ЕЛЕКТРОННИЙ ЗАПИС У ЛІКАРНЯХ: 
ЧОМУ ЧЕРГИ ПІД КАБІНЕТАМИ НЕ ЗНИКЛИ

ПОЛІЦІЇ- 20 ВІКОН ЗА РАЗ, А ШКОЛАМ- 5 ВІКОН ЗА РІК
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На сьогодні, нараховується від трьох 
до п›яти мільйонів українських мі-
грантів. Таку оцінку під час всеукра-
їнського форуму «Україна 30. Трудові 
ресурси», дала директор Інституту де-
мографії та соціальних досліджень іме-
ні М. В. Птухи НАН України Елла Лі-
банова. На її думку, причиною еміграції 
українців є не лише фінансове питання. 
Головним фактором для виїзду є нерів-
ність між країнами та регіонами. Біль-
шість наших людей їде не через низь-
ку зарплату. 

«Люди їдуть, тому що вони не бачать 
не просто своєї долі в цій країні, вони 
не бачать майбутнього України. Вони 
не бачать, що Україна буде такою кра-
їною, як Польща або Чехія», - додала 
вона.

Ми розбиралися, чому ж заробітча-
ни обирають залишитися за кордоном, 
аніж жити і працювати на Батьківщині.

Європейські країни активно 
«полюють» на наших працівників 
Посол України в Республіці Поль-

ща Андрій Дещиця під час форуму по-
відомив, що в Польщі на сьогодні, за 
оцінками, працюють майже 1,5 міль-
йона українців і навчаються орієнтов-
но 50 тисяч українських студентів. До 
того ж є зростання кількості трудових 
мігрантів. Якщо говорити порівняно з 
2014 роком, то це приблизно у два-три 
рази. Нині йдеться приблизно про 1,5 
мільйонів українців, які працюють у 
Польщі.

Із його слів, орієнтовно 600 тисяч 
українців офіційно платять податки 
до Фонду соціального страхування, а 
решта працюють на трудових договорах 
і податки не платять. Окрім того, по-
сол повідомив, що в 2014 році в Польщі 
було 680 фірм, у яких власники - укра-
їнці, а в 2021 році в цій країні налічува-
лося вже 16 тисяч підприємств, де влас-
никами або співвласниками є українці.

До речі, у Польщі є значний попит на 
українських лікарів. Скільки медиків 
вже емігрували з України - достемен-
но не відомо. Офіційної статистики ні-
хто не веде. Лік пішов на сотні, кажуть 
компанії, які займаються працевлашту-
ванням лікарів до інших країн. Так, на-
прикінці минулого року Польща полег-
шила працевлаштування для іноземних 
лікарів. Кажуть, що європейські клініки 
зараз, як ніколи активно, «полюють» на 
кваліфікованих лікарів з України. І ква-
ліфіковані спеціалісти погоджуються 
на їхні умови. Адже за  кордоном укра-
їнські медики заробляють у десятки ра-
зів більше, ніж в Україні.  

Популярною країною для україн-
ських мігрантів також є Чеська Ре-
спубліка – там українці є чи не най-
більшою національною меншиною: за 
даними чеської статистики, на сьогод-
ні в Чехії проживають майже 180 тисяч 
громадян України. Посол зазначив, що 
серед цих людей є ті, хто навчається, за-
ймається бізнесом, але більшість пере-
бувають у Чехії із метою роботи.

Президент Всеукраїнської 
асоціації компаній з 
міжнародного працевлаштування 
Василь Воскобойник стверджує, 
що європейські країни, без 
перебільшення «полюють» за 
українськими працівниками: 
«Наприклад, Польща видала майже 

1 млн. 800 тис. запрошень українцям 
на роботу. Якщо подивитися на ті кро-
ки, які робить польський уряд щодо за-
лучення трудових мігрантів з Украї-

ни, ми побачимо, що вони вже хочуть, 
щоб українці брали з собою сім’ї. Тобто, 
мова йде не просто про трудову мігра-
цію, а про еміграцію назавжди.»

Навіть Німеччина, де традиційно 
складно було влаштуватися, останнім 
часом зробила ряд кроків щодо полег-
шення трудової міграції. Тому в наступ-
ні роки Україні доведеться відчувати 
серйозну конкуренцію за фахівців.

До слова, цього року Фінляндія цьо-
го року чекає пів тисячі українських за-
робітчан для збору лісових ягід. І вони 
також пропонуватимуть залишитись на 
постійній основі.

Чому українці масово рвуться 
залишитись за кордоном?
На сьогодні, в Україні лише офіційно 

зареєстрованих безробітних вже понад 
400 тисяч, а з-за кордону повернулося 
приблизно 2 млн. трудових мігрантів. 
Також 2 млн людей, які знаходяться у 
вимушених відпустках або стані при-
хованого безробіття.

Уряд стверджує, що намагається 
створити якомога більше «недорогих» 
робочих місць, зокрема, з оплатою 6-8 
тисяч грн.., і залишити якомога більше 
трудових мігрантів в Україні, бо в кра-
їні, за словами прем’єра, «повно робо-
ти». Проте, досягнень із працевлашту-
вання українці не досі не бачать.

Натомість, трудові мігранти розпові-
дають, чому вони бажають якнайшвид-
ше поїхати з країни на заробітки:

«Ми ж там гроші заробляємо і сюди 
їх веземо, - каже Ігор Петренко із Су-
мщини - Працюю у Британії на фермі, 
де збирають спаржу, горох та цибулю. 
Маю робочу візу, отримую 8 фунтів 72 
пенси (приблизно 295 грн.) за годину 
роботи, за контрактом працюю мінімум 
8 годин на день і 48 годин на тиждень.

Раніше працював на фермах у Німеч-
чині та Чехії, а в Британії - ще в сту-
дентські роки, коли був там на практиці 
від Сумського аграрного університету. 

На роботу в Британії мене мотивує 
висока зарплата і умови роботи. В Су-
мах середня зарплата десь 9 тисяч грн. 
У Британії я можу за місяць зароби-
ти 50-60 тисяч грн.., а якщо буде багато 
роботи і понаднормові - отримуватиму 
ще більше».

На думку Ігоря, у Британії зацікав-
лені в українських робітниках на фер-
мах, бо працюють українці добре, а ру-
мунських та болгарських робітників, 

які там традиційно працюють, зараз не 
вистачає.

 
Ті, хто залишився: радіють,  
що не повернулися
Наразі Польща є країною, у якій 

українських трудових мігрантів най-
більше: вважається, що на її терито-
рії постійно перебуває від мільйона до 
1,5 млн. громадян України. За оцінка-
ми польських експертів, саме завдяки 
українцям польський ВВП зростає на 
0,5-1% щороку.

Українські трудові мігранти кажуть, 
що ті,  у кого там було легальне працев-
лаштування на будівництві, в логістиці, 
у інших сферах, а також ті, у кого було, 
де жити, продовжують працювати і по-
вертатись в Україну не збираються.  

«Якби я в Україні мала хоча б 12-15 
тисяч, мені було б того достатньо, я 
б і не їхала. В нас одиниці підприєм-
ців, які платять гідну зарплату, і дуже 
мало таких заводів, як за кордоном, де 
є стабільна робота. Не знайдемо вдо-
ма такої зарплати, щоб було нормально 
прожити, тільки на плаву триматися», 
- пояснює гадячанка Ірина, - натомість 
польська влада докладає зусиль, аби 
українці залишалися назавжди.»

Не дивлячись на те, що у Польщі 
зараз також економічна криза, укра-
їнським трудовим мігрантам завж-
ди знайдеться робота. Польська влада 
робить багато зусиль, щоб українці не 
тільки їхали до них на роботу, але й от-
римували посвідки на проживання та 
залишались назавжди. Відкриваються 
українські школи, церкви, є можливість 
швидкого відкриття малого бізнесу. По-
пит на українських робітників у про-
мисловості, сільському господарстві та 
на будівництві лишається високим. 

Ми провели власне опитування серед 
підписників наших спільнот на тему, 
чому ж таки українці залишаються за 
кордоном на постійній основі:  

Оксана Власенко: 
«Із таким рівнем життя, як в Украї-

ні, заробітчан за кордоном буде тіль-
ки більшати. Ціни ростуть, комуналка 
«золота», а жити як? Лише виживати…»

Сергій Павленко: 
«Роботи в Україні немає, і в Гадячі та-

кож. А якщо і є, то копійки платять, а 
жити за щось треба: їсти, одягатись, ко-
мунальні, газ, світло… І що в тебе ли-

шиться - повний нуль, ще й в мінуси за-
лізеш: в борги, кредити. 

Довели країну «до ручки» далі ніку-
ди. Хтось чекає на покращення, а хтось 
покидає домівку і їде далеко, де краще, 
де більше платять, де є стабільність, де 
можеш собі відкласти грошей, і купити 
омріяну квартиру чи будинок, навіть 
той же автомобіль, який коштує в рази 
дешевше, ніж в Україні. Кожен обирає 
сам, як йому жити.»

Сергій Ситник: 
«Дешева робоча сила, а для україн-

ців це гроші.»

Ніна Котляр:
«Не поїдуть сьогодні, подохнуть тут 

вже завтра! Людей змушують, гонять з 
рідного дому, щоб потім продати їх зем-
лю жиробасам!

Гіркий той хліб заробітчанський, 
тяжка праця! Але хіба з жиру їдуть туди 
люди? Хто створив такі драконівські 
умови життя в Україні? Хто підняв до 
небес ціни і знецінив людську працю, 
хто плюнув на всі закони?»

У той же час, в те, що Україні вдасть-
ся втримати хоча б частину трудо-
вих мігрантів, експерти не вірять - че-
рез збільшення різниці в рівні життя 
та зарплатах із сусідами, та нетрива-
лі періоди економічного зростання в 
Україні. Щоб призупинити трудову мі-
грацію, потрібно забезпечити невпин-
не зростання економіки в нашій краї-
ні впродовж 10-15 років, дати людям 
впевненість в завтрашньому дні. А в на-
ших реаліях, через кожні два-три роки 
зростання відбувається падіння ВВП. 

Втримати українців, які вже спробу-
вали працювати за кордоном, в Україні,  
можна тільки роботою, конкурентною 
зарплатою і соціальними гарантіями. 
Наразі ситуація виглядає так, що тру-
дові мігранти принесуть більше користі 
країні, якщо працюватимуть закордо-
ном і відправлятимуть грошові перека-
зи в Україну, підтримуючи курс гривні, 
впевнені експерти.

До речі у 2020 році обсяг грошових 
переказів в Україну зріс на 1,7%, або 
200 млн. дол., – до 12,121 млрд дол. За 
прогнозами Національного банку, гро-
шові перекази в Україну на кінець 2021 
року становитимуть 13 млрд дол., що на 
8% більше, ніж у 2020-му.

Підготувала Оксана Кириченко

ЧОМУ УКРАЇНСЬКІ ЗАРОБІТЧАНИ МАСОВО 
ЗАЛИШАЮТЬСЯ ЖИТИ ЗА КОРДОНОМ



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

№ 29 (977)
29 липня 2021 року 9Здоров'я

Ця поставка призначена для використання мобіль-
ними бригадами, які щеплюють організовані колек-
тиви, де на щеплення одразу записалися понад 50 
людей. Партію вакцин надав уряд США через гло-
бальний фонд COVAX.

«Зараз на Полтавщині 1200 колективів зареєстру-
валися на вакцинацію. Мобільні бригади контакту-
ють із ними, а вакцину вже почали розподіляти на 
місця. Її ефективність становить понад 94%. Необ-
хідні дві дози інтервалом у 28 днів, тому через три 
тижні область має отримати ще 60 тисяч доз для ре-
вакцинації», – розповів голова Полтавської облдер-
жадміністрації Олег Синєгубов. 

Довідково. Moderna – це мРНК-вакцина, розробле-
на американською компанією Moderna. Має кодо-
ву назву mRNA-1273 та торговельну назву Spikevax. 
Схвалена ВООЗ для екстреного застосування. 

Ініціатива COVAХ спрямована на забезпечення 
справедливого та рівноправного доступу до вак-
цин від COVID-19 для кожної країни світу. Роботу 
COVAX координують Глобальний альянс з вакцин 
та імунізації (GAVI), ВООЗ та Коаліція з питань ін-
новацій для готовності до епідемій (CEPI), а ЮНІ-
СЕФ взаємодіє з виробниками та партнерами щодо 
закупівель і логістики вакцин від COVID-19. COVAX 
працює з організаціями громадянського суспільства, 
виробниками вакцин, урядами США, Великобри-
танії, Європейського Союзу, зі Світовим банком та 
іншими.

Пресслужба ОДА

Усі охочі громадяни, старші 18 років, можуть за-
писатися на вакцинацію у КНП «Гадяцький центр 
ПМСД». У наявності вакцина «Moderna» та 
«CoronaVac»  

Дізнатися детальну інформацію можна 
звернувшись за номером телефону:
• АЗПСМ м. Гадяч №1:
- Реєстратура – 0957500051
- Лариса Мальцева– 0996001045
- Наталія Богуш– 0957500021
- Віта Гусаренко– 0952730009
- Лідія Лега– 0952940001
- Світлана Наливайко– 0952730018
- Мирослава Недовіс– 0952750034
- Тетяна Фурсова– 0957500026
- Лілія Черненко– 0957500037
- Віра Шаповал– 0950200023
• АЗПСМ м. Гадяч №1:
- Реєстратура – 0957500032
- Тетяна Древаль– 0950200037
- Ніна Кащенко– 0504521519
- Олена Попенко– 0957500041
- Наталія Мариниченко– 0504780064
• Олексій Сторчак– 0500423915
• Валентина Теркун– 0992600167
• Микола Дулич– 0952730012
• Євгенія Скрипник– 0952201027
• Катерина Ковальова– 0952201029 (Сергіївська 

АЗПСМ), 0500423710 (Розбишівська АЗПСМ)
• Анна Нуруєва– 0952201031
• Олександр Кереченко– 0500423255
• Олександр Бородай– 0500424149
• Віктор Сасько– 0952750019
• В’ячеслав Клименко– 0957500063
• Михайло Копилець – 0952750023
• Ганна Ростовська– 0503801229
• Василь Ростовський– 0503801229

Повідомила адміністрація КНП «Гадяцький ЦПМСД»

В обласному центрі триває капітальний ремонт 
приймального, пульмонологічного відділень 
і травматологічного пункту під відділення 
невідкладних станів 1-ї міської клінічної лікарні. 
Нині роботи проводять у приміщенні пульмонології. 
Там відбувається штукатурення стін, завершується 
монтаж цегляних перегородок. Розпочався монтаж 
електромереж і системи опалення.

Міська влада виділяє кошти на ремонтні 
роботи, будівельну частину, а держава забезпечує 
дороговартісним обладнанням. У цьому медзакладі 
буде встановлена високоточна діагностика на 
ангіографі, УЗД-апараті, рентгені, апаратах КТ і 
МРТ, які надасть держава, у рамках програми «Ве-
лике будівництво». 

Восени мають завершити роботи в одному крилі 
й змонтувати медичне обладнання. До кінця року 
планують загалом реалізувати проект.

Загальна кошторисна вартість будівництва – понад 
75 мільйонів гривень. 

До речі, цього року нові приймальні відділення 
запрацюють у лікарнях у Гадячі, Горішніх Плавнях, 
Кременчуці, Лубнах, Миргороді й Хоролі. Всі вони 
зроблені за прикладом приймально-діагностичного 
та рентгенологічного відділення в обласній клінічній 
лікарні імені Скліфосовського, яке відкрили у Пол-
таві наприкінці минулого року.

«БМ»

Вакцинація від COVID-19 набирає обертів в усьо-
му світі. Але українське суспільство по відношенню 
до цієї теми все ще залишається поляризованим. Про-
тивники щеплення як аргумент наводять повідомлен-
ня про випадки захворюваності на COVID-19 серед 
тих, хто вже вакцинувався.  Як формується імунітет, 
що може вплинути на ефективність вакцини та чому 
виникає повторне інфікування, пояснює Ірина Лип-
чак, головний лікар клініко-діагностичної лаборато-
рії «Інвітро».

Вже є зафіксовані випадки захворювання на коро-
навірусну інфекцію після щеплення. Чи означає це, 
що вакцини недостатньо ефективні?

По-перше, для повноцінної імунної відповіді по-
трібен час. Якщо людина стикнулася з вірусом відра-
зу після введення вакцини, її імунітет міг просто не 
встигнути сформуватися.

Крім того, вакцина — складний імуномодулюючий 
препарат, ефективність якого багато в чому залежить 
від імунної системи людини. Частина людей, в силу 
індивідуальних особливостей організму, не реагує на 
вакцину так, як очікується. Тому і вчені, і фармвироб-
ники завжди відкрито говорять про те, що жодна вак-
цина не забезпечує стовідсотковий захист. Її основ-
на задача — зменшити кількість летальних випадків 
та тяжких наслідків хвороби. Це можна сказати про 
будь-яку вакцину — від коронавіруса, грипу, кліщо-
вого енцефаліту.

Щодо нової коронавірусної інфекції, вже є дані, 
що після вакцинації люди, навіть якщо інфікують-
ся, хворіють набагато легше — без ураження легень, 
цитокінових штормів (потенційно летальних реак-
цій імунної системи), тромбозів крупних судин. У 
них COVID-19 проходить максимально наближено 
до звичайного ГРВІ з невеликим астенічним синдро-
мом. Зрозуміло, навіть така форма захворювання не-
приємна, але вона, принаймні, не так небезпечна, що 
вже можна розцінювати як великий плюс.

Як формується імунітет до COVID-19 після 
вакцинації?

Спочатку виникають імуноглобуліни (антитіла) М, 
які потім замінюються на антитіла G. Та коли імунна 
відповідь вже сформована, декілька ланок ланцюга  
первинної імунної відповіді виключаються. Наш ор-
ганізм вже не потребує «презентації» клітин з антиге-
ном, при повторному попаданні вірусу через слизові 
оболонки організм швидко активує первинну ланку 
клітин. Ця первинна ланка бачить знайомий вірус та 
сигналізує В-лімфоцитам, які відразу ж виробляють 
високо специфічні глобуліни G, здатні ефективно бо-
ротися з вірусом. Таким чином, навіть при великому 
вірусному навантаженні імунний процес запустить-

ся швидко, і організм зможе ефективно протистоя-
ти вірусу. А якщо захворювання все ж розів›ється, 
воно буде протікати легко, без серйозних наслідків 
для здоров’я. 

Чому все ж таки виникає зараження?
Процес формування імунітету складний сам по собі 

і протікає у людей по-різному. Для конкретної лю-
дини антиген, який вводиться в вакцинах, може не 
бути настільки імуногенним, щоб виробити на нього 
повноцінну імунну відповідь. У людини може бути 
слабка (або резистентна) імунна система, тому для 
повноцінної імунної відповіді їй потрібне підвищене 
антигенне навантаження.

Імунологічний захист у чималому ступені залежить 
і від інфікуючої дози.  Саме тому медики найбільш 
уразливі: вони працюють в осередках захворювання, 
де вірусне навантаження перевищує те, яке ми отри-
муємо у побуті. Коронавірус SARS-CoV-2 у величез-
ній кількості виділяється в зовнішнє середовище, а 
велика інфікуюча доза здатна пробити навіть дуже хо-
роший імунний захист. Тому і тим, хто вакцинувався, 
бажано не нехтувати мірами профілактики, як міні-
мум, дотримуватися соціальної дистанції та уникати 
місць скупчення людей.

Як можна визначити, чи сформувався імунітет піс-
ля щеплення?

Сьогодні українцям доступний тест світового ліде-
ра у діагностиці інфекційних захворювань компанії 
Abbott Diagnostics (США) для кількісного визначен-
ня рівню нейтралізуючих (захисних) антитіл класу G 
(IgG) до спайкового S-білку вірусу SARS-CoV-2. Цей 
тест дозволяє визначити рівень антитільного, або гу-
морального, імунітету до COVID-19 (а незважаючи 
на певну інформаційну кампанію щодо недоцільнос-
ті дослідження гуморального імунітету, на сьогодніш-
ній день це єдиний доступний широкому загалу меха-
нізм об’єктивної оцінки реакції організму на контакт 
з вірусом). У тому числі рівень імунної відповіді на 
вакцину, у виробництві якої використовується стра-
тегія виникнення специфічного імунітету до S-білку 
(а саме з ним пов’язують основні патогенні власти-
вості вірусу SARS-CoV-2). До речі, наша лаборато-
рія за допомогою кількісного тесту Abbott проводить 
власне дослідження ефективності однієї з таких вак-
цин — CoviShield/AstraZeneca, і дані, які сьогодні от-
римала «Інвітро», цілком співпадають з результата-
ми масштабного дослідження компанії Abbott. Це 
дослідження, зокрема,  показало, що після перенесе-
ної хвороби рівень імунного захисту у більшості паці-
єнтів є недостатнім. Так що вакцинація на сьогодніш-
ній день залишається найбільш ефективним захистом 
від COVID-19.

Актуальну інформацію надав директор КНП «Га-
дяцька МЦЛ» Олександр Шаповал. 

Направлення на безкоштовне обстеження комп’ю-
терним томографом виписує сімейний лікар, тера-
певт чи педіатр. Якщо ситуація термінова – пацієнт 
обстежується позачергово, незалежно від часу доби. 

Достовірність заключення результатів КТ-діагнос-
тики забезпечується шляхом  перехресного шифру-
вання лікарем-рентгенологом місцевої лікарні та лі-
карями-рентгенологами згідно договору субпідряду 
з ПП «ЦЕНТР МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЇ ТО-
МОГРАФІЇ». Після цього, необхідне лікування при-
значає сімейний чи профільний лікар. 

На кінець липня проведено вже більше 500 дослі-
джень. Інтерфейс програми налаштований на україн-
ську мову, тож проблем із роботою не виникає.  

Нагадаємо, згідно наказу МОЗ України від 
6.11.2020 року, комп’ютерні томографи отримали 
опорні заклади охорони здоров›я у госпітальних ок-
ругах кожної області. Закуплені вони за кошти Дер-
жавного бюджету України на 2020 рік за бюджетною 
програмою «Придбання обладнання для приймаль-
них відділень опорних закладів охорони здоров›я у 
госпітальних округах за рахунок коштів, виділених 
з фонду боротьби з гострою респіраторною хворо-
бою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-
CoV-2, та її наслідками». До опорного закладу КНП 
«Гадяцька МЦЛ» надійшла комп’ютерна система 
«Optima CT-540» (16 зрізів), вартістю 11 млн. 360 
тис. гривень.

Оксана Кириченко

Про це стало відомо на сторінці КНП 
«Гадяцька МЦЛ» у фейсбук.
«Маємо приємну новину. До кінця цього тижня 

заклад отримає 1000 бланків листків непрацездат-
ності»,- йдеться в повідомленні. Крім того, Департа-
мент охорони здоров›я пропонує провести отриман-
ня бланків до 27 липня.

«БМ»

МЕШКАНЦІВ ГРОМАД 
ЗАПРОШУЮТЬ НА 
ЩЕПЛЕННЯ

У ОБЛАСТЬ 
НАДІЙШЛО 60 ТИСЯЧ 
ДОЗ «MODERNA» 

ЧОМУ МОЖНА ЗАХВОРІТИ НА 
КОРОНАВІРУС ПІСЛЯ ВАКЦИНАЦІЇ

У 1-ІЙ МІСЬКІЙ 
ЛІКАРНІ ПОЛТАВИ 
СТВОРЮЮТЬ ВІДДІЛЕННЯ 
НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ

МЕДЗАКЛАД ОТРИМАЄ 
1000 ЛІКАРНЯНИХ БЛАНКІВ 

У ГАДЯЧІ ПРОВЕЛИ ПОНАД 
500 ДОСЛІДЖЕНЬ КТ 
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Нинішнього сезону ціни на 
фрукти та ягоди не просто 
неприємно вражають, а б›ють 
рекорди. Експерти кажуть – 
винний в цій ситуації неврожай, 
спричинений температурними 
перепадами та дощами. Чому не 
варто чекати на дешеві абрикоси 
та баштанні, ми дізналися у 
експертів.

Абрикоси зі смаком… паперу

Із абрикосами цього року «туго» - хо-
лодна температура «побила» цвіт, через 
що в середині липня усім, у тому числі 
й гадячанам, довелося ласувати лише 
привозними. У магазинах за кіло прав-
лять 65 гривень. Українські фермери, 
які займаються вирощуванням абрикос, 
кажуть, що з дерев знімають буквально 
по декілька плодів, тому не варто чека-
ти, що ціни на них знизяться. 

У магазини здебільшого завозять 
абрикоси із Туреччини та Єгипту. Вар-
тість кілограму коливається в межах 
70 гривень за кіло. Щоправда, імпортні 
суттєво відрізняються від вітчизняних 
не лише ціною, але й смаком.

Щоб імпортні абрикоси доїхали до 
України, їх зривають зеленими та тран-
спортують сюди у холоді. Коли вони 
достигають в коробці, а не на гілці, то 
не мають того знайомого нам солодкого 
смаку та соковитості. Спробуєш і одра-
зу відчувається, що абрикос не зовсім 
«справжній». 

Домашні абрикоси уже з’явились на 
гадяцьких базарах. І хоч на смак вони 
набагато кращі, проте вартість шокує 
– у вівторок, на критому ринку на кру-
гу, господині просили за кілограм аж 
140 гривень! Щоправда, якщо брати-
мете оптом – обіцяють знизити ціну до  
120 гривень. Проте, це все одно у рази 
дорожче, ніж імпортні!

Українських персиків на базарах 
практично немає. А імпортні вигляда-
ють немов з картинки, але справжньо-
го смаку майже не мають. Та й ціни на 
них зависокі (хоча й нижчі за абрикос) 
– у середньому кілограм обійдеться від 
45 до 60 гривень.

До речі, днями у продажу на місцево-
му базарі вже з’явились сливи. За них 

також «деруть» дорожче, ніж за карто-
плю. Якщо кіло картоплі можна купити 
за 10 -12 гривень, то за літрову баночку 
слив (де від сили буде штук 15-20) про-
сять аж 20 гривень. 

Дині та кавуни
Також є у продажу, щоправда, поки 

ціни на них шалені. Уже надійшла в 
продаж середньоазійська динька, за-
везена із Казахстану, Таджикистану 
та Туркменістану. Там диням, як влас-
не і кавунам, вистачало сонця і воло-
ги. Тому ті, хто вже скуштував імпортні 
дині, відзначають неймовірно солодкий 
смак. Їх продають і в Гадячі - за кіло 
просять від 21 гривні.

У той же час, якщо сонця україн-
ські баштанні отримують достатньо, то 

з опадами цього року їм не пощасти-
ло. Через замалу кількість вологи, зо-
крема «смугасті», цього сезону не над-
то солодкі та соковиті. Тому, кажуть, 
швидше псуються. Щоправда, це не 
стосується аграрних підприємств та 
фермерів, які облаштували поля систе-
мами зрошення.

Як би там не було, а вітчизняні ка-
вуни (Херсон) уже також привезли на 
українські ринки. Логічно, що ціни на 
них повинні були б знизитись, але поки 
що цього не сталося. У Гадячі кілограм 
кавуна коштує в середньому від 11 до 
15 гривень.

Проте, експерти стверджують - на по-
чаток серпня, очікується зниження їх 
вартості на 30%, а можливо й більше.

До речі, першого врожаю кавунів 

люди традиційно побоюються. Адже 
вважається, що в ранніх плодах є бага-
то нітратів, які можуть нашкодити орга-
нізму та спровокувати отруєння. Та біо-
лог Ірина Єжель запевняє, що наявність 
нітратів у кавунах – це нормально, і 
їхню кількість обов’язково перевіря-
ють перед тим, як продукція потрапить 
на ринки чи у магазини. 

Набагато небезпечніші нітрити: вони 
утворюються із нітратів під час трива-
лого зберігання та транспортування. 
Але це не стосується українських каву-
нів. Тут небезпеки немає.

До того ж, існує корисний лайфхак: 
нітрати, як і нітрити, накопичуються 
лише у шкірці кавуна.

Сторінку підготувала Оксана Кириченко. 
Фото використані як ілюстрація

Таку історію нещодавно 
розповіла редакції гадячанка 
Марина Леонідівна.
Вона каже, що випадково стала 
свідком, як у одному із місцевих 
магазинів, чоловік намагався 
купити мішок цукру. Проте у 
відповідь почув, що продавці 
отримали «внутрішній наказ» 
від керівництва - оптом не 
продавати. 
У той же час, покупець не розгубився 

і попросив розважити йому 50 кг у по-
ліетиленові пакетики. Тоді, продавчині 
із невдоволеним виразом обличчя, таки 
винесли цілий мішок…

Дивна ситуація із цукром відбуваєть-
ся і в одному із місцевих супермаркетів 
– біля місця продажу розміщене оголо-
шення, на якому вказано: 

«Із метою забезпечення можливості 
населення придбати фасований цукор 
(1 кг), вводиться обмеження на продаж 
товару в кількості до 5 упаковок в одні 
руки.»

Мовляв так, адміністрація супер-
маркету турбується про кожного сво-
го покупця.

Ми вирішили розібратися.   
Як виявилось, українців знову ляка-

ють дефіцитом цукру. Нібито, це пов’я-
зано із низьким минулорічним урожаєм 
цукрових буряків, що призвело також 
до його подорожчання.

Проте, експерти кажуть, що це не 

правда. Щороку, саме в літній сезон, 
коли українці масово починають за-
готовляти консервацію на зиму, цу-
кор дорожчає. Відповідно, щоб прода-
ти більше і за вищою ціною, продавці 

сіють паніку і стверджують, що у кра-
їні дефіцит.  

Так, справді, Міністерство розвит-
ку економіки повідомило, що Укра-
їна в 2020-2021 маркетинговому році 
виробила всього 1,1 млн. тонн цукру. 
Це при тому, що внутрішнє споживан-
ня становить не менше 1,3 млн. тонн. 
Проте, це не вважають значним дефі-
цитом. До того ж, не варто забувати про 
імпортозаміщення.  

У той же час, урожай цукрових буря-
ків у 2021 році, за прогнозами ферме-
рів, буде вдалим. Тому, найімовірніше, 
чутки про «дефіцит» з’явилися, бо про-
сто потрібно розпродати минулорічний 
цукор і звільнити склади для цьогоріч-
ного врожаю.

«МІШОК ЦУКРУ НЕ ПРОДАЄМО, ТІЛЬКИ НА ВАГУ»

На 27 липня цукор на 
критому ринку продавали 
по 1350 грн. за мішок (50 кг).
Вроздріб ціна цукру 
коливається від 25 до 27 
гривень за кіло. 

АБРИКОСИ, КАВУНИ І ДИНІ СТАЛИ РОЗКІШШЮ  
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2012-го муніципалітет польського 
Білостока хотів надати одній із 
вулиць міста ім’я князя Єремії 
Корибута-Вишневецького (1612—
1651). Ініціативу заблокували 
депутати-українці.
— Патронами вулиць мають 
бути особи кришталево чисті, 
— говорив тоді представник ГО 
«Форум меншин Підляшшя» Адам 
Місюк.

Уявлення наших сучасників про Ви-
шневецького сформувалося переваж-
но на літературних творах. Образи, які 
створили письменники Генрик Сенке-
вич та Іван Нечуй-Левицький, вияви-
лися переконливішими за реальні фак-
ти. Як наслідок, для поляків Єремія 
— лицар без страху й докору. Натомість 
українці часто таврують його небажа-
ними епітетами: «перевертень», «від-
ступник», «ворог православ’я».

Тож яким насправді був Єремія 
Вишневецький?

Зрадив справу діда
— Єремія, син мого брата вдру-

гих і унук славного козацького геть-
мана Яреми Байди-Вишневецького, 
— так представляв викладачам львів-
ської єзуїтської колегії свого малоліт-
нього підопічного князь Костянтин 
Вишневецький. 

Цю цитату взято з роману «Князь 
Єремія Вишневецький» Івана Нечу-
я-Левицького (1838—1918). «Син брата 
вдругих» — себто син двоюрідного бра-
та. Письменник чомусь назвав гетьма-
на Яремою, а не Дмитром. Та й онуком 
«Байди» наш герой не був. Він навіть 
не доводився тому прямим нащадком. 
Однак обидва мали спільного предка 
— князя Михайла Збаразького (1470—
1517). Той володів маєтком у Вишнів-
ці та першим прозвався Вишневецьким. 
Михайло був одружений двічі. «Байда» 
як і Костянтин Вишневецький — його 
нащадки по першому шлюбу. Єремія 
— по другому. Працюючи над романом, 
Нечуй-Левицький використовував пра-
ці сучасних йому істориків — Олексан-
дра Лазаревського, Пантелеймона Кулі-
ша, Миколи Костомарова. Однак жоден 
із них не досліджував родоводу Вишне-
вецьких. Ймовірно, через брак даних і 
виникла плутанина. 

Та й життєві завдання у цих двох осіб 
були різні. У «Байди» — типова кар’єра 
авантюриста, шукача пригод, здобува-
ча молдовського трону. У Єремії — роз-
будова, економічний розвиток і захист 
своєї «Задніпровської держави». 

Не дотримався присяги, 
яку склав матері
Коли помирала княгиня Раїна Виш-

невецька, її малий син Ярема присягнув 
сповідувати православ’я. Однак у до-
рослому віці він зламав обітницю, став 
католиком, чим накликав на себе біди. 
Така суть цього міфу.

Сюжет «ламання цієї присяги» був 
поширеним у Речі Посполитій напри-
кінці XVI — у першій половині XVII 
століття. Зазвичай ці історії придуму-
вали православні публіцисти, аби втри-
мати масовий перехід руських панів у 
католицизм, протестантизм або до уній-
ної Церкви. А причин для такого «від-
ступництва» не бракувало — тут і від-
сталість православної системи освіти, і 
низький рівень культури духовенства. 
Однак у випадку з Вишневецькими 
йдеться радше про помилку. 18 січня 
1619 року — за кілька місяців до сво-
єї смерті — Раїна видала «фундуш» на 
заснування поблизу Лубен Мгарсько-
го монастиря. У тексті зокрема йшло-
ся про те, що хто наважиться скасува-
ти цей акт або якось спробує утискати 

православ’я, отримає «клятву» — себто 
прокляття. Ані про сина, ані про його 
обітницю там немає жодного слова.

Правда, відомий лист митрополита 
Ісаї Копинського до юного Єремії: 

«Знаємо всі, милостивий княже, під 
якими страшними умовами з боку релі-
гії та обов’язками і клятвами родитель-
ка вашої княжої милості, з цього сві-
ту сходячи, залишила — на чиї то душі 
впаде?».  Але й він не підтверджує Яре-
миної обітниці. Це радше посилання на 
той же «фундуш». Припустімо, княжич 
справді склав якусь присягу. На мо-
мент смерті матері йому було не біль-
ше шести-семи років. Що взяти з ма-
лого хлопця у стані емоційного стресу?

Ворог православ’я
«Він вже віддавна викликав до себе 

ненависть з боку грецького духовен-
ства та селян надмірною ревністю но-
вонаверненого католика», — писав про 
князя француз Проспер Меріме (1803—
1870). Вишневецькому закидають масо-
ве будівництво католицьких костелів 
і монастирів на переважно православ-
ному Задніпров’ї. Але у відомих сьо-
годні джерелах відсутні будь-які звіст-
ки про це. Накидати католицизм Єремії 
було просто невигідно — це завадило 
би приваблювати нових поселян у свої 
маєтності. Натомість він не раз обдаро-
вував і звільняв від поборів православ-
ні установи. Особливо уважно ставив-
ся до Мгарського монастиря. Ця опіка 
давала змогу ігуменові Калістрату про-
тидіяти тискові ксьондзів і грабункам 
польських жовнірів. А ось його ченці не 
завжди були вдячними. Року 1637 де-
які з них взяли участь у погромі Лубен. 
Їх викрили та засудили до страти. Ви-
рок вдалося скасувати саме завдяки 
втручанню Вишневецького. 

«Я сам, маючи повагу до отців-за-
конників релігії грецького обряду, які 
в маєтності моїй, монастирі Мгарсько-
му, мешкають, віддаю їм те село Мгар з 
пожитками, мені належними, до віль-
ного уживання їм на вічні часи», — пи-
сав князь в акті від 8 лютого 1636 року. 

Він заохочував цеховиків у підвлад-
них містах. Цехи в ті часи були не лише 
виробничими об’єднаннями, а й важ-
ливими релігійними осередками. На-
даючи ремісникам права та вольності, 
князь гарантував недоторканність їх-

ньої конфесії та звичаїв. За повелін-
ням Єремії при Хрестовоздвиженській 
церкві в містечку Срібному з’явилося 
православне братство зі школою, шпи-
талем та місцем для зборів. Навіть у за-
повіті наказував своєму синові — май-
бутньому королеві Михайлу — всіляко 
доглядати за церквою у Вишнівці, де 
були поховані його батьки. 

Що ж витворило його образ як «во-
рога православ’я»? А те, що він відібрав 
Густинський і Мгарський монастирі 
з-під юрисдикції екс-митрополита Ісаї 
Копинського на користь Петра Моги-
ли. Перший уособлював консерватив-
ну і промосковську течію в руському 
православ’ї. Другий — реформаторську. 
Ісая зберіг вплив на ті монастирі. Через 
них він розповсюджував серед населен-
ня «Задніпровської держави» наклепи 
на Могилу й чутки про плановане ока-
толичення краю. Підо вплив цих пере-
казів потрапили і козаки — надзвичай-
но вразливі у питаннях віри. До цього 
додалося незадоволення затримками 
платні за участь у війнах та розміщен-
ня на Задніпров’ї жовнірів, які грабува-
ли місцеве населення. Це призвело до 
вибуху козацьких повстань, що також 
відбувались під релігійними гаслами. 

Жорстокий кат
— Мучте їх так, аби відчували, що 

вмирають! — начебто говорив перед 
стратою ворогів Єремія Вишневець-
кий. Такі слова можна прочитати і в 
Нечуя-Левицького, і в історика Мико-
ли Костомарова (1817—1885). Викори-
став їх 1999 й режисер Єжи Гоффман у 
стрічці «Вогнем і мечем».

Копнімо глибше. Виявляється, впер-
ше ця фраза трапляється у життєписі 
імператора Калігули, який написав Гай 
Светоній Транквілл (75—160). Хроніст 
Лаврентій Ян Рудавський (1617—1674) 
вклав слова Калігули до вуст Вишне-
вецького. Очевидно, це був лише ху-
дожній хід задля ефекту — Рудавський 
хоч і сучасник князя, а не брав участі у 
Хмельниччині. Єремія справді жорсто-
ко розправлявся з повстанцями і їхніми 
симпатиками. Про це є достатньо свід-
чень. Але гляньмо на ці події з погляду 
тодішніх звичаїв і права.

По-перше, стратам передувало слід-
ство. Його Вишневецький проводив 
особисто. Наскільки якісним воно було 

— то вже інше питання. По-друге, як би 
цинічно це не звучало — всі екзекуції 
були цілком правомірними. Відбува-
лися вони на територіях, що або були 
власністю Єремії, або перебували під 
його опікою. По-третє, усі страти в Речі 
Посполитій були чітко регламентова-
ними. Найпопулярнішу в ті часи кару 
— саджання на палю — застосовували 
не з «любові до мистецтва», а за кон-
кретні провини — розбій на дорозі, зра-
ду та шпигунство. Князь діяв виключ-
но в межах тодішнього правового поля. 
Що ж до катованих духовних осіб, то 
тут могли бути ще й сімейні порахун-
ки. Єреміїного батька отруїв православ-
ний священик у Молдові — просто під 
час таїнства Причастя. Вишневецький 
був жорстоким. Але нічим не гіршим 
від тих, проти кого йому доводилося 
воювати. 

Пострах козаків
Епітафія на саркофазі короля Михай-

ла Вишневецького називає його бать-
ка «пострахом козацтва». Та навряд чи 
Єремія був від початку вороже налаш-
тований до козаків. Так, він придушу-
вав їхні заколоти у своїх володіннях. 
Однак ці протести підбурювали про-
московськи налаштовані священики — 
противники Петра Могили. Князь мав 
фінансові справи із вдовою руйнівни-
ка Кодацької фортеці Івана Сулими. 
У нього склалися цілком приязні сто-
сунки з реєстровцями, які допомагали 
придушувати бунти. Козаки були його 
спільниками у війнах проти Москви й 
татар. Їхні хоругви входили до складу 
надвірного війська. Шведський посол 
у Речі Посполитій Спарре у реляції до 
свого короля називає руського воєводу 
«великим патріотом вітчизни». А далі 
пише: «Тому його любить не лише на-
род, особливо козаки (!), але й шляхта».

Бився з Максимом Кривоносом
Багато хто бачив картину Миколи 

Самокиша (1860—1944) «Бій Макси-
ма Кривоноса з Яремою Вишневець-
ким під Махнівкою». Козаки Кривоно-
са зайняли Махнівку влітку 1648 року. 
Село було власністю київського воє-
води Януша Тишкевича. Не маючи до-
статньо сил, щоб відбити це містечко, 
той звернувся по допомогу до Єремії. 
Кривоніс і Вишневецький справді були 
затятими ворогами. Та віч-на-віч, тим 
паче в поєдинку, вони ніколи не зустрі-
чалися. Принаймні в реляціях і щоден-
никах з-під Махнівки жодних згадок 
про це немає. Навряд чи сучасники за-
мовчали б такий бій — незалежно від 
результату. Понад те, полковник Кри-
воніс взагалі не був під Махнівкою. 
Військом повстанців там командував 
підлеглий йому старшина Іван Гиря. 
Єдиний документ, у якому йдеться про 
цей поєдинок — літопис Самійла Ве-
личка, створений приблизно через 70—
80 років після описаних подій. 

«Самого князя Кривоніс ледве не 
спихнув списом із коня», — читаємо 
там. Крім цієї фрази — нічого. Однак 
більшість істориків вважає цей витвір 
сумнівним джерелом. Серед них і Ми-
хайло Грушевський (1866—1934), який 
ставився до Єремії без особливої сим-
патії. Кілька слів про зовнішність го-
ловних героїв картини. Самокиш ви-
користав єдине відоме прижиттєве 
зображення Кривоноса. Це портрет у 
профіль, створений радше як карикату-
ра до тогочасного памфлету. Натомість 
існує щонайменше п’ять прижиттєвих 
портретів Вишневецького. Найімовір-
ніше, художник їх не бачив. Принайм-
ні на картині князь не схожий на жоден 
із цих образів.

Юрій Рудницький. Локальна Історія

ЄРЕМІЯ ВИШНЕВЕЦЬКИЙ. ПРАВДА ТА ДОМИСЛИ
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1.00,18.20,22.00,0.30
ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри.
10.30,16.30 Студiя Олiм-
пiйськi iгри.
18.00,21.00 Новини.
21.40 Доба Олiмпiйських 
iгор.
0.00 Д/с «Свiт дикої при-
роди».

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14
.00,16.45,19.30,4.45
«ТСН».
9.25,10.20,3.30,5.35
«Життя вiдомих людей».
11.15,12.20,14.05 «Твiй 
день».
14.45 «Одруження на-
ослiп».
17.00 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.18 «ПроCпорт».
20.20 Т/с «100 тисяч 
хвилин разом». (12+).
22.20,2.10 Т/с «Сидо-
ренки-Сидоренки 2». 
(12+).
0.05 Бойовик «Атака 
кобри 2». (16+).

3.15,18.00,19.00 «Сто-
сується кожного».
4.45 М/ф.
4.55 «Телемагазин».
5.25,22.55 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
9.50 Т/с «Дамське 
щастя». (12+).
12.25 Х/ф «007: Живи i 
дай померти iншим». 
(16+).
15.00,15.45,2.45
«Речдок».
16.30 «Речдок. Осо-
бливий випадок. Чуже 

багатство».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Д`Артаньян i 
три мушкетери».
0.45 Х/ф «В`язень замку 
Iф».

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,
18.00,19.00,23.00,0.00,
.00,2.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.25,0.15 Особливий 
погляд.
7.10,8.30,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15,13.10,1.15 Д/с 
«Найнебезпечнiшi по-
льоти».
8.35,12.40 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
9.30 Машина часу.
10.10 Д/с «Бойовий 
вiдлiк».
11.10,17.10,23.10 Д/с 
«Таємнича свiтова вiйна».
14.10,5.10 Д/с «Великi 
танковi битви».
15.30 Час «Ч».
16.10 Д/с «Божевiльний 
свiт. Гарантоване взаємо-
знищення».
18.10,22.00,2.15 Д/с 
«Вирiшальнi битви Другої 
свiтової вiйни».
19.20 Лiнiйка художнiх 
фiльмiв.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.15 Скарб нацiї.
4.25 Еврика!
4.30 Факти.
4.50,20.20,2.05 Грома-
дянська оборона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 

новини з К. Стогнiєм.
10.10,21.25 Дизель-шоу. 
(12+).
11.40,13.15,22.55 «На 
трьох». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.35,16.15 Т/с «Пес». 
(16+).
16.40 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест». (16+).
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
0.00 Х/ф «Вiд сутiнкiв до 
свiтанку». (18+).
2.50 Я зняв!

5.15,5.30 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.20 Т/с «Комiсар Рекс».
10.20 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
13.20,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.45,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
19.05 Супербабуся. 
(12+).
20.15,22.50 Т/с «Я все 
тобi доведу». (16+).
1.20 Детектор брехнi. 
(16+).

5.55,7.40 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.45 Орел i решка.
9.55 Т/с «Надприродне». 
(16+).
12.35 Аферисти в ме-
режах. (16+).
14.35 Х/ф «Кучерява 
Сью».
16.50 Т/с «Будиночок на 
щастя».
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Напролом». 
(16+).
23.00 Х/ф «Пастка». 
(16+).
1.00 Вар`яти. (12+).
2.45 Зона ночi.
5.00 Абзац!

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
,8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 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 «Втраченi 
спогади». (12+).
1.30 Телемагазин.
2.50 Гучна справа.
3.35 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 «Вiйна за незалеж-
нiсть».

6.00 Х/ф «И это все о 
нем», 2 с. (16+).
7.50 Х/ф «Закусочная на 

колесах». (Гонконг). (16+).
10.00 Х/ф «Петля вре-
мени». (США). (18+).
12.25 Х/ф «Изящная 
эпоха». (Испания - 
Франция). (16+).
14.25 Х/ф «Ночной про-
давец». (16+).
16.10 Х/ф «Собор Па-
рижской Богоматери». 
(Франция - Италия). 
(16+).
18.55 Х/ф «Она». (США). 
(16+).
21.20 Х/ф «Вор». (Россия 
- Франция). (16+).
23.20 Х/ф «Сестры». 
(16+).
1.05 Х/ф «Красная жара». 
(США - Венгрия). (16+).
3.15 Х/ф «Шанхайские 
рыцари». (США - Гонконг). 
(16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.35 «Ух ти show».
8.50 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.50 «Орел i решка. Рай 
та пекло».
10.50 «Орел i решка. На 
краю свiту».
12.40,18.10 «Орел i 
решка. Перезаванта-
ження. Америка».
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 Видатнi акторки. Топ 
100.
8.20,14.30 Правила 
життя.
9.20 Королева декору.
10.20,19.00 Шiсть соток.
11.10,17.20 Удачний 

проект.
12.00,20.50 Дача боро-
дача.
13.00,0.40,3.40 Кориснi 
поради.
13.30 Спецiя.
14.00 Смачнi страви.
15.30 Правила вижи-
вання.
16.30,19.50 Дачна вiд-
повiдь.
22.20 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

6.20 «Таємницi свiту».
6.55 «Свiдок. Агенти».
7.55,14.50,17.00,2.50
«Випадковий свiдок».
12.30,16.30,19.00,2.20
«Свiдок».
9.00 «Страх у твоєму 
домi».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
17.50 «Будьте здоровi».
23.00 Т/с «Слiпа зона». 
(16+).
0.40 «Легенди бандит-
ського Києва».
1.45 «Реальнi злочинцi».
2.55 «Речовий доказ».
3.45 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».
5.00 «Top Shop».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
.00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35,4.55 «Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по 
праву».
16.50,3.00 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».

21.20 Т/с «Отражение 
звезды».
0.35 Т/с «Шерлок 
Холмс».
2.05 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.20 «Душа и дух». Н. 
Бурляев.
3.20 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Страх у твоєму домi.
7.00 Бандитський Київ.
9.05 Правда життя.
10.05,1.35 Речовий 
доказ.
11.15 Скептик.
12.15,5.30 Мiстична 
Україна.
13.05 Дикi Фiлiппiни Най-
джела Марвiна.
14.00 Повiтрянi воїни.
15.00,19.50 Фантастичнi 
iсторiї.
16.00,20.50 Шукачi не-
приємностей.
16.55,21.45 НАСА: 
нез`ясоване.
17.50,4.40 Дива при-
роди.
18.50 Неймовiрнi вина-
ходи.
22.35 Арктика з Брюсом 
Перрi.
23.30 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
0.30 Крила вiйни.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.00 Х/ф «Артур i помста 
Вурдалака». (16+).
10.45 Х/ф «Флiрт зi 
звiром». (16+).
12.35,18.00 4 весiлля.
15.00,2.15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00,3.05 Панянка-се-
лянка.
,20.00,21.30,22.30 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.30,21.00,22.00
Танька i Володька.
23.00 Країна У 2.1.
23.30 Країна У.

0.00 ЛавЛавСar 3.
1.00 Вечiрка 3.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.15,14.30 Х/ф «Мор-
ской бой». (США). (12+).
8.20 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние». (США). 
(12+).
10.30 Х/ф «Время». 
(США). (16+).
12.20 Х/ф «Водный мир». 
(США). (12+).
16.35 Х/ф «Робин Гуд: 
Принц воров». (США). 
(12+).
18.55 Х/ф «Гордость и 
предубеждение». 
(Франция - Великобри-
тания - США). (12+).
21.00 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна». (США). (16+).
22.50 Х/ф «Чтец». (США 
- Германия). (16+).
0.50 Х/ф «Реальная лю-
бовь». (Великобритания). 
(16+).
3.00 Х/ф «Ангелы и де-
моны». (США - Италия). 
(16+).
5.25 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение». (США). (16+).

6.00,18.50,19.30,3.20
«ДжеДАI».
6.45 Х/ф «Капiтан Грiм». 
(16+).
8.55 Х/ф «Великий 
солдат». (16+).
10.50 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
12.45 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,2.50 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
20.30 Т/с «Ментiвськi 
вiйни. Харкiв». (16+).
22.40,0.15 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
2.05 Т/с «Рекс 2».
3.50 «Помста природи».

,11.00,18.20,22.00,3.00
ХХХII лiтнi Олiмпiйськi iгри.
10.30,16.30 Студiя Олiм-
пiйськi iгри.
18.00,21.00,0.30 Но-
вини.
21.40 Доба Олiмпiйських 
iгор.
0.00 Перша шпальта.
1.00,2.50 Погода.
1.05 Х/ф «Тiнi забутих 
предкiв».

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30,4.25
«ТСН».
9.25,10.20,3.40,5.30
«Життя вiдомих людей».
11.15,12.20,14.05 «Твiй 
день».
14.45 «Одруження на-
ослiп».
17.00 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.18 «ПроCпорт».
20.20 Т/с «100 тисяч 
хвилин разом». (12+).
22.20,2.20 Т/с «Сидорен-
ки-Сидоренки 2». (12+).
0.05 Бойовик «Атака 
кобри». (16+).

3.15 Х/ф «Синьйор 
Робiнзон».
4.55 «Телемагазин».
5.25,22.45 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
0,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.05,18.00,19.00 «Сто-
сується кожного».
12.25 Х/ф «Великий пере-
полох».
14.10 Х/ф «Фантомас 
проти Скотланд-Ярду».
16.05 «Чекай на мене. 
Україна».
20.00 «Подробицi».

21.00 Х/ф «Д`Артаньян i 
три мушкетери».
0.30 Х/ф «В`язень замку 
Iф».
2.40 «Речдок».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.
00,15.00,16.00,17.00,18
.00,19.00,23.00,
.00,2.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.25,0.15 Вечiр з Янiною 
Соколовою.
7.10,8.30,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15,13.10,1.15 Д/с 
«Найнебезпечнiшi по-
льоти».
8.35 Д/с «Iсторiя навколо 
нас».
9.30 Машина часу.
10.10 Д/с «Бойовий 
вiдлiк».
11.10,17.10,23.10 Д/с 
«Таємнича свiтова вiйна».
12.50 Вечiрнiй преЗЕдент.
14.10,5.10 Д/с «Великi 
танковi битви».
15.30 Час «Ч».
16.10 Д/с «Божевiльний 
свiт. Гарантоване взаємоз-
нищення».
18.10,22.00,2.15 Д/с 
«Вирiшальнi битви Другої 
свiтової вiйни».
19.20 Лiнiйка художнiх 
фiльмiв.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.30 Скарб нацiї.
4.40 Еврика!
4.45 Служба розшуку 
дiтей.
4.50,0.10 Громадянська 
оборона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.

8.45 Факти. Ранок.
9.10,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 Х/ф «Ультрафiолет». 
(16+).
11.55,13.15 Х/ф «Той, хто 
бiжить по лезу». (16+).
12.45,15.45 Факти. День.
14.55,16.15 Х/ф «Той, хто 
бiжить по лезу 2049». 
(16+).
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
20.05,21.25 Х/ф «Ана-
конда». (16+).
22.15 Х/ф «Анаконда 2: 
Полювання на прокляту 
орхiдею». (16+).
1.20 Секретний фронт.
2.05 Анти-зомбi.
2.50 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
5.35 Т/с «Комiсар Рекс».
10.20 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
13.15,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.40,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
19.05 Супербабуся. (12+).
20.15,22.50 Т/с «Я все 
тобi доведу». (16+).
1.25 Детектор брехнi. 
(16+).

5.55,7.15 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.20 Орел i решка.
9.30 Т/с «Надприродне». 
(16+).
12.55 Х/ф «Одноклас-
ники». (16+).
14.55 Х/ф «Однокласники 
2». (16+).
16.55 Т/с «Будиночок на 
щастя».
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Повстання». 
(16+).
22.50 Х/ф «Окупацiя». 
(16+).

1.10 Вар`яти. (12+).
2.55 Служба розшуку 
дiтей.
3.00 Зона ночi.
5.00 Абзац!

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
,8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 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.
00,12.00,13.00,15.00,16
.00,17.00,18.00,19.45
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк та М. Шама-
новим.
9.10,10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. 
Ашiон, П. Рольником, О. 
Близнюком, С. Вардою, М. 
Стецюк та А. Мiщенко.
13.15 «Великий день» з А. 
Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i Д. Щасливою.
15.10 «Дзвiнок» з В. Воло-
шиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
18.15 «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 «И это все о 
нем», 1 с. (16+).
7.50 Х/ф «Молодой 
мастер». (Гонконг). (16+).
10.00 Х/ф «Одним 
меньше». (США). (16+).
12.25 Х/ф «Классик». 
14.25 Х/ф «Заложница 2». 
(Франция - США). (16+).
16.10 Х/ф «Человек без 
лица». (США). (16+).
18.55 Х/ф «Петля вре-
мени». (США). (18+).
21.20 Х/ф «Изящная 
эпоха». (Испания - 
Франция). (16+).
23.20 Х/ф «Ночной про-
давец». (16+).
1.05 Х/ф «Закусочная на 
колесах». (Гонконг). (16+).
3.15 Х/ф «Собор Па-
рижской Богоматери». 
(Франция - Италия). (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».
11.10 «Орел i решка. На 
краю свiту».
13.00 Х/ф «Чи вмiєш ти 
зберiгати таємницi?» 
(12+).
14.40 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
18.10 «Орел i решка. Пе-
резавантаження. Аме-
рика».
20.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож».
22.00 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
0.00 Х/ф «Сексоголiк». 
(16+).
1.40 Т/с «Три сестри».
3.20 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. Топ 
100.
8.20,14.30 Правила 
життя.
9.20 Королева декору.
10.20,19.00 Шiсть соток.
11.10,17.20 Удачний 
проект.
12.00,20.50 Дача боро-
дача.
13.00,0.40,3.40 Кориснi 
поради.
13.30 Спецiя.
14.00 Смачнi страви.
15.30 Правила вижи-
вання.
16.30,19.50 Дачна вiдпо-
вiдь.
22.20 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

4.45,5.00 «Top Shop».
5.15 «Таємницi кримiналь-
ного свiту».
6.40 Х/ф «Слiди апо-
столiв». (16+).
8.55 Х/ф «Перевертень у 
погонах». (16+).
10.35,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
12.30,16.30,19.00,2.50
«Свiдок».
14.50,17.00 «Випадковий 
свiдок».
17.50 «Таємницi свiту».
18.20 «Свiдок. Агенти».
23.00 Т/с «Слiпа зона». 
(16+).
0.45 Х/ф «11.6». (16+).
3.20 «Речовий доказ».
4.25 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35,4.55 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым».

12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по праву».
16.50,3.00 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Отражение 
звезды».
0.35 Т/с «Шерлок Холмс».
2.05 Вести - Санкт-Петер-
бург.
2.20 «Энигма. Надежда 
Павлова».
3.20 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Страх у твоєму домi.
6.45 Бандитська Одеса.
9.00 Правда життя.
9.55,1.30 Речовий доказ.
11.05 Скептик.
12.05,5.05 Мiстична 
Україна.
13.00 Дикi Фiлiппiни Най-
джела Марвiна.
14.00 Велика одiссея 
людства.
15.00,19.50 Фантастичнi 
iсторiї.
15.55,20.50 Шукачi не-
приємностей.
16.50,21.45 НАСА: нез`я-
соване.
17.50,4.15 Дива при-
роди.
18.50 Неймовiрнi вина-
ходи.
22.35 Арктика з Брюсом 
Перрi.
23.30 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
0.25 Крила вiйни.
2.35 Код доступу.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.00 Х/ф «Артур i 
мiнiпути».
11.00 Х/ф «Божевiльне 
побачення».
12.45,18.00 4 весiлля.
15.00,2.15 Зiрки, чутки та 

Галлiвуд.
16.00,3.05 Панянка-се-
лянка.
19.00,20.00,21.30,22.30
Одного разу пiд Полтавою.
19.30,21.00,22.00
Танька i Володька.
23.00 Країна У 2.0.
23.30 Країна У.
0.00 ЛавЛавСar 3.
1.00 Вечiрка 3.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.50 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Затмение». (США). (16+).
9.50 Х/ф «Забытое». 
(США). (16+).
11.15 Х/ф «Маленький 
Манхэттен». (США). (12+).
12.45 Х/ф «В погоне за 
счастьем». (США). (12+).
14.40,3.55 Х/ф «Водный 
мир». (США). (12+).
16.50 Х/ф «Мумия». 
18.50 Х/ф «Морской бой». 
21.00 Х/ф «Время». 
22.50 Х/ф «Женщина в 
черном». (Великобритания 
- Канада - Швеция). (16+).
0.25 Х/ф «Игры разумов». 
(Ирландия). (16+).
2.25 Х/ф «Васаби». 
(Франция - Япония). (16+).

6.00,18.50 «ДжеДАI».
6.20 Т/с «Опер за ви-
кликом 3». (16+).
10.35 Х/ф «Три iкси». 
(16+).
12.55 Х/ф «Три iкси 2: 
Новий рiвень». (16+).
14.55 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 «Грошi».
20.20 Т/с «Ментiвськi 
вiйни. Харкiв». (16+).
22.30,0.05 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
1.55 Т/с «Рекс 2».
2.40 «Помста природи».

понеділок, 2 серпня

вівторок, 3 серпня
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6.00,18.20,22.00,0.30
ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри.
10.30,16.30 Студiя 
Олiмпiйськi iгри.
11.00 ХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри.
18.00,21.00 Новини.
21.40 Доба Олiмпiйських 
iгор.
0.00 Д/с «Свiт дикої при-
роди».

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30,4.45
«ТСН».
9.25,10.20,3.20,5.35
«Життя вiдомих людей».
11.15,12.20,14.05 «Твiй 
день».
14.45 «Одруження на-
ослiп».
17.00 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.18 «ПроCпорт».
20.20 Т/с «100 тисяч 
хвилин разом». (12+).
22.20,2.00 Т/с «Сидо-
ренки-Сидоренки 2». 
(12+).
0.05 Х/ф «Вулиця Мон-
стро, 10». (16+).

3.20,18.00,19.00,3.15
«Стосується кожного».
4.50 М/ф.
4.55 «Телемагазин».
5.25,22.25 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
9.50 Т/с «Дамське 
щастя». (12+).
12.25 Х/ф «007: Людина 
iз золотим пiстолетом».
15.00,15.50,2.05
«Речдок».
16.30 «Речдок. Осо-
бливий випадок. Чуже 
багатство».

20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Д`Артаньян i 
три мушкетери».
0.15 Х/ф «Людина-ам-
фiбiя».

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
,18.00,19.00,23.00,
,2.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.25,0.15 Невигаданi 
iсторiї.
7.10,8.30,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15,13.10,1.15 Д/с 
«Найнебезпечнiшi по-
льоти».
8.35,12.40 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
9.30 Машина часу.
10.10 Д/с «Бойовий 
вiдлiк».
11.10,17.10,23.10 Д/с 
«Таємнича свiтова вiйна».
14.10,5.10 Д/с «Великi 
танковi битви».
15.30 Час «Ч».
16.10 Д/с «Божевiльний 
свiт. Гарантоване взаємо-
знищення».
18.10,22.00,2.15 Д/с 
«Вирiшальнi битви Другої 
свiтової вiйни».
19.20 Лiнiйка художнiх 
фiльмiв.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.00 Скарб нацiї.
4.10 Еврика!
4.15 Служба розшуку 
дiтей.
4.20 Факти.
4.40 Громадянська обо-
рона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 

новини з К. Стогнiєм.
10.10,21.25 Ди-
зель-шоу. (12+).
11.40,13.15,22.55 «На 
трьох». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.30,16.20 Т/с «Пес». 
(16+).
16.25 Х/ф «Малавiта». 
(16+).
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
20.20,1.45 Секретний 
фронт.
0.00 Х/ф «Вiд сутiнкiв до 
свiтанку 2: Кривавi грошi 
Техасу». (18+).
2.30 Я зняв!

5.25 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.15 Т/с «Комiсар Рекс».
10.05 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
13.10,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.40,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
19.05 Супербабуся. 
(12+).
20.15,22.50 Т/с «Я все 
тобi доведу». (16+).
1.20 Детектор брехнi. 
(16+).

5.55,7.50 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.55 Орел i решка.
10.05 Т/с «Надпри-
родне». (16+).
12.45 Аферисти в ме-
режах. (16+).
14.50 Х/ф «Чумова п`ят-
ниця».
16.50 Т/с «Будиночок на 
щастя».
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Примара в 
зброї». (12+).
23.05 Х/ф «Залiзне небо: 
Нове пришестя». (16+).
0.50 Вар`яти. (12+).

2.50 Служба розшуку 
дiтей.
2.55,3.00 Зона ночi.
4.50 Абзац!

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
,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 «Рефе-
рент». (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
,16.00,17.00,18.00
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк та М. Шама-
новим.

9.10,10.10,12.10,13.15
«Новини країни» з К. 
Ашiон, П. Рольником, О. 
Близнюком, С. Вардою, 
М. Стецюк та А. Мiщенко.
11.10 «Новини країни» з 
К. Ашiон, П. Рольником, 
О. Близнюком, Д. Ща-
сливою, М. Стецюк та А. 
Мiщенко.
15.10 «Дзвiнок» з В. Во-
лошиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
18.15 Година з А. Сай-
чуком.
19.00 «Велика середа» з 
М. Ганопольським та С. 
Орловською.
22.00 «Прямий» контакт» 
з Т. Березовцем.

23.00 «Новини вiд 
Христини» з Х. Чернегою.

6.00 Х/ф «И это все о 
нем», 3 с. (16+).
7.50 Х/ф «Красная 
жара». (США - Венгрия). 
(16+).
10.00 Х/ф «Она». (США). 
12.25 Х/ф «Вор». (Россия 
- Франция). (16+).
14.25 Х/ф «Сестры». 
(16+).
16.10 Х/ф «Шанхайские 
рыцари». (США - Гон-
конг). (16+).
18.55 Х/ф «Аритмия». 
(18+).
21.20 Х/ф «Последний 
рубеж». (США). (16+).
23.20 Х/ф «Новый кулак 
ярости». (Гонконг). (16+).
1.05 Х/ф «Лорд Дракон». 
(Гонконг). (16+).
3.15 Х/ф «Благодетель». 
(США). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.50 «Орел i решка. Рай 
та пекло».
10.50 «Орел i решка. На 
краю свiту».
12.50,18.10 «Орел i 
решка. Перезаванта-
ження. Америка».
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 Видатнi акторки. 
Топ 100.
8.20,14.30 Правила 
життя.

9.20 Королева декору.
10.20,19.00 Шiсть 
соток.
11.10,17.20 Удачний 
проект.
12.00,20.50 Дача боро-
дача.
13.00,0.40,3.40 Кориснi 
поради.
13.30 Спецiя.
14.00 Смачнi страви.
15.30 Правила вижи-
вання.
16.30,19.50 Дачна вiд-
повiдь.
22.20 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

6.20 «Будьте здоровi».
7.50,14.50,17.00,2.50
«Випадковий свiдок».
,16.30,19.00,2.20
«Свiдок».
9.00 «Страх у твоєму 
домi».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
17.50 «Вартiсть життя».
23.00 Т/с «Слiпа зона». 
0.45 «Легенди бандит-
ського Києва».
1.45 «Реальнi злочинцi».
3.25 «Речовий доказ».
3.55 «Правда життя. 
Професiйнi байки».
5.00 «Top Shop».

6.00 «Утро России».
10.10 «Российские хи-
рурги». «Сергей Юдин. 
Моцарт от хирургии».
,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35,4.55 «Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по 
праву».
16.50,3.00 Новости 
культуры.

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Отражение 
звезды».
0.35 Т/с «Шерлок 
Холмс».
2.05 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.20 «Острова». Н. Дми-
триев.
3.20 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Страх у твоєму домi.
7.00 Бандитська Одеса.
8.45 Правда життя.
9.50,1.35 Речовий 
доказ.
11.00 Скептик.
12.00,5.10 Мiстична 
Україна.
12.50 Дикi Фiлiппiни 
Найджела Марвiна.
13.50 Повiтрянi воїни.
14.50,19.50 Фантас-
тичнi iсторiї.
15.50,20.50 Шукачi не-
приємностей.
16.50,21.45 НАСА: 
нез`ясоване.
17.50,4.20 Дива при-
роди.
18.50 Неймовiрнi вина-
ходи.
22.35 Арктика з Брюсом 
Перрi.
23.30 Вирiшальнi битви 
2 свiтової.
0.30 Крила вiйни.
2.40 Бандитський Київ.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.00 Х/ф «Артур i вiйна 
двох свiтiв».
10.45 Х/ф «Хочу бути 
тобою». (16+).
13.10,18.00 4 весiлля.
15.00,2.15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00,3.05 Панянка-се-
лянка.
00,20.00,21.30,22.30
Одного разу пiд Пол-
тавою.
19.30,21.00,22.00

Танька i Володька.
23.00 Країна У 2.1.
23.30 Країна У.
0.00 ЛавЛавСar 3.
1.00 Вечiрка 3.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.25,16.55 Х/ф «Гор-
дость и предубеждение». 
(Франция - Великобри-
тания - США). (12+).
9.30 Х/ф «Один день». 
(США - Великобритания). 
(16+).
11.15 Х/ф «Робин Гуд: 
Принц воров». (США). 
(12+).
13.35 Х/ф «Принцес-
са-невеста». (США). (6+).
15.10 Х/ф «Осень в Нью-
Йорке». (США). (12+).
18.55 Х/ф «Вне правил». 
21.00,4.00 Х/ф «По-
сейдон». (США). (12+).
22.35 Х/ф «Невидимый 
гость». (Испания). (16+).
0.20 Х/ф «Гонка». (Вели-
кобритания - Германия - 
США). (16+).
2.20 Х/ф «С любовью, 
Рози». (Великобритания 
- Германия). (16+).
5.35 Х/ф «Забытое». 
(США). (16+).

6.00,18.50 «ДжеДАI».
6.20 Х/ф «Громобiй». 
(16+).
8.45 Х/ф «Iноземець». 
(16+).
10.55 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
12.50,19.30 «Загу-
блений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
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 «Помста природи».

ТБ ПРОГРАМА

6.00,11.00,18.20,22.00
ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри.
10.30,16.30 Студiя 
Олiмпiйськi iгри.
18.00,21.00 Новини.
21.40 Доба Олiмпiйських 
iгор.

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30,4.40
«ТСН».
9.25,10.20,3.15,5.30
«Життя вiдомих людей».
11.15,12.20,14.05 «Твiй 
день».
14.45 «Одруження на-
ослiп».
17.00 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.18 «ПроCпорт».
20.20 Т/с «100 тисяч 
хвилин разом». (12+).
22.20,1.55 Т/с «Сидо-
ренки-Сидоренки 2». 
(12+).
0.05 Трилер «Тихе 
мiсце». (16+).

4.45 М/ф.
4.55 «Телемагазин».
5.25,22.45 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-
вським».
8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
9.50 Т/с «Дамське 
щастя». (12+).
12.25 Х/ф «007: Шпигун, 
який любив мене».
15.00,15.50,2.20
«Речдок».
16.30 «Речдок. Осо-
бливий випадок. Чуже 
багатство».
18.00,19.00,3.30 «Сто-
сується кожного».
20.00 «Подробицi».

21.00 Х/ф «Iван Васи-
льович змiнює про-
фесiю».
0.30 Х/ф «Балада про 
доблесного лицаря Ай-
венго».

6.00,7.00,8.00,9.00,10
.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,
00,19.00,23.00,0.00,
0,2.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.25,0.15 Вечiр з Янiною 
Соколовою.
7.10,8.30,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15,13.10,1.15 Д/с 
«Найнебезпечнiшi по-
льоти».
8.35,12.40 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
9.30 Машина часу.
10.10 Д/с «Бойовий 
вiдлiк».
11.10,17.10,23.10 Д/с 
«Таємнича свiтова вiйна».
14.10,5.10 Д/с «Великi 
танковi битви».
15.30 Час «Ч».
16.10 Таємницi вiйни.
18.10,22.00,2.15 Д/с 
«Вирiшальнi битви Другої 
свiтової вiйни».
19.20 Лiнiйка художнiх 
фiльмiв.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.25 Факти.
4.50 Громадянська обо-
рона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.20 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10,21.25 Ди-

зель-шоу. (12+).
11.40,13.15,22.55 «На 
трьох». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.30,16.25 Т/с «Пес». 
(16+).
16.35 Х/ф «Грошовий 
поїзд». (16+).
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
20.20,1.50 Анти-зомбi.
0.00 Х/ф «Вiд сутiнкiв до 
свiтанку 3: Дочка ката». 
(18+).
2.35 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.20 Т/с «Комiсар Рекс».
10.20 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
13.15,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.40,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
19.05 Супербабуся. 
(12+).
20.15,22.50 Т/с «Я все 
тобi доведу». (16+).
1.15 Детектор брехнi. 
(16+).

5.55,7.30 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.35 Орел i решка.
9.40 Т/с «Надприродне». 
(16+).
13.05 Аферисти в ме-
режах. (16+).
15.00 Х/ф «Залiзне 
небо: Нове пришестя». 
(16+).
16.50 Т/с «Будиночок на 
щастя».
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Хан Соло». 
(12+).
23.50 Х/ф «Медовий 
мiсяць». (16+).
1.55 Вар`яти. (12+).
2.45 Служба розшуку 

дiтей.
2.50 Зона ночi.
4.50 Абзац!

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 «Замок 
на пiску». (12+).
1.30 Телемагазин.
3.15 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,
0,17.00,18.00,19.45
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» 
з Л. Вакулюк та М. Шама-
новим.
0.10,11.10,12.10 «Но-
вини країни» з К. Ашiон, 
П. Рольником, О. Близ-
нюком, 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. 
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» контакт» 
з Т. Березовцем.

6.00 Х/ф «И это все о 
нем», 4 с. (16+).

7.50 Х/ф «Лорд Дракон». 
(Гонконг). (16+).
10.00 Х/ф «Аритмия». 
(18+).
12.25 Х/ф «Последний 
рубеж». (США). (16+).
14.25 Х/ф «Новый кулак 
ярости». (Гонконг). (16+).
16.10 Х/ф «Благоде-
тель». (США). (16+).
18.55 Х/ф «Тарас 
Бульба». (Россия - 
Украина - Польша). 
(16+).
21.20 Х/ф «Вороши-
ловский стрелок». (16+).
23.20 Х/ф «Красавчик 
Джонни». (США). (18+).
1.05 Х/ф «Полицейская 
история». (Гонконг). 
(16+).
3.15 Х/ф «Полицейская 
история 2». (Гонконг). 
(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. Перезаванта-
ження. Америка».
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 Видатнi акторки. 
Топ 100.
8.20,14.30 Правила 
життя.
9.20 Королева декору.
10.20,19.00 Шiсть 

соток.
11.10,17.20 Удачний 
проект.
12.00,20.50 Дача боро-
дача.
13.00,0.40,3.40 Кориснi 
поради.
13.30 Спецiя.
14.00 Смачнi страви.
15.30 Правила вижи-
вання.
16.30,19.50 Дачна вiд-
повiдь.
22.20 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

6.20 «Вартiсть життя».
7.50,14.50,17.00,2.50
«Випадковий свiдок».
,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». 
(16+).
0.45 «Легенди бандит-
ського Києва».
1.45 «Реальнi злочинцi».
3.00 «Речовий доказ».
4.00 «Правда життя. 
Професiйнi байки».
5.00 «Top Shop».

6.00 «Утро России».
10.10 «Российские хи-
рурги». «Федор Углов. 
Победить смерть».
,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35,4.55 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по 
праву».
16.50,3.00 Новости 
культуры.

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Отражение 
звезды».
0.35 Т/с «Шерлок 
Холмс».
2.05 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.20 «Абсолютный слух».
3.20 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Страх у твоєму 
домi.
7.00 Бандитський Київ.
8.45 Правда життя.
9.55,1.35 Речовий 
доказ.
11.05 Скептик.
12.05,5.10 Мiстична 
Україна.
13.05,17.50,4.20 Дива 
природи.
14.05 Повiтрянi воїни.
15.00,19.50 Фантас-
тичнi iсторiї.
15.55,20.50 Шукачi 
неприємностей.
16.50,21.45 НАСА: 
нез`ясоване.
18.50 Неймовiрнi вина-
ходи.
22.35 Полiт над Землею.
23.30 Вирiшальнi битви 
2 свiтової.
0.30 Крила вiйни.
2.40 Таємницi 
кримiнального свiту.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.00 Х/ф «Красуня й 
чудовисько».
10.45 Х/ф «Ванiльне 
небо». (16+).
13.15,18.00 4 весiлля.
15.00,2.15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00,3.05 Панянка-се-
лянка.
.00,20.00,21.30,22.30
Одного разу пiд Пол-
тавою.
19.30,21.00,22.00
Танька i Володька.

23.00 Країна У 2.1.
23.30 Країна У.
0.00 ЛавЛавСar 3.
1.00 Вечiрка 3.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.05 Х/ф «Время». 
8.55 Х/ф «Библиотекарь: 
В поисках Копья 
Судьбы». (США - Гер-
мания). (16+).
10.25 Х/ф «Прима-
донна». (Великобритания 
- Франция). (16+).
12.15 Х/ф «Маленький 
Манхэттен». (США). 
13.40 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Затмение». (США). 
15.40 Х/ф «Посейдон». 
(США). (12+).
17.15 Х/ф «Малышка на 
миллион». (США). (16+).
19.25,5.35 Х/ф «При-
зрачный патруль». 
(США). (12+).
21.00 Х/ф «Мистер и 
миссис Смит». (США). 
22.55 Х/ф «Три метра 
над уровнем неба». 
(Испания). (16+).
0.55 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба: Я тебя 
хочу». (Испания). (16+).
2.55 Х/ф «Голодные 
игры: И вспыхнет пламя». 
(США). (16+).

6.00 Х/ф «Облiвiон». 
(16+).
8.35 Х/ф «Пiслязавтра». 
(16+).
10.55 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
12.50 «Загублений свiт».
17.55,19.30 «Секретнi 
матерiали».
18.15,2.10 «Спецкор».
18.50,2.40 «ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
20.30 Т/с «Ментiвськi 
вiйни. Харкiв». (16+).
22.45,0.20 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
3.10 «Помста природи».

середа, 4 серпня

четвер, 5 серпня
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6.00,18.20,22.00,0.50
ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри.
10.30,16.30 Студiя 
Олiмпiйськi iгри.
11.00 ХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгри.
18.00,21.00 Новини.
21.40 Доба Олiмпiйських 
iгор.
0.00 Д/с «Свiт дикої при-
роди».
0.30 Погода.

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».
11.15,12.20,14.05 «Твiй 
день».
14.45 «Одруження на-
ослiп».
17.00 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Одруження на-
ослiп 7».
22.15 Комедiя «Єв-
ротур». (16+).
0.10 Бойовик «Три iкси». 
(16+).
2.20 Трилер «Тихе 
мiсце». (16+).
3.45 Х/ф «Вулиця Мон-
стро, 10». (16+).

4.55 «Телемагазин».
5.25,23.10 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-
вським».
00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
9.50 Т/с «Дамське 
щастя». (12+).
12.25 Х/ф «007: Мi-
сячний гонщик». (16+).
15.00,15.45,1.00
«Речдок».
16.30 «Речдок. Осо-

бливий випадок. Чуже 
багатство».
18.00 «Стосується кож-
ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Про-
фесiонал».
2.55 «Чекай на мене. 
Україна».
4.05 М/ф.

6.00,7.00,8.00,9.00,10
.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,
8.00,19.00,23.00,0.00,
,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.
7.15,13.10,1.15 Д/с 
«Найнебезпечнiшi по-
льоти».
8.15,12.30 Форшмак.
8.45 Натхнення.
9.30 Машина часу.
10.10 Д/с «Бойовий 
вiдлiк».
11.10,17.10,23.10 Д/с 
«Таємнича свiтова вiйна».
14.10,5.10 Д/с «Великi 
танковi битви».
15.30 Час «Ч».
16.10 Д/с «Божевiльний 
свiт. Гарантоване взає-
мознищення».
18.10,22.00,2.15 Д/с 
«Вирiшальнi битви Другої 
свiтової вiйни».
19.20 Лiнiйка художнiх 
фiльмiв.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
0.15 Д/с «Бойовi ко-
раблi».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку 
дiтей.
4.30,1.10 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.
10.10,20.10 Ди-
зель-шоу. (12+).
11.40,0.00,1.40 «На 
трьох». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.15 Скетч-шоу «На 
троих». (16+).
14.10,16.15 Х/ф «Ма-
лавiта». (16+).
17.00 Х/ф «Уль-
трафiолет». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
22.55 «На трьох 10». 
(16+).
3.20 Я зняв!

5.20 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.10 Х/ф «Рiздво у ко-
ханнi». (12+).
8.00 Врятуйте нашу 
сiм`ю. (16+).
13.15,14.50,18.05 Т/с 
«Слiпа». (12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
22.50 Т/с «Садiвниця». 
(12+).

5.55,7.05 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.10 Орел i решка.
9.20 Аферисти в ме-
режах. (16+).
15.30 Х/ф «Хан Соло». 
(12+).
18.15 Х/ф «Зорянi вiйни: 
Останнi джедаї». (12+).
21.15 Х/ф «Зорянi вiйни: 
Скайвокер. Схiд». (12+).
0.10 Х/ф «Повстання». 
(16+).
2.00 Вар`яти. (12+).
2.40 Служба розшуку 
дiтей.
2.45 Зона ночi.
4.55 Абзац!

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.40 Х/ф «Коли мене 
полюбиш ти». (12+).
12.30,15.30 Т/с «Ал-
мазна корона». (12+).
17.00 Iсторiя одного 
злочину. (16+).
20.10 «Говорить 
Україна».
23.00 Першi.
0.15,2.00 Т/с «Пiсля 
зими». (12+).
1.30 Телемагазин.
4.10 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,15.00
,16.00,17.00 «Ре-
портер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» 
з Л. Вакулюк та М. Шама-
новим.
,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. 
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 «И это все о 

нем», 5 с. (16+).
7.50 Х/ф «Полицейская 
история». (Гонконг). 
(16+).
10.00 Х/ф «Тарас 
Бульба». (Россия - 
Украина - Польша). 
(16+).
12.25 Х/ф «Вороши-
ловский стрелок». (16+).
14.25 Х/ф «Красавчик 
Джонни». (США). (18+).
16.10 Х/ф «Полицейская 
история 2». (Гонконг). 
(16+).
18.55 Х/ф «Легенда �17». 
(16+).
21.20 Х/ф «Небесный 
суд». (16+).
23.20 Х/ф «Медовый 
месяц Камиллы». (США 
- Великобритания). 
(16+).
1.05 Х/ф «Самоволка». 
(США). (16+).
3.15 Х/ф «Младенец на 
$30 000 000». (Гонконг). 
(16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.00 «Орел i решка. Рай 
та пекло».
11.00 «Орел i решка. На 
краю свiту».
12.50 «Орел i решка. 
Перезавантаження. Аме-
рика».
14.40 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
18.10 Х/ф «Красунчик 
2». (16+).
20.25 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож».
22.25 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
0.10 Х/ф «Посилка». 
(16+).
2.10 Т/с «Три сестри».
3.00 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. 
Топ 100.
8.20,14.30 Правила 
життя.
9.20 Королева декору.
10.20,19.00 Шiсть 
соток.
11.10,17.20 Удачний 
проект.
12.00,20.50 Дача боро-
дача.
13.00,0.40,3.40 Кориснi 
поради.
13.30 Спецiя.
14.00 Смачнi страви.
15.30 Правила вижи-
вання.
16.30,19.50 Дачна вiд-
повiдь.
22.20 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

6.20 «Правда життя».
7.50,14.45,17.00,2.50
«Випадковий свiдок».
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+).
23.00 Т/с «Слiпа зона». 
0.45 «Легенди бандит-
ського Києва».
1.45 «Реальнi злочинцi».
2.55 «Речовий доказ».
3.55 «Правда життя. 
Професiйнi байки».
4.55 «Top Shop».

6.00 «Утро России».
10.10 «Российские хи-
рурги». «Доктор Во-
ронов. Панацея от ста-
рости».
,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35,4.25 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым».
12.40,18.40 «60 минут».

14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по 
праву».
16.50 Новости культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Отражение 
звезды».
0.35 «Белая студия». Ф. 
Авдеев.
1.25 Х/ф «Мама вышла 
замуж».
2.45 Х/ф «С чистого 
листа».

6.00 Страх у твоєму 
домi.
7.00 Бандитська Одеса.
8.45 Правда життя.
9.55,1.35 Речовий 
доказ.
11.05 Скептик.
12.05,5.15 Мiстична 
Україна.
12.55,4.25 Дива при-
роди.
13.55 Повiтрянi воїни.
14.55,19.50 Фантас-
тичнi iсторiї.
15.55,20.50 Шукачi 
неприємностей.
16.50,21.45 НАСА: 
нез`ясоване.
17.50 Арктика з Брюсом 
Перрi.
18.20 Неймовiрнi вина-
ходи.
22.35 Полiт над Землею.
23.30 Вирiшальнi битви 
2 свiтової.
0.30 Крила вiйни.
2.40 Дракула та iншi.
3.35 Секти. Контроль 
свiдомостi.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.00 М/ф «Покахонтас».
10.30 Х/ф «Австралiя». 
(16+).
13.40,18.00 4 весiлля.
15.00,2.15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00,3.05 Панянка-се-
лянка.

,20.00,21.30,22.30
Одного разу пiд Пол-
тавою.
19.30,21.00,22.00
Танька i Володька.
23.00 Країна У 2.1.
23.30 Країна У.
0.00 ЛавЛавСar 3.
1.00 Вечiрка 3.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.10 Х/ф «Пятый эле-
мент». (Франция - США). 
(16+).
9.10 Х/ф «Вне правил». 
(США). (18+).
11.15 Х/ф «Осень в Нью-
Йорке». (США). (12+).
12.55 Х/ф «Робин Гуд: 
Принц воров». (США). 
15.15 Х/ф «Призрачный 
патруль». (США). (12+).
16.50 Х/ф «Дюна». (США 
- Мексика). (12+).
19.00 Х/ф «Пробуж-
дение». (США). (6+).
21.00 Х/ф «Зеленая 
миля». (США). (16+).
0.00 Х/ф «Обитель про-
клятых». (США). (16+).
1.50 Х/ф «Мистер и 
миссис Смит». (США). 
3.50 Х/ф «Инструкции не 
прилагаются». (Мек-
сика). (12+).

6.00,18.50,1.35
«ДжеДАI».
6.10 Х/ф «Експедицiя 
«Ноїв ковчег». (16+).
9.00 Х/ф «Кiнг Конг». 
(16+).
12.45 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,1.00 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 Х/ф «211». (16+).
21.10 Х/ф «Людина пре-
зидента». (16+).
23.05 Х/ф «Людина пре-
зидента 2». (16+).
2.10 «Цiлком та-
ємно-2017».
2.35 «Помста природи».

6.00 ХХХII лiтнi Олiмпiй-
ськi iгринаживо.
10.30,16.20 Студiя 
Олiмпiйськi iгри.
11.00,18.20,21.50,0.50
ХХХII лiтнi Олiмпiйськi 
iгри.
18.00,21.00,0.00 Но-
вини.
21.30 Доба Олiмпiйських 
iгор.
0.35 Земля, наближена 
до неба.
0.45 Погода.

7.00,6.00 «Життя 
вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
10.00 Т/с «100 тисяч 
хвилин разом». (12+).
18.20 «Свiт навиворiт».
19.30,5.15 «ТСН».
20.13 «ПроCпорт».
20.15,2.20 «Вечiрнiй 
квартал».
21.50,3.40 «Жiночий 
квартал».
23.30 «Свiтське життя».
0.30 Комедiя «Євротур». 
(16+).

4.30,5.45,4.05 «Орел i 
решка. На краю свiту».
5.15 «Телемагазин».
6.35 «Слово Предстоя-
теля».
6.45 Х/ф «Пограбу-
вання». (16+).
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.00 «Позаочi».
12.00 Х/ф «За сiмейними 
обставинами».
14.40 Х/ф «Велика пе-
рерва».
20.00 «Подробицi».
20.30 Концерт Гарiка 
Крiчевського «Поїхали».
22.15 Т/с «Батькiвський 

iнстинкт». (16+).
2.05 Х/ф «Влiтку я вiддаю 
перевагу весiллю». (16+).
3.35 «Подробицi» - 
«Час».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.
00,11.00,12.00,15.00,1
8.00,20.00,0.00,1.00,2.
00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.10,7.10,1.10 Д/с 
«Найнебезпечнiшi по-
льоти».
7.50,8.50,21.25 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
8.15 Д/с «Неймовiрнi 
винаходи».
8.40 Натхнення.
9.10 Автопiлот.
9.30 Майстри ремонту.
10.15,18.30,0.35 Неви-
гаданi iсторiї.
10.35 Медекспертиза.
11.10 Д/с «Таємнича 
свiтова вiйна».
12.15,22.00 Концерт.
15.15 Х/ф.
19.00 Д/с «Вердикт 
iсторiї».
20.10,2.10,5.10 Ран-
деву.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
21.35 Вiкно до Америки.
23.30 Гончаренко рулить.
0.10 Є сенс.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

5.10 Скарб нацiї.
5.20 Еврика!
5.25 Факти.
5.45 Не дай себе ошу-
кати.
6.45,10.05,14.00 «На 
трьох». (16+).
8.55,12.40,13.00 Т/с 
«Вижити за будь-яку 

цiну».
11.15 Дизель-шоу. (12+).
12.45 Факти. День.
15.05 Х/ф «Анаконда». 
(16+).
16.50 Х/ф «Анаконда 2: 
Полювання на прокляту 
орхiдею». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Ко-
нан-варвар». (16+).
21.30 Х/ф «Троя». (16+).
0.40 Х/ф «Горець». (16+).
2.50 Громадянська обо-
рона.
3.35 Я зняв!

5.20 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.35,10.55 Т/с «Слiд». 
(16+).
7.55 Неймовiрна правда 
про зiрок.
13.55 Супербабуся. 
(12+).
18.40,23.40 Звана ве-
черя. (12+).
21.00 МастерШеф. 
Celebrity. (12+).

5.50,1.35 Вар`яти. (12+).
6.10 Хто проти блон-
динок? (12+).
8.05,9.55 Kids` Time.
8.10 М/ф «Бi Мувi: Ме-
дова змова».
10.00 Орел i решка. Зем-
ляни.
11.10 Орел i решка.
14.25 Х/ф «Окупацiя». 
(16+).
16.55 Х/ф «Еволюцiя».
19.00 Х/ф «Сусiди на 
стрьомi». (16+).
21.00 Х/ф «Стартрек». 
(16+).
23.40 Х/ф «Iнший свiт: 
Повстання ликанiв». 
(18+).
2.20 Зона ночi.

7.00,15.00,19.00 Сьо-
годнi.
7.25,4.00 Реальна мiс-
тика.
8.30 Т/с «Поверни моє 
життя». (12+).
12.40 Т/с «Я тебе 
знайду», 1 i 2 с. (12+).
15.20 Т/с «Я тебе 
знайду». (12+).
17.00 Т/с «Таксистка», 1 i 
2 с. (12+).
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Таксистка». 
23.00 Т/с «Слiди в ми-
нуле», 1 i 2 с. (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Слiди в ми-
нуле». (12+).
3.10 Гучна справа.

8.45 «Щасливий снi-
данок».
9.00 «Щасливе iн-
терв`ю».
10.00,11.00,12.00,13.0
0,14.00,15.00,16.00
«Репортер». Новини.
10.10 «Cоцiальний 
статус» з В. Бiрзулом.
10.40 «Перша передача» 
з О. Федченко.
11.15,12.15 «Акценти» з 
Н. Фiцич.
13.15,21.30 «Влада 
хохотала».
13.45 «Новини вiд 
Христини» з Х. Чернегою.
14.10,15.10,16.10 Д/ф.
17.00 «Не наша Russia» з 
М. Гаєм та I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» з 
П. Рольником та О. Близ-
нюком.
20.30 «Вiйна за незалеж-
нiсть».
21.00 «Прямий доказ».
22.00 «The Week». Мiж-
народний огляд з Т. Бере-
зовцем та П. Залмаєвим.
23.00 «Вата шоу» з А. 
Полтавою.

6.00 Х/ф «И это все о 
нем», 6 с. (16+).
7.50 Х/ф «Самоволка». 
(США). (16+).
10.00 Х/ф «Легенда �17». 
(16+).
12.25 Х/ф «Небесный 
суд». (16+).
14.25 Х/ф «Медовый 
месяц Камиллы». (США 
- Великобритания). (16+).
16.10 Х/ф «Младенец на 
$30 000 000». (Гонконг). 
(16+).
18.55 Х/ф «Профес-
сионал». (Великобри-
тания - Австралия). (16+).
21.20 Х/ф «Час пик». 
(16+).
23.20 Х/ф «В поисках 
приключений». (Канада). 
(16+).
1.05 Х/ф «Бархатные 
ручки». (Италия). (16+).
3.15 Х/ф «Есения». (Мек-
сика). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.40 «Ух ти show».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.50 Х/ф «Як вкрасти 
дiамант». (16+).
11.35 Х/ф «Красунчик 2». 
(16+).
13.50 «Орел i решка. 
Морський сезон».
0.00 Х/ф «Будинок в кiнцi 
вулицi». (16+).
1.50 Т/с «Три сестри».
3.25 «Нiчне життя».

6.30,1.10 Телемагазин.
7.30 Квартирне питання.
9.30 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.
0.30 Зiрковi неймовiрнi 
долi.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
3.40 Кориснi поради.
4.10 М/ф.

5.55 «Легенди бандит-
ської Одеси».
6.50 Т/с «Банкiршi».
10.50 «Легенди карного 
розшуку».
12.40 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
13.50 Т/с «Смерть у 
раю». (16+).
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00,2.25 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Легiонер». 
(16+).
21.30 Х/ф «Ласкаво про-
симо в джунглi». (16+).
23.20 Х/ф «Замкнутий 
ланцюг». (16+).
1.15 «Таємницi 
кримiнального свiту».
2.55 «Випадковий 
свiдок».
3.00 «Речовий доказ».
4.00 «Правда життя. 
Професiйнi байки».
5.00 «Top Shop».

6.00 «Утро России. Суб-
бота».
9.00 Вести. Местное 
время.
9.15 Местное время. 
Суббота.
9.30 «По секрету всему 
свету».
9.55 «Формула еды».
10.15 «Пятеро на од-
ного».
11.00,20.00 Вести.
11.25 «Сто к одному».
12.15 «Смотреть до 

конца».
13.15 «Доктор Мяс-
ников».
14.20 Х/ф «Ветер в 
лицо».
18.05 «Привет, Андрей!»
21.00 Х/ф «Золотая 
осень».
0.30 «Романтика ро-
манса».
1.20 Х/ф «Муж на час».
4.20 Комедия «Майский 
дождь».

6.00 Випадковий свiдок.
9.20,2.00 Мiстична 
Україна.
10.15,14.20 У пошуках 
iстини.
11.25 Речовий доказ.
12.35,0.00 Фантастичнi 
iсторiї.
13.35 Прихована реаль-
нiсть.
15.20 Вирiшальнi битви 
2 свiтової.
16.20 Загадковi давнi 
мiста.
19.05 Арктика з Брюсом 
Перрi.
20.05 Полiт над Землею.
21.00 Людина i Всесвiт: 
протистояння.
1.00 Дива природи.
2.45 Мiсця сили.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
10.15 Х/ф «Артур i 
мiнiпути».
13.15,14.15,23.35,0.35
Одного разу пiд Пол-
тавою.
12.45,13.45,14.45,0.05
Танька i Володька.
15.15 М/ф «Алiса в країнi 
чудес».
16.45 Х/ф «Менi б у 
небо». (16+).
18.50 Х/ф «Мексика-
нець».
21.20 Х/ф «Чак i Ларрi 
- тепер одруженi». (16+).

1.05 Країна У 2.1.
2.20 Панянка-селянка.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.00,16.45 Х/ф «Пробу-
ждение». (США). (6+).
7.55 Х/ф «Маленький 
Манхэттен». (США). 
(12+).
9.25 Х/ф «Малышка на 
миллион». (США). (16+).
11.30 Х/ф «В погоне за 
счастьем». (США). (12+).
13.25 Х/ф «Время». 
(США). (16+).
15.15 Х/ф «Забытое». 
(США). (16+).
18.45 Х/ф «Робин Гуд». 
(США). (16+).
21.00 Х/ф «Царь скор-
пионов». (США - Бельгия 
- Германия). (12+).
22.30 Х/ф «Бердмэн». 
(США). (18+).
0.25 Х/ф «Игры ра-
зумов». (Ирландия). 
2.25 Х/ф «Отчаянный». 
(США). (16+).
4.10 Х/ф «Невидимый 
гость». (Испания). (16+).
5.50 Х/ф «Дюна». (США 
- Мексика). (12+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.00 «ДжеДАI».
7.15 «Загублений свiт».
11.25 Х/ф «Три днi на 
втечу». (16+).
14.10 Х/ф «Кiкбоксер». 
(16+).
16.05 Х/ф «Кiкбоксер 2». 
(16+).
17.55 Х/ф «Кiкбоксер 3». 
(16+).
19.50 Х/ф «П`ятий 
вимiр». (16+).
22.00 Х/ф «Хижак». 
0.05 Х/ф «Колектор». 
2.00 «Помста природи».
4.20 «Цiлком та-
ємно-2017».

п'ятниця, 6 серпня

субота, 7 серпня
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6.00,13.15,
18.20,21.50 ХХХII лiтнi 
Олiмпiйськi iгри.
11.30 Студiя Олiмпiй-
ськi iгри.
.00,21.00,1.25,5.35
Новини.
21.30 Доба Олiмпiй-
ських iгор.
1.55 Х/ф «Веселi Жа-
бокричi».
3.05 Д/ф «Хто створив 
Змiєвi вали?»
4.05 Енеїда.
5.00 Я вдома.

7.00 «Життя вiдомих 
людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
9.00,3.05 «Свiт нави-
ворiт».
18.30 «Свiтське життя. 
Найкраще».
19.30,5.35 «ТСН».
20.15 Трилер «Час». 
(16+).
22.25 Бойовик «Лю-
дина, яка бiжить». 
(16+).
0.25 Драма «Бiйцiв-
ський клуб». (16+).

4.45 Х/ф «Стеж-
ки-дорiжки».
5.55 Х/ф «Хто є хто?» 
(16+).
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня».
10.00,11.00,12.00
«Iнше життя».
13.00 «Речдок. Випе-
реджаючи час. Мазур».
17.40 Х/ф «Про-
фесiонал».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Агент Лев». 
(16+).
22.30 «Бенефiс Софiї 

Ротару».
0.35 «Речдок».

6.00 Вiкно до Америки.
6.10,7.10,1.10 Д/с 
«Найнебезпечнiшi по-
льоти».
7.00,8.00,8.50,15.00,
16.00,18.00,20.00,0.
,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.
16.10,22.00 Концерт.
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.
0.15 Д/с «Бойовий 
вiдлiк».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!
5.10 Д/с «Великi тан-
ковi битви».

4.55 Скарб нацiї.
5.05 Еврика!
5.10 Факти.
5.35 Особливостi на-
цiональної роботи.
6.25,2.25 Анти-зомбi.
7.30 Секретний фронт.
8.35 Громадянська 
оборона.
9.40,13.00 Т/с «Пес». 
(16+).

12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Ко-
нан-варвар». (16+).
15.30 Х/ф «Троя». 
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Втiкач». 
(16+).
21.50 Х/ф «Служителi 
закону». (16+).
0.20 Х/ф «Iгри па-
трiотiв». (16+).
3.10 Я зняв!

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

5.25 Таємний агент. 
(12+).
6.35,7.55 Kids` Time.
6.40 М/с «Том i Джерi».
7.00 М/ф «Том i Джерi. 
Iсторiя про Лускун-
чика».
8.00 Х/ф «Небеснi 
гiнцi».
9.55 М/ф «Луїс i при-
бульцi».
11.40 Х/ф «Напролом». 
(16+).
13.40 Х/ф «Примара в 
зброї». (12+).
15.45 Х/ф «Стартрек». 
(16+).
18.15 Х/ф «Стартрек: 
Вiдплата». (16+).
21.00 Х/ф «Стартрек: 
За межами Всесвiту». 
(16+).

23.35 Improv Live Show. 
(12+).
1.35 Вар`яти. (12+).
3.00 Зона ночi.

5.50,19.00 Сьогоднi.
6.50,3.00 Реальна 
мiстика.
8.40 Т/с «Бiле-чорне». 
(16+).
17.00 Т/с «Добра 
душа», 1 i 2 с. (12+).
20.00 Т/с «Добра 
душа». (12+).
22.00 Т/с «Дружина по 
обмiну». (12+).
1.30 Телемагазин.
2.10 Гучна справа.
4.45 Агенти справед-
ливостi. (16+).

9.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,17.00 «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 хохо-
тала» з Ю. Петрушев-
ським.
22.30 «Щасливий день 
з полiтиком».

23.00 «Вата шоу» з А. 
Полтавою.

6.00 Х/ф «Странные 
взрослые». (16+).
7.50 Х/ф «Бархатные 
ручки». (Италия). (16+).
10.00 Х/ф «Профес-
сионал». (Великобри-
тания - Австралия). 
(16+).
12.25 Х/ф «Час пик». 
(16+).
14.25 Х/ф «В поисках 
приключений». (Ка-
нада). (16+).
16.10 Х/ф «Есения». 
(Мексика). (16+).
18.55 Х/ф «Восток-
Запад». (Россия - 
Украина - Болгария 
- Франция - Испания). 
21.20 Х/ф «Легенды о 
Круге». (16+).
23.20 Х/ф «Заза». 
(18+).
1.05 Х/ф «Победители 
и грешники». (Гонконг). 
(16+).
3.15 Х/ф «Зависть 
богов». (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.35 «Ух ти show».
9.15 «Орел i решка. 
Шопiнг».
11.10 Х/ф «Теорiя 
хаосу». (16+).
12.45 Х/ф «Як вкрасти 
дiамант». (16+).
14.25 «Орел i решка. 
Морський сезон».
0.00 Х/ф «Посилка». 
(16+).
2.00 Т/с «Три сестри».
2.50 «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 Майстри ре-
монту.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
3.40 Кориснi поради.
4.10 М/ф.

6.00 Х/ф «Все пере-
магає любов».
7.25 «Слово Предстоя-
теля».
7.35 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
9.55 Т/с «Смерть у 
раю». (16+).
14.05 Х/ф «Легiонер». 
(16+).
16.00 Х/ф «Ласкаво 
просимо в джунглi». 
(16+).
17.50 «Легенди кар-
ного розшуку».
19.00 Т/с «Третього не 
дано».
22.40 Х/ф «Tри 
дев`ятки». (16+).
0.50 Х/ф «Замкнутий 
ланцюг». (16+).
2.40 «Речовий доказ».

6.00 «По секрету всему 
свету».
6.25 Х/ф «С чистого 
листа».
8.15 «Диалоги о жи-
вотных. Сафари Парк в 
Геленджике».
9.00 Местное время. 
Воскресенье.
9.35 «Пешком...» Мо-
сква - Ленинградское 

шоссе.
10.05 «Устами мла-
денца».
10.45,4.30 «Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым».
11.30 «Сто к одному».
12.15 «Большая пере-
делка».
13.15 «Парад юмора».
15.00 «Роман в камне».
15.30,2.40 Х/ф 
«Большая семья».
17.30 Х/ф «Движение 
вверх».
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым».
1.00 Х/ф «Я буду 
рядом».

6.00 Випадковий 
свiдок.
8.55,1.50 Мiстична 
Україна.
9.50,14.00 У пошуках 
iстини.
11.00 Речовий доказ.
12.10,0.00 Фантас-
тичнi iсторiї.
13.10 Прихована ре-
альнiсть.
15.10 Вирiшальнi 
битви 2 свiтової.
16.10 Людина i 
Всесвiт: протистояння.
19.10 Полiт над 
Землею.
21.00 Загадковi давнi 
мiста.
1.00 Дива природи.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.15 М/ф «Артур i по-
мста Вурдалака». (16+).
11.00 М/ф «Артур i 
вiйна двох свiтiв».
45,14.45,23.10,0.10
Одного разу пiд Пол-
тавою.

,15.15,23.40,0.40
Танька i Володька.
15.45 М/ф «Пока-
хонтас».
17.15 М/ф «Лоракс».
18.45 Х/ф «2+1».
21.00 Х/ф «1+1».
1.10 Країна У 2.1.
2.25 Панянка-селянка.
5.50 Кориснi пiдказки.

8.05,15.50 Х/ф «Робин 
Гуд». (США). (16+).
10.20 Х/ф «Вне 
правил». (США). (18+).
12.25 Х/ф «Остров 
Ним». (США). (12+).
14.00 Х/ф «В погоне за 
счастьем». (США). 
(12+).
18.10,4.55 Х/ф «Бет-
ховен». (США). (12+).
19.35 Х/ф «Бетховен 
2». (США). (12+).
21.00 Х/ф «Мумия воз-
вращается». (США). 
23.05 Х/ф «Отча-
янный». (США). (16+).
0.45 Х/ф «С меня 
хватит». (США). (16+).
2.40 Х/ф «Голодные 
игры». (США). (16+).

6.00 «Шаленi пере-
гони».
7.00 «ДжеДАI».
7.40,1.05 «Загублений 
свiт».
12.45 Х/ф «Лiквiда-
тори». (16+).
14.40 Х/ф «Чорний 
яструб». (16+).
17.30 Х/ф «На межi».
19.45 Х/ф «Команда 
А». (16+).
22.00 Х/ф «Хижак 2». 
0.05 Т/с «Рекс 2».
2.05,4.20 «Помста 
природи».
4.15 «Найкраще».

неділя, 8 серпня

Відповіді на кросворд з №28

ПО ГОРИЗОНТАЛI:
1. Гiлка винограду. 3. Тенiсний 

майданчик. 5. 8 годин на заводi. 
7. Спортивне взуття. 9. Пн.-Ат-

лант. Альянс. 11. Одиниця 
площi. 12. Верхнiй кiнець щогли. 

14. Опiр. 15. ... Роговцева. 16. 
Протилежне вiйнi. 17. "Дверi" в 
танку. 19. Циганка ... 22. Рiчка у 

Францiї. 24. Служба Безпеки 
України. 25. ...-Плата. 26. Країна 
в Андах. 28. Вперта тварина. 29. 
Вiдчуття провини. 30. Страва з 
крупи. 31. Верхнiй шар повiтря

ПО ВЕРТИКАЛI:
1. Мед. працiвник. 2. Основи. 3. 

Мiсто у Францiї. 4. Згусток 
кровi. 6. Iудейський цар. 8. 

Мiсто в Шотландiї. 10. Техогляд. 
12. Шевченко (iм`я). 13. Дер-

жава в Океанiї. 18. Український 
танець. 20. Зiбранi лiкарськi 

трави. 21. Ємнiсть з газом. 23. 
Що? ...? Коли?. 25. Укр. пись-

менник. 27. Притока Печори. 28. 
Рiчка в Африцi

По горизонталi:
1. Ефект. 5. Стiна. 7. Вагон. 9. Рот. 10. 
Азу. 11. Атс. 12. Баки. 14. Тула. 17. 
Iв. 18. Аз. 19. Кекс. 21. Ваги. 23. Душ. 
25. Уре. 27. Апо. 29. Попiл. 30. Хiмiя. 
31. Вiник

По вертикалi:
1. Ено. 2. Фата. 3. Квас. 4. Таз. 6. Iрак. 
8. Гуру. 12. Бiк. 13. Аве. 15. Лаг. 16. 
Ази. 20. Круп. 22. Атом. 23. Делi. 24. 
Шахи. 26. Рiв. 28. Пiк

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

33 Тел.: Тел.: 09913203450991320345

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

33

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, господар-
ські споруди. Все приватизо-
ване. 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

� 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, коло-
дязь 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, господарські 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)

� 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 
наявності. Тел. 0635385987

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

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

� 1/2	БУДИНКУ,	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)

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

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

� 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 

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

� ХАТИНКА 8х5м., вмебльо-
вана, облаштована під дачу 
або проживання. Є господар-
ські споруди, з/д, недорого. Тел. 
0663907815.

� БУДИНОК, м. Лохвиця, вул. 
Луценка, 30. Тел. 0666255597

� БУДИНОК, центр с. Рима-
рівка. Ціна договірна. Все прива-
тизоване. Тел. 0688658214

� САДИБА у м. Гадяч, з/д 12 
соток, господарські споруди, р-н 
РДА (стадіон). Тел. 0666686004. 

� БУДИНОК, по бажанню з 
меблями. Всі зручності. Сад, 
огород, погріб, гараж. Вул. Н. 
Грунь. Розумна договірна ціна. 
Тел. 0953995098. 

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

� САДИБА, с. Веприк, з/п 
будинку 92 м.кв., з/д 1 га., при-
ватизована, гарне розташу-
вання, всі зручності в будинку, 
два види опалення, господар-
ські споруди. Умебльована. Тел. 
0668974035

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

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

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

� БУДИНОК, жилий, центр с. 
Петрівка-Роменська. Терміново. 
Торг. Тел. 0506715371

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

� БУДИНОК, опалювальна 
площа 93 м.кв., р-н залізничного 
вокзалу. Присадибна ділянка 7,5 
м.кв. Газ, вода, господарські спо-
руди. Тел. 0997730467

� САДИБА, під дачу або про-
живання, площа 35 м.кв., дві 
кімнати, з/д 0,42 га, колодязь, 
гараж, сарай, л/кухня. Поряд 
ставок та ліс. Ціна при огляді. 
Тел. 0956262141. 

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

� 1/2	БУДИНКУ, всі зручності, 
господарські споруди, центр 
міста. Після 19,00 не телефону-
вати. Тел. 0978238683. 

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

� 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., 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

� 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., 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 

� 2-КІМН. кв. Терміново. 1/5 
поверх, вул. Полтавська, 35. З/п 
51,4 м.кв. Тел. 0952264923.  

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

� 1-КІМН. кв., 38 м.кв., центр 
міста, гарне планування, зручне 
місце розташування. Ремонт. 
Терміново. Ціна договірна. Тел. 
0683837730.  

� 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. 

� 1-КІМН. кв., 5 поверх, р-н 
Черемушки, 22,6 м.кв. Ціна 
11 тис. у.о., договірна. Тел. 
0669538113. 

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

� 2-КІМН. кв., 50,5 м.кв., центр, 
5/5 поверх, лічильники. Ціна 
договірна. Тел. 0994573042. 

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

� КВАРТИРА в р-ні болгар-
ського містечка, із усіма зруч-
ностями та індивідуальним опа-

ленням. Ціна при огляді. Тел. 
0956262141.  

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

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

� 2-КІМН. кв., 50,5 м.кв., 5/5 
поверх по вул. Гетьманська, 49. 
Ціна договірна. Тел. 0994573042. 

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 

� З/Д	25	соток, з господар-
ською будівлею, с. Біленчен-
ківка, вул. Гагаріна, 48. Тел. 
0989013891. 

� З/Д	10	соток, всі комуні-
 кації поряд. Зручне місце для 
забудови, р-н Молодіжний, вул. 
Миру. Тел. 0500135749. 

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

� 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. 
(28) 

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

� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790

� 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

� 1-КІМН. кв., малосімейка, р-н 
Сарський. На тривалий термін. 
Тел. 0506605142

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

� ГАРАЖ, р-н Сарського, біля 
«болгарського» будинку. Новоз-
будований. З/п 33,1 м кв., із 
погребом. Ціна 700 грн./міс.  
Тел. 0990416353

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

� DAEWOO	Lanos, газ/бензин 
1,5, фаркоп, сигналізація. Ціна 
при огляді. Недорого. Тел. 
0662683686. 

� ВАЗ-21063,	газ/бензин, нор-
мальний стан, зварювальних 
робіт не потребує. Ціна 1300 у.о. 
Торг. Тел. 0958691636 

� DAEWOO	Lanos, 2005 р.в., 
газ/бензин, двигун 1,5, нор-
мальний стан, червоний колір. 
Ціна 3200 у.о. Тел. 0500216882, 
0952544555

� RENAULT	Scenic, 2006 р.в., 
гарний стан. Тел. 0507561071

� DAEWOO	Lanos, 2008 р.в., 
двигун 1,5, один власник, + к/т 
зимової гуми на дисках. Ціна 4 
тис. у.о. Тел. 0509218213 

� VW	Golf	II, 1990 р.в., 1,6 газ/
бензин, кпп 5ст., 5-дверний. 
Будь-яке переоформлення. 
Ціна 60 тис. грн. Торг. Тел. 
0991787422

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

� СІВАЛКА зернова 6,3 
м. Повний комплект. Тел. 
0953258688. (12) 

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

� СІВАЛКА зернова СЗ-3,6. 
Культиватор КРН 8-рядкова. 
Лопата бульдозерна від екскава-
тора. Тел. 0982662503. 

� ЮМЗ-6, 1988 р.в. Причіп 
2-ПТС-4. Гідро-кран 1т. Тел. 
0982262503. 

� КУЛЬТИВАТОР навісний, 
захват 4 метри. Тел. 0955896153. 

� ЮМЗ-6КЛ. Тел. 0955896153. 

МОТО
Продаж

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

� МОПЕД Альфа 125 куб., + 
двигун 80 куб. – 13000 грн. Тел. 
0991760454

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

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

� ДИСКИ легко-сплавні з гумою 
175х70 R-14, 4 шт. Ціна 600-650 
грн./шина. Диски – 5200 грн. 
Тел. 0955315737.

� ГАЗ-52. ГАЗ-66: нова ресора, 
редуктор приводу лебідки. Тел. 
0961136469. 

� ДВИГУН Briggs Stratton 500-
158СС до мотокультиватора або 
газонокосарки. Гарний стан. Тел. 
0663294293

� С/Г	ГУМА, нова. Різні розміри. 
Тел. 0991819606. 

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

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

� ДОШКА, брус, штахет, 
шалівка. Дрова: сосна, береза. 
Доставка. Тел. 0509080626. (23)

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

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

� ПИЛОМАТЕРАЛИ: брус, 
дошка, шалівка, штахет. 
Доставка. Тел. 0970787764, 
0999331261

� 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

� СТІНКА меблева, дитяча, 
синього кольору, сучасна. Розмір 
2,8м. Тел. 0997242303. 

� ЛІЖКО	З	ЕЛЕКТРОПРИ-
ВОДОМ	для лежачих хворих, 
виробник Швеція. Гарний стан. 
Тел. 0662559486
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свиней, свиноматок.
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КІЗ -12 грн./кг. 
ЦАПІВ – 15 грн./кг . 
ОВЕЦЬ – 30 грн./кг 

живої ваги.

 Тел. 0990128098 (Олег)
ЕЛЕКТРОННІ ВАГИ

КУПЛЮ 

37

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

КУПЛЮ СВИНЕЙ

32Тел.: 0669676637

Цілодобово
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РІЗНЕ
Продаж

	� ОВОЧЕДРОБІЛКА елек-
трична. Тел. 0501977731. 

	� ВЕЛОСИПЕДИ	з	Європи	на	
будь-який	смак	та	бюджет.	
Тел.	0668088886	(Сергій)

	� СЕЙФ, тент на причеп «Кре-
менчук». Ліжка дерев’яні з 
матрацом. Дошка мебельна 
2х0,9м., 3 шт., ящики меблеві, 
стіл овальний, шифер великий, 
2шт. Тел. 0990549626.

	� ГЕНЕРАТОР кисневий, 7 л. 
Тел. 0951943367.

	� БАНКИ	0,5., 1 л., 1,5 л., 2 л., 
3 л., швейна машинка, баддя, 
ящики на зерно, ящик для сміття, 
ліжка, корито, водяні насоси, 
духовка, велосипед, електрична 
соковижималка, стінка, казани, 
трельяж, пилосос, блендер, кані-
стри.  Тел. 0989542346. 

	� 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

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

	� СІНО тюковане. Тел. 
0995139836

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

	� СІНО в тюках. Тел. 
0999115132

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

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

	� ПШЕНИЦЯ, ячмінь нового 
урожаю. Тел. 0664284481

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

	� 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 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

	� СОЛОМА в тюках. Ціна дого-
вірна. Тел. 0664284481

	� ПШЕНИЦЯ та ячмінь нового 
урожаю. Тел. 0995484823

	� ТОРГОВИЙ	КІОСК (гараж для 
мотоцикла), це 5-тонний кон-
тейнер. Тел. 0957702302.  

	� ВУЛИК лежак, новий, вер-
бовий, на 20 рамок. Тел. 
0665101841. 

	� ТИРСА суха, стружка. Тел. 
0509238910

	� ПШЕНИЦЯ. Урожай 2021 
року. Ціна 6 грн./кг. Можлива 
доставка. Тел. 0663867758

	� ЧОВЕН ПВХ 220х32 – 4500 
грн. Тел. 0991760454. 

	� СТАНКИ деревообробні. Руш-
ниця мисливська ТОЗ-54, Вінче-
стер. Тел. 0509238910. 

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

	� КОЛЯСКА для інваліда. Тел. 
0992180017. 

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

	� ВАННА металева. 
Гарний стан. Недорого. Тел. 
0683837730, 0663233947, 
0668117479 

	� ВОРОТА гаражні, нові, мета-
леві, 2,5х2,5. Тел. 0661740922. 

	� ЛІЖКО дерев’яне, дитяче, р. 
1,4х0,65м., із матрацом, міцне, 
якісне, 950 грн. Торг при огляді. 
Різні художні книги. Банки 3, 2, 

0,5л. за півціни. Тел. 0956136209. 

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

	� СТАКАНИ для пива, сервіз 
кавовий, тарілки, шапки нор-
кові, ондатри. Шкури кролів. Тел. 
0509779043. 

	� КОЛЕСА дерев’яні, до воза. 
Бензопила «Дружба». Металеві 
труби. Тел. 0662309812.  

	� ПРАЛЬНА	МАШИНА 
«Electrolux», автомат. Ціна 2000 
грн. Тел. 0662094550. 

	� ПШЕНИЦЯ та ячмінь нового 
урожаю. Тел. 0666235938

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

	� ШОЛОМ до скутера або 
мотоцикла. Новий, гарний, жов-
того кольору. Недорого. Тел. 
0951526539. 

	� КАРТОПЛЯ свіжа, 50-100 кг. 
Велика та середня. Ціна 6 грн./кг. 
Ядами не оброблялася. М. Гадяч. 
Тел. 0957445610

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

	� БАСЕЙН каркасний, 4,5 м., 
круглий, новий, в упаковці. Тел. 
0999197555.

	� КОЛЯСКА дитяча (зима-
літо), в-к Польща, для дівчинки. 
Стільчик для годування. Дитячий 
столик-стільчик. Коляска літня. 
Тел. 0993563784.  

	� СОКОВИЖИМАЛКА елек-
трична. Водонагрівач на 50л., 
телевізор «Samsung», пральна 
машина «Samsung», батареї 
чавунні, «струмок». Тел. 
0999197555, 0993563784. 

	� ШВЕЙНА	МАШИНКА, ножна, 
в-к Фінляндія, шиє все. У роботі 
була дуже мало. Гарний стан. 
Човен дюраль-алюмінієвий з 
веслами, розкладний. Гарний 
стан. Тел. 0668545131.

	� МАГНІТОФОН «Маяк», 
2-касетний, майже новий. Бак 
паливний Т-75. Колонка газова. 
Телевізор. Тел. 0503439106.    

	� ГОДИННИК з боєм, амор-
тизатори ІЖ, вимикачі 380Вт., 
кабель 220Вт., візок, ключі для 
розкручування батарей опа-
лення, картини вишиванки, скло 
віконне, засуви до гаража. Тел. 
0509286591. 

	� БАЯН, плита пічна, двер-
цята топочні, колосники, насос 
центр обіжний, кабель 380Вт., 
мотопилка «Дружба», кані-
стри 20л., вікна засклені, молот, 
молот ковальський, ел. лічильник 
380Вт. Тел. 0509286591. 

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

	� ЯЧМІНЬ. Тел. 0506740355

ТВАРИНИ
продаж

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

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

	� ПОСТІЙНО	В	ПРОДАЖУ: кози 
дійні, цапи племінні, молодняк 
на утримання та на забій. С. 
Лютенька. Тел. 0997036275

	� КОРОВИ. Телята.  
Тел. 0995139874

	� ПОРОСЯТА малі. Тел. 
0666235938

	� КОРОВА, вік 5 років, тільна, 
червоно-ряба. Тел. 0502382833. 

	� КОЗА біла, шута, вік 5 
років. Кізочка первістка. Тел. 
0992279628. 

	� КОЗЕНЯТА (цапики і кізочки) 
«англо-нубійської» породи. Ціна 
договірна. Тел. 0661693860 

	� ПОРОСЯ живою вагою, виго-
дуване домашніми кормами. Тел. 
0957733318. 

	� КОТИКИ шукають дбайливих 
господарів. Пухнасті, симпа-
тичні. Лоток «на відмінно». Тел. 
0667549418, 0959937129. 

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

	� ШИФЕР б/в, по ціні 40 грн./
лист, та все для забору (з 
вашим встановленням). Тел. 
0950220586.  

БЮРО ЗНАХІДОК

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

ЗНАЙОМСТВА
	� ТЕРМІНОВО	ШУКАЮ	

ЖІНОЧКУ згідну на переїзд в 
село. Всі зручності. Чоловік, 65 
років, 168/70. Тел. 0994811302

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	

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

	� 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

	� 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	

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

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

	� ВИГОТОВЛЕННЯ: табуретки, 
стільці, столи, кухні та стальні 
з різних порід дерева. Тел. 
0509238910

	� ПОСЛУГИ	ЕЛЕКТРИКА: 
монтаж та ремонт внутріш-
ньої електропроводки. Тел. 
0667462853

	� РЕМОНТ	ХОЛОДИЛЬНИКІВ 
за викликом. Тел. 0990617751, 
0977600263

	� ВСІ	ВИДИ	РОБІТ: утеплення 
фасадів, короїд. Всі внутрішні 
роботи. Швидко. Якісно. Тел. 
0685436949

	� 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

	� 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

	� 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)

	� ВИКОНАЄМО	БУДІВЕЛЬНІ	
РОБОТИ. Кладка цегли, каменю, 
блоків. Виїзд по району. Тел. 
0500429024, 0962842650

	� НАТЯЖНІ	СТЕЛІ. Всі види 
внутрішніх робіт: гіпсокартон, 
тепла підлога та інше. Санвузол 
під ключ. Монтаж/демонтаж 
дахів. Зварювальні роботи. 
Утеплення будинків. Виїзд 
по району. Тел. 0661194638, 
0665947293  

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

РОБОТА
	� ФГ	запрошує	на	роботу	

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

 � 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

 � 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

 � Запрошуємо ПРАЦІВНИКІВ 
на сезонну працю збір малини, 
прополка тощо. Надамо житло. 
Тел. 0999378422, 0502727776

 � ТОВ «Агро-Край» на постійну 
роботу потрібен ДИСПЕТЧЕР. 
Вимоги: професійно-тех-
нічна освіта,  вільне воло-
діння ПК, знання Excel. Зверта-
тися за адресою: м. Гадяч, вул. 
Лохвицька, 29. Тел. 0675369805

 � Для розвантаження вагонів 
із щебенем ПОТРІБНІ	ПРАЦІВ-
НИКИ. Тел. 0953514363

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

 � Підприємству на постійну 
роботу потрібен МАШИНІСТ	
АВТОМОБІЛЬНОГО	КРАНА 
25т. з досвідом роботи. Тел. 
0951915639

	� 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)

13 тур, 24 липня. (субота):

ГРУПА «А»
«Псел» (Гадяч) - «Інваспорт» (Полтава) 

— 1:4
ФК «Динамо» (Решетилівка) - «КЛФ» 

(Полтава) — 0:5
«Зіньків-1604» (Зіньків) - «Шишаки» 

(Шишаки)— 0:0
ФК «Маяк» (Котельва) - «Чутове» 

(Чутове)—1:2

ГРУПА «Б»
«Семенівка» (Семенівка) - ФК 

«Кремінь-2» (Кременчук)— 3:1
«Стандарт» (Нові Санжари) - «Дружба» 

(Очеретувате)— 2:2
«Альтаір» (Бутенки) - СК «Геологія-2» 

(Нова Галещина)—2:2
«Ягуар» (Кременчук) - ФК «Гірник-

Спорт-2» (Горішні Плавні)—3:2 

11 тур 

ГРУПА «В»
«Харчовик» (Заводське) - «Комишня» 

(Комишнянска ТГ) —1:2
«Сенча» (Сенча) - «Лубни» (Лубни)— 1:2

«Велика Багачка» (Велика Багачка) - 
«Пирятин» (Пирятин)—3:1

«Красна Лука» (Краснолуцька ТГ) - 
«Локомотив» (Гребінка)—1:0

Громадська спілка  
«Асоціація футболу Полтавщини».

РЕЗУЛЬТАТИ ДРУГОГО 
КОЛА ЧЕМПІОНАТУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
13 ТУРУ «А» «Б» 

ТА 11 ТУРУ ГРУПИ «В»
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Вітання

ВІТАЄМО ВІТАЄМО 
молодих маммолодих мам

Бажаєте привітати дорогу 
для Вас людину в нашій газеті?

Блок поздоровлення 80x40 мм - 100 
грн. 

Слід подавати замовлення 
не пізніше 12:00 вівторка.

Адреса редакції: 
м. Гадяч, вул. Гетьманська, 62-б.

22.07. Катерина Малишкіна 
(м. Гадяч) дівч., 3270 54 см

22.07 Яна Павленко 
(м. Гадяч) хл., 3200 53 см

25.07 Оксана Лисак 
(м. Гадяч) хл., 3400 53 см
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На Більському городищі із 20 липня запрацювала 
VIІ Міжнародна літня польова археологічна школа.

Розкопки у рамках археологічної школи прово-
дять приблизно на 4-х сотнях квадратних метрів. До-
сліджувати цьогоріч територію на Барвінковій горі 
у Більську традиційно будуть студенти, науковці та 
волонтери.

Нагадаємо, на цій території – ґрунтовий могильник 
скіфського часу. Літню польову археологічну школу 
зазвичай супроводжують приголомшливі знахідки. 
Дослідження відбуваються тому, що цю територію 
потрібно повністю археологічно вивчити.

Археологічну школу почали влаштовувати щоліта 
із 2015 року. Зазвичай вона триває 2 тижні.

«Коло»

Минулої неділі, коні з села Дібрівка, Миргород-
ського району, вирвали перемогу на традиційних 
призах сезону в Києві. Але практично до останньо-
го участь рисаків у перегонах була під питанням че-
рез неспроможність філії сплатити орендну плату за 
змагання.

Відсутність коштів на це керівник філії «Дібрів-
ський кінний завод №62» державного підприємства 
«Конярство України» аргументував заблокованими 
рахунками організації. Ситуацію вирішив головний 
зоотехнік з конярства Аркадій Лабунець, залишив-
ши власні гроші як завдаток за участь у перегонах.

Після виступу представники Дібрівського кінного 
заводу поблизу столичного іподрому записали віде-
озвернення до української влади та громадян:

«Наші коні сьогодні виграли два головні призи. 
Але їх участь була під питанням, адже дирекція кін-
ного заводу не сплатила орендну плату за змагання. 
Адміністрація Дібрівського кінного заводу взагалі не 
цікавиться проблемами кінно-племінної частини. За 
два роки керівник філії Вадим Данілевський жодного 
разу не відвідав тренувальне відділення майстра-на-
їзника Олександра Скворцова, який прославив Ді-
брівський кінний завод.

Цей сезон узагалі був складним для 11-го трену-
вального відділення і дібрівських коней зокрема. 
Узимку через несплату оренди рисаків з Полтавщи-
ни не допустили до тренінгу, і їх мали готувати до 
змагань на «водилці». Лише після сплати чотирино-
гі красені вийшли на бігову доріжку київського іпо-
дрому. Виступати почали досить пізно – у червні, і 
це, звісно, позначилося на результатах.

Ні ДП «Конярство України», ні Міністерству 
аграрної політики та продовольства, ні, напевне, Пре-
зиденту України не цікава доля кінного заводу та ко-
нярства. Люди мають знати, що ДКЗ може припини-
ти тренуватися на київському іподромі.» 

До слова, тренування на столичному іподромі вже 
припинили два кінні заводи – Лимарівський та За-
порізький, теж філії ДП «Конярство України». Така 
доля може чекати й на кінний завод з Полтавщини.

У підпорядкуванні ДКЗ №62 – близько 5 тисяч 
гектарів землі. Більшість цих територій зараз орен-
дує агрохолдинг. Станом на сьогодні там переорали 
стільки земель, що для випасання коней залишило-
ся близько 30 гектарів. Тож існує велика ймовірність 
того, що дібрівським рисакам скоро не буде не лише 
де тренуватися, а й чого їсти. Колись ошатні стайні, 
історичні будівлі ризикують поступово перетвори-
тися на пустку.

Із соцмережі

За 2019-2020 роки звільнилося близько 140 
льотчиків-випробувачів, а у 2021 планують 
звільнитися ще близько 40.

Представник командування ВПС ЗСУ Олег Гав-
рилко пояснив, що частково відтік льотчиків пояс-
нюється внутрішньою конкуренцією з МВС через за-
робітну плату, хоча зарплатня льотчика у порівнянні 
з багатьма цивільними професіями більш-менш при-
стойна — 19-24 тис. грн.

Крім того, приблизно 70% робочого часу льотчики 
витрачають на роботу з документами.

«Дуже багато письмової роботи, яка не потрібна. 
Льотчик в середньому має наліт 40-50 годин на рік,» 
- зізнався Олександр, офіцер 831 бригади тактичної 
авіації, яка розташована у Миргороді.

Із його слів, порівнюючи з іншими країнами і дер-
жавами-членами НАТО, де льотчики літають наба-
гато більше, «це смішні цифри». 

Олександр літає на винищувачі Су-27. Він випус-
кник 2019 року, має 5-річний контракт, але вже за-
мислюється над звільненням.

«Радіо Свобода»

На плацу Полтавського обласного територіально-
го центру комплектування та соціальної підтрим-
ки, 23 липня, відбулася урочиста видача навчальної 
зброї навчальним закладами середньої освіти облас-
ті. На заході були присутні представники 29 серед-
ніх навчальних закладів з 13 територіальних громад, 
представники ОТГ та територіальних центрів комп-
лектування області. До кожного навчального закла-
ду сьогодні передано по 10 одиниць автоматів АК-74 
та по 3 пістолети ПМ. 

Полтавський обласний ТЦК та СП

Близько п’ятдесяти школярів Новоселівської ТГ 
Полтавського району стали учасниками цього пізна-
вально-розвиваючого проекту військово-патріотич-
ного спрямування.

Захід відбувся за ініціативи й підтримки керів-
ництва Новоселівської територіальної громади, ГО 
«Всеукраїнська спілка учасників АТО, бойових дій 
та миротворчих місій», групи з військово-патріотич-
ного виховання при Раді сприяння імплементації ре-
форм Міноборони України, командування військо-
вих частин гарнізону.

Програма польового вишколу передбачає заняття 
з тактики, топографії, інженерної підготовки, органі-
зації несення добового наряду, проведення військо-
во-спортивних змагань.

Упродовж першого дня учасники збору знайоми-
лися зі зразками військової техніки, озброєння й вій-
ськового спорядження, наданого командуванням 
179-го об’єднаного навчально-тренувального центру 
військ зв’язку. 

Природно, що зразки сучасних засобів зв’язку ви-
кликали у хлопчаків та дівчат особливий інтерес. 

Даний проєкт стане живою платформою соціаль-
но-психологічної реабілітації учасників АТО/ООС, 
сприятиме зміцненню їхніх позитивних емоцій і за-
ряду бадьорості та є важливим елементом військо-
во-патріотичного виховання молоді.

Полтавський обласний ТЦК та СП

ЛЬОТЧИКИ 
ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ ВІЙСЬКОВО-

ПАТРІОТИЧНИЙ 
ТАБІР «ДІБРОВА»

НА КОТЕЛЕВЩИНІ 
СТАРТУВАЛА 
АРХЕОЛОГІЧНА 
ШКОЛА

НАВЧАЛЬНІ 
ЗАКЛАДИ 
ПОЛТАВЩИНИ 
ОТРИМАЛИ 
УЧБОВУ ЗБРОЮ

ДІБРІВСЬКИЙ 
КІННИЙ ЗАВОД 
МОЖЕ ПРИПИНИТИ 
ВИСТУПИ ЧЕРЕЗ 
БРАК КОШТІВ
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Оголошення, реклама

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

Установка та реставрація
Укладка тротуарної плитки

Установка та реставрація
Укладка тротуарної плитки

вул. Драгоманова, 17
Email granitaleks@gmail.com

Тел.: 0951750493, 0989224216

"ПАМ’ЯТНИКИ"
МАГАЗИН

Сердечно вітаємо вас, молодята,
З щасливим шлюбом, веселим святом!

Щоб вам довіку в добрі купатись,
Кохати вірно й не розлучатись.

Щоб горе й невдачі вас обминали,
А друзі та рідні не забували;

Щоб із завзяттям ви все робили,
Жили сто років і не старіли.

Щоб вами пишалась велика родина,
Життя ваше спільне цвіло, як калина,
Щоб все, що бажаєте, в хаті ви мали,

І на золотому весіллі гуляли!

МИНУЛИМИ ВИХІДНИМИ НА ВЕСІЛЬНИЙ 
РУШНИК СТАЛИ:

1. Кулінічі Юрій і Людмила (Федяй) 
с. Римарівка, с Ціпки

2. Масюти Юрій та Юлія (Козирко), 
с Велика Павлівка, с. Веприк.

3. Горкуни Ярослав і Сніжана (Куліш), м. Гадяч.
4. Чоботарі Станіслав і Аліна (Савченко), 

с. Середняки, с. Сватки.
Фото: В. Цимбал.

1. 2. 3. 4.
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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

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ БИКІВ, 
КОРІВ, ТЕЛИЦЬ

ЦІЛОДОБОВО
САМОВИВІЗ

ЦІЛОДОБОВО
 0957789703
 0974105401 Тел.

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

0666681584

ПРОДАМ 
МОЛОДИХ

0666681584

МОЛОДИХ

Тел.

КУРЕЙ

ЦІКАВО
ОПЕРАТИВНО
ОБ'ЄКТИВНО

КОМПЕТЕНТНО
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Оголошення, реклама

ПОГОДА

Марка 
пального

Вартість, 
грн 

А-92 29,07

А-95 29,82

ДП 27,79
ГАЗ 16,40

Марка Вартість, 

Ціни на пальне станом на 
27.07.2021 р.

Курс валют станом 
на 27.07.2021 р.

Купівля Продаж НБУ

USD 26,89 27,11 26,9805

EUR 31,63 31,99 31,8087

10 RUB 3,23 3,75 3,6502

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

26.08.2021

33Тел.0958276908

ПОСЛУГИ 
АСЕНІЗАТОРА
ЗІЛ-130 ОБ’ЄМ 

6 м куб.

ПО МІСТУ 
ТА РАЙОНУ

34

(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

32

 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

Четвер, 29 липня 
Мінлива хмарність, невеликий дощ
мін. +19°, макс. +31°

П’ятниця, 30 липня 
Невелика хмарність
мін. +20°, макс. +30°

Субота, 31 липня
Ясно
мін. +20°, макс. +32°

Неділя, 1 серпня
Мінлива хмарність
мін. +21°, макс. +30°

Понеділок, 2 серпня
Мінлива хмарність, 
невеликий дощ
мін. +19°, макс. +29°

Вівторок, 3 серпня
Мінлива хмарність, 
невеликий дощ
мін. +19°, макс. +27°

Середа, 4 серпня
Мінлива хмарність
мін. +16°, макс. +26°

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.

3
3

комплексний 
ремонт житла

монтаж дахів

Тел. 0509498590
0964461222

ВАНТАЖНІ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ

до 1,5 т

по місту, 
області та 

Україні

Послуги

вантажника

29

29

Куплю: старі перини, 
подушки та пір’я з 

гусей і качок

ПРОДАМ АБО 
ОБМІНЯЮ НОВІ 

ПОДУШКИ НА СТАРІ
Тел. 0506730527

МАГНІТНІ БУРІ У СЕРПНІ

Сильна буря 16-17 числа.

10, 18-20 - активність 
магнітного поля середньої 
інтенсивності;

2-3, 29 – активність магнітного 
поля слабкої інтенсивності.

КАЛЕНДАР СТРИЖКИ ТА КРАСИ 

Сприятливі дні для стрижки: 
1, 2, 7, 12, 16, 19, 27, 29, 30, 31.

Сприятливі дні для 
фарбування: 
1, 2, 3, 19, 20, 25, 26, 30, 31.

Несприятливі дні: 
8, 23, 24, 25, 26.

МАНІКЮР, ПЕДИКЮР

Сприятливі дні: 
7, 9, 14-15, 18-19, 20- 21, 23-24. 

Несприятливі дні: 
1-6, 8, 10-13, 16-17, 22, 25-31.

МІСЯЧНИЙ КАЛЕНДАР 
РИБАЛКИ 

Клює добре: 
1, 2, 3, 12-17, 29-31.

Клює так собі: 
4-5, 11, 18-20, 26-28.

Клює погано:.6-10, 21-25

2-3, 29 – активність магнітного 

1-6, 8, 10-13, 16-17, 22, 25-31.

Програма свята
17:00- дитячі розваги 

(батути, солодка вата, гірка)
18:00-19:00- дитячі аніматори 

18:30-19:00 - бульбашкова дискотека і аква-
грим, частування дітлахів морозивом

20:00- святковий концерт
Шашлики та чебуреки

Частування запашною кашею та пиріжками
Жива музика (м. Зіньків)

 Святкуємо разом!

1 серпня о 17:00 День села 
у с. Соснівка 
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Важливі новації у пенсійній сфері 
з’явилися на підставі Закону України 
від 29.06.2021 № 1584-ІХ «Про внесен-
ня змін до Закону України «Про статус 
і соціальний захист громадян, які по-
страждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи» в частині визначення мі-
німальних розмірів пенсій по інвалід-
ності та розмірів мінімальних пенсій-
них виплат.

Відповідно до зазначеного закону з 1 
липня 2021 року підвищився мінімаль-
ний розмір пенсій по інвалідності внас-
лідок Чорнобильської катастрофи як у 
ліквідаторів, так і у потерпілих. Так, на-
приклад, згаданий показник для осіб з 
інвалідністю І групи зріс до 6 000 грн, 
для осіб з інвалідністю ІІ групи – до 
4800 грн, ІІІ групи та дітей з інвалідні-
стю - до 3 700 грн.

Також з 1 липня 2021 року встанов-
лено мінімальні розміри пенсійних ви-
плат для осіб з числа учасників ліквіда-
ції наслідків аварії на ЧАЕС І категорії. 
Розраховані у залежності від розміру 

середньої заробітної плати (доходу) в 
Україні, з  якої сплачено страхові вне-
ски, та яка враховується для обчис-
лення пенсії за попередній рік, роз-
міри мінімальних пенсійних виплат 
становлять:

для І групи – 10 340,35 грн
для ІІ групи – 8 272,28 грн
для ІІІ групи – 6 204,21 грн
На Полтавщині відповідно до зазна-

ченого вище закону масовому перера-
хунку з 1 липня підлягали пенсії 722 
осіб із числа постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи. Середнє 
підвищення склало 1887 грн. Виплата 
пенсій у новому розмірі буде здійсню-
ватися у серпні з доплатою за липень.

Полтавська ОДА.
Аналіз пенсійного забезпечення осіб, 

постраждалих внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи, які перебувають на 
обліку в Головному управлінні Пен-
сійного фонду України в Полтавській 
області.

ЧИ БУДУТЬ ПОДАТКОВІ 
НАСЛІДКИ 

Відповідно до п. п. 266.3.2 п. 266.3 
ст. 266 Податкового кодексу Украї-
ни (далі – ПКУ) база оподаткування 
об’єктів житлової та нежитлової неру-
хомості, в тому числі їх часток, які пе-
ребувають у власності фізичних осіб, 
обчислюється контролюючим органом 
на підставі даних Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно, що 
безоплатно надаються органами дер-
жавної реєстрації прав на нерухоме 
майно та/або на підставі оригіналів 
відповідних документів платника по-
датків, зокрема документів на право 
власності. 

Згідно з п. п. 266.8.1 п. 266.8 ст. 266 
ПКУ при переході права власності 
на об’єкт оподаткування від одного 
власника до іншого протягом кален-
дарного року податок обчислюється 
для попереднього власника за період 
з 1 січня цього року до початку того 
місяця, в якому припинилося право 
власності на зазначений об’єкт опо-
даткування, а для нового власника – 
починаючи з місяця, в якому він на-
був право власності. 

Статтею 655 Цивільного кодексу 
України визначено, що за договором 
купівлі-продажу одна сторона (про-
давець) передає або зобов’язується пе-
редати майно (товар) у власність дру-
гій стороні (покупцеві), а покупець 
приймає або зобов’язується прийня-
ти майно (товар) і сплатити за нього 
певну грошову суму. 

Договір купівлі-продажу, зокрема 
житлового будинку (квартири) або ін-
шого нерухомого майна укладається у 
письмовій формі і підлягає нотаріаль-
ному посвідченню, крім договорів ку-
півлі-продажу майна, що перебуває в 
податковій заставі. 

Отже, якщо фізична особа придба-
ла та продала об’єкт нерухомості в 
межах одного місяця, то за наявно-
сті документального підтвердження, 
що засвідчує перехід прав власності 
від продавця до покупця (договір ку-
півлі-продажу тощо), податок на не-
рухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, за такий об’єкт контролюю-
чими органами не нараховується. 

Головне управління  
ДПС у Полтавській області

Міністерство цифрової трансфор-
мації України та ГО SocialBoost, у 
рамках Програми «Децентралізація 
приносить кращі результати та ефек-
тивність» (DOBRE), що виконуєть-
ся міжнародною організацією Глобал 
Ком’юнітіз (Global Communities) та 
фінансується Агентством США з між-
народного розвитку (USAID), розро-
били новий освітній курс «Як громаді 
стати цифровою».  

Безкоштовно пройти навчання 
можна на порталі Дія.Цифрова осві-
та. https://osvita.diia.gov.ua/courses/
digital-communities

Особливості курсу: 
Курс пропонує практичні рекомен-

дації та інструменти цифровізації на 
рівні територіальної громади. Учас-
ники навчання зможуть дізнатися, з 
чого розпочинається цифрова грома-
да; як створити вебсайт; що таке брен-
динг; як контент (фото, тексти, пре-

зентації) впливає на цифровий імідж; 
як громаді налагодити зв›язок із ці-
льовими аудиторіями через соцмере-
жі; що таке цифрова партиципація; із 
чого розпочати стратегію цифровіза-
ції та зробити перші кроки у запрова-
дженні кібербезпеки.

8 серій тривалістю 6-9 хвилин. 
Курс призначений для державних 

службовців, яким не байдужий розви-
ток ІТ у своїй громаді. Після навчан-
ня учасники отримають сертифікат із 
кредитом обсягом 0,2 ЄКТС.

Проглянути курс можна з україн-
ськими субтитрами для людей з пору-
шеннями слуху

Курс допоможе громадам здійсни-
ти цифрову трансформацію і створи-
ти власні історії успіху впровадження 
електронних інструментів та іннова-
ційних технологій. 

Міністерство цифрової  
трансформації України

ЯК ГРОМАДІ СТАТИ 
ЦИФРОВОЮ - ОСВІТНІЙ 
КУРС НА ПЛАТФОРМІ ДІЯ

Категорії пенсіонерів Контингент, 
осіб

Середній розмір 
пенсії,
грн

Загальна кількість осіб, постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 10288 6269,41

з них:

І категорія 3262 11230,68

ІІ категорія 5296 3891,93

ІІІ категорія 1647 3010,02

ІV категорія 83 2881,29

Із загального числа постраждалих:

Отримують пенсії, призначені у розмірі відшкодування 
збитків та у мінімальних розмірах відповідно до ст.54 
Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

3443 10691,32

у тому числі:

1.За інвалідністю 2969 11375,70

у тому числі:

І група 120 13973,31

ІІ група 2444 11898,05

ІІІ група 405 7453,86

2. Уразі втрати годувальника 436 6474,13

Що повернення помилково та/або 
надміру сплачених грошових зобов’я-
зань і пені здійснюється відповідно по-
ложень наказу Міністерства фінансів 
України від 11.02.2019 №60 «Про за-
твердження Порядку інформаційної 
взаємодії Державної податкової служ-
би України, її територіальних органів, 
Державної казначейської служби Укра-
їни, її територіальних органів, місцевих 
фінансових органів у процесі повер-
нення платникам податків помилково 
та/або надміру сплачених сум грошо-
вих зобов’язань та пені» (із змінами та 
доповненнями). 

Для повернення помилково та/
або надміру сплачених сум грошово-
го зобов’язання та пені (крім єдиного 
внеску) платник податків має можли-
вість подати протягом 1095 днів від дня 
їх виникнення до територіального орга-
ну ДПС за місцем адміністрування (об-
ліку) помилково та/або надміру спла-
ченої суми заяву в електронній формі 
через приватну частину електронного 

кабінету або у довільній формі через 
меню «Листування з ДПС» приватної 
частини електронного кабінету. 

Вхід до електронного кабінету здійс-
нюється за адресою: http://cabinet.tax.
gov.ua, а також через офіційний веб-
портал ДПС. Вхід до електронного ка-
бінету здійснюється з використанням 
ЕЦП відповідно до Закону України 
від 05.10.2017 «Про електронні довір-
чі послуги» №2155-VIII (із змінами та 
доповненнями). 

Режим «Введення звітності» приват-
ної частини Електронного кабінету за-
безпечує можливість створення, зокре-
ма, «Заяви про повернення помилково 
та/або надмiру сплачених сум грошо-
вих зобов’язань та пенi» (J/F 1302001) 
і подання її до контролюючих органів. 

Головне управління ДПС у Полтав-
ській області рекомендує разом із за-
явою надавати копії платіжного доку-
мента, на виконання якого помилково 
та/або надміру сплачений платіж пере-
раховано до бюджету.

ДО УВАГИ ПЛАТНИКІВ – 
ГУ ДПС В ОБЛАСТІ НАГАДУЄ!  

ПРОТЯГОМ МІСЯЦЯ 
ПРИДБАНО ТА ПРОДАНО 
ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОСТІ: 

ІЗ 1 ЛИПНЯ ВІДБУЛИСЯ ЗМІНИ 
У ПЕНСІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 
ЧОРНОБИЛЬЦІВ
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Сумуємо, пам'ятаємо
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ОВЕН	(21.03	-	20.04).
Реалiзацiя намiчених 
планiв, пройде набага-
то ефективнiше, якщо 
ви використовуєте 

свої дiловi i дружнi зв`язки, втiм, 
надмiрно зловживати особисти-
ми вiдносинами теж не варто. У 
вiвторок небажано починати ве-
ликих справ, пов`язаних з фiнан-
совим ризиком. Вихiднi добре б 
провести за мiстом, в колi сiм`ї 
або у близьких родичiв у селi.

ТЕЛЕЦЬ	
(21.04	-	21.05).
На цьому тижнi можна 
сподiватися на при-
плив сил i хорошу пра-

цездатнiсть, в дiловому партнер-
ствi справи пiдуть на лад. Настає 
час, вдале для нових знайомств 
або нової роботи. У професiйнiй 
сферi важлива iнтенсивнiсть, але 
в усьому треба знати мiру, близькi 
вам люди i навiть ви самi можете 
постраждати вiд прагнення весь 
час вiддавати роботi. Ви цiлком 
здатнi пiдкоригувати хiд своєї долi 
i пом`якшити її гострi кути. Варто 
проявити витримку i терпiння.

БЛИЗНЮКИ	
(22.05	-	21.06).
Настав особливо вда-
лий час для реалiзацiї 
ваших дiлових iдей i 

особистих бажань. Найкраще зо-
середитися на довгострокових 
планах. Ви можете смiливо диви-
тися в майбутнє, демонструвати 
свої погляди i висловлювати дум-
ку, ваша кохана людина постара-
ється його врахувати i зробить 
все, щоб виконати вашi мрiї.

РАК	(22.06	-	23.07).
Коли рiзке слово буде 
готове зiрватися з ва-
шої мови, подумайте 
про можливi наслiд-

ки. Тiльки ваша витримка зможе 
утримати подiї в мирному руслi. 
Зрештою, ви зумiєте звернути 
невигiдну ситуацiю в корисну для 
себе, якщо дасте собi працю тро-
хи подумати. Ваша енергiйнiсть 
дозволить вам досягти успiху в 
багатьох справах. Але постарай-
теся не сильно втомлюватися.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
На цьому тижнi можуть 
загостритися питання 
кар`єри i влади, але ко-
леги вас пiдтримають 

i обстановка на роботi скоро по-
кращиться. Не бiйтеся приймати 
важливi рiшення не тiльки за себе, 
але i за iнших. Ви вiдчуєте, що не-
обхiднi начальству i партнерам, 
але є небезпека iлюзiй i зоряної 
хвороби. Так що не будьте ласi на 
лестощi, чи не присипляють себе 
дифiрамбами оточуючих. Вашi 
досягнення вимагають пiдтвер-
дження практикою, i ця можли-
вiсть довести i вiдстояти свої по-
зицiї у вас з`явитися.

ДIВА	(24.08	-	23.09).
Ваше завдання на цей 
тиждень - сумлiнно ви-
конувати свою роботу, 
дiлової хватки i здiбнос-

тей вам не позичати. Не будьте 
надмiрно цiкавi, постарайтеся 
спокiйно поставитися до чужих 
таємниць i до iнтриг в колективi. В 
серединi тижня ваша працездат-
нiсть пiдвищиться, вiдкриються 
можливостi, що сприяють сприй-
няттю i переробцi великого обсягу 
iнформацiї, цим просто необхiдно 
скористатися.

ТЕРЕЗИ	
(24.09	-	23.10).
Удача може виявити-
ся на вашому боцi, але 
працювати доведеться 

багато. Вам необхiдно реалiс-
тично подивитися на деякi речi, 
i прийняти iнодi навiть не зовсiм 
приємнi для вас рiшення. Люди 
з вашого оточення покажуть свої 
справжнi обличчя, i вони можуть 
вам не сподобатися. Але така вiд-
вертiсть дозволить змiцнити вашi 
вiдносини з тими людьми, яким ви 
дiйсно необхiднi i дороги.

СКОРПIОН	
(24.10	-	22.11).
Удача буде супрово-
джувати вас у бiзнесi, 
дiловому спiлкуваннi 
та в особистому життi. 

Справи складаються добре, не-
зважаючи на ряд проблем, пов`я-
заних з необхiднiстю звiльнення 
вiд колишнiх зобов`язань. Прислу-
хайтеся до голосу своєї iнтуїцiї, i 
вона пiдкаже найвiрнiше рiшення 
в складнiй ситуацiї. Вибирайте 
серцем. Любов важливiше боргу. 
Частiше влаштовуйте побачення, 
вирушайте в романтичну подо-
рож.

СТРIЛЕЦЬ	
(23.11	-	21.12).
У цi днi ваша пiдприєм-
ливiсть дозволить ре-
алiзувати багато задум-

ки. Проявивши винахiдливiсть в 
справах, ви досягнете практично 
всього, чого забажаєте. Вiвто-
рок зажадає вiдповiдальностi i 
зiбраностi. У середу вам дове-
деться повнiстю покластися на 
свого партнера, вiн знає, як кра-
ще. У недiлю не кип`ятити, так як 
конфлiктна ситуацiя в сiм`ї може 
затягнутися i мати неприємнi на-
слiдки.

КОЗЕРIГ	(22.12	-	20.01).
На цьому тижнi вам 
буде корисно вмiння 
аналiзувати ситуацiю i 
поведiнку людей i ро-
бити правильнi висно-

вки. Постарайтеся бути гранично 
чесним iз самим собою, знiмiть 
рожевi окуляри. Зараз бажано не 
епатувати оточуючих екстрава-
гантнiстю i рiзкими судженнями. 
Вихiднi iдеально пiдходять, щоб 
розслабитися на диванi з книж-
кою в руках або зайнятися чи-
мось, що буде корисно для вашо-
го здоров`я. 

ВОДОЛIЙ	
(21.01	-	19.02).
Якщо ви не станете пiд-
ганяти подiї чи виявля-
ти зайву нервознiсть 

i нетерпiння, то тиждень обiцяє 
бути спокiйним i розмiреним. У 
вiвторок друзi пiдтримають i допо-
можуть вам в ситуацiї, що склала-
ся. У середу краще не пред`явля-
ти претензiй або вимог до началь-
ства, це призведе до конфлiкту. 
В кiнцi тижня потрiбно поменше 
базiкати, бiльше робити, не зава-
жаючи колегам своїми порадами.

РИБИ	
(20.02	-	20.03).
У понедiлок можлива 
зустрiч, яка змiнить 
вашi плани. Середо-

вище може пiднести вам сюрп-
риз, ви опинитеся в центрi подiй, 
так виймiть з цього максимум 
користi. Ви завжди вважали за 
краще не поширюватися про свої 
справи, але тепер вам не вдасть-
ся зберегти їх в таємницi. Можна 
запитати поради у друзiв. У другiй 
половинi тижня ймовiрна критика 
з боку начальства i ваших това-
ришiв по службi. Постарайтеся 
не готувати собi грунт для при-
йдешнiх розчарувань, якi не iде-
алiзуйте оточуючих i вашi з ними 
вiдносини. У вихiднi не пропустiть 
вечiрку у друзiв або пiкнiк на дачi 
у родичiв.
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У вільну хвилинку

історії з життя

Ні Світлана, ні Ігор ніколи не приїжджали на 
зустрічі з випускниками. Ні після десяти років за-
кінчення школи, ні після двадцяти. Вона не хоті-
ла його бачити, бо досі не простила. Все пережила, 
відболіла, відплакала, майже забула, а пробачити 
не змогла. Він не знав, як має їй глянути у вічі. Всі 
ці роки його мучила совість, почувався винним пе-
ред жінкою, котра була його першим і, схоже, єди-
ним коханням.

А кілька років тому однокласник Юрій, орга-
нізовуючи зустріч випускників із нагоди тридця-
тиріччя закінчення школи, зателефонував Ігорю і 
сказав: «Я знаю, що ти не приїжджаєш через Світ-
лану, але її не буде. Не виходить. Тож ми чекає-
мо тебе». Зі Світланою говорив так само: «Досить 
уникати зустрічей із нами через Ігоря. Він жодно-
го разу не приїжджав і тепер відмовився. Сказав, 
що летить за кордон відпочивати. Вже має квитки. 
Тож чекаємо тебе».

Колишні однокласники саме збиралися на по-
двір’ї школи. Такий гамір зчинили, наче їм було по 
сімнадцять. «О, Ігорко! Невже? — вигукнула жар-
тунка Леся. — Тридцять років не бачились! Якби 
не фейсбук, ми забули б, який ти на вигляд ». Ігор 
підійшов до гурту, привітався. Упізнав тих, кого 
не бачив у соцмережах. Бо роки змінювали вро-
ду, але не впливали на очі. Погляди товаришів ся-
яли юністю…

Раптом хтось сказав: «Дивіться, хто йде!» Ігор 
озирнувся — і обімлів. Це була Світлана. Коли 
вона впізнала в гурті однокласників його — по-
смішка миттю зникла з її вуст. Очі спохмурні-
ли. Ігор і Світлана майже одночасно зиркнули на 
Юрія. Він лише знизав плечима і розвів руками. 
Так, мовляв, сталося. А про себе подумав: «Може, 
нарешті помиряться».

Увійшли до школи, до свого класу. Хтось запро-
понував сісти за парти з тими, з ким сиділи ко-
лись. Ігор зі Світланою попрямували до третьої 
парти в середньому ряду. Мовчки зайняли свої міс-
ця. Класна керівничка, 78-річна Лідія Василівна, 
«опитувала » всіх за списком. Кожен розповідав 
про головне, що трапилося з ним за тридцять ро-
ків. Дійшла черга до Світлани. Про неї всі знали 
небагато, бо ж вступила після закінчення школи 
до Львівського університету й у Львові залиши-
лася. До мами, коли та ще жила, приїжджала рід-
ко, а останні п’ятнадцять років — лише на цвинтар, 
на провідну неділю. Всі знали тільки те, що заміж-
ня, має двох дітей.

«Я, як ви знаєте, у Львові, — сказала Світлана. 
— Працюю вчителькою української мови в гім-
назії. Синові двадцять п’ять, він уже одружений, 
скоро я стану бабусею. Дочка ще студентка, їй 
двадцять. А наш пес, лабрадор, уже старий. Йому 
одинадцять…»

Леся, жартівливу вдачу котрої життя нітрохи не 
змінило, спитала: «А якої породи твій чоловік?»

«Я розлучена», — відповіла Світлана — і серце 
Ігоря закалатало так, що мало не вистрибнуло з 
грудей. Він більше нікого не слухав. Думав, як за-
говорити зі Світланою, як вимолити її пробачен-
ня. Лідії Василівні довелося двічі повторити його 
прізвище, запрошуючи до слова.

«Ви всі знаєте, що я — інженер. Працюю в буді-
вельній компанії у Харкові. Маю одного сина, одну 
невістку і одну онучку. Дружина померла».

Найперші класні пліткарки почали перешіпту-
ватися. Ніхто ж не знав, що Світлана розлучена й 
Ігор удівець. Вочевидь, це сталося недавно. Чи дав-
но? Хтозна. Батьки Ігоря вже багато років тому пе-
реїхали до дочки в інше місто. Тож на батьківщині 
він давно не бував. І родичів тут не мав. Ні в кого 
було про нього розпитати.

Уже під час застілля в кафе Ігор, перехиливши 
кілька чарок і набравшись сміливості, запросив 
Світлану до танцю. Мовчання важко опустилося їм 
на плечі. «Пробач мені», — мовив. «Давно пробачи-
ла», — збрехала. «Нам треба поговорити». — «По-
говоримо…» Увесь вечір він спостерігав за Світла-
ною і дослухався до того, що діялося в його серці. 
Він давно зрозумів, що все життя кохав тільки її, 
але водночас усвідомлював: до стосунків, які сам 
зруйнував, не може бути вороття. Світлана не про-
стить зради. А нині, побачивши цю жінку вперше 
за двадцять вісім років та ще й довідавшись, що 
вона сама, вирішив бодай спробувати виправити 
ситуацію. Хтозна, чи матиме ще таку нагоду. Ви-
стежив Світлану, коли вона стояла на терасі сама й 
розмовляла телефоном. Тихенько підійшов зі спи-
ни й накинув їй на плечі свій піджак. Завершивши 
розмову із сином, Світлана сказала: 

«Невістка ось-ось має народжувати. Пережи-
ваю… У неї складна вагітність». «Усе буде добре, 
— заспокоїв і взяв за руку. — Ходімо. Пройдемося 
стежками нашого дитинства».

Теплий липневий вечір спонукав до відвертості. 
Коли Ігор почав пояснювати, чому тоді так рапто-
во зник, Світлана його перебила: 

«Я все знаю. Шкода, що не від тебе. Але сталося 
так, як мало статися». 

Їй раптом стало холодно і неприємно від згад-
ки про зраду коханого. Той, кого вона любила 
так, як більше нікого в житті, припинив їй писа-
ти. А невдовзі його мама, ховаючи від сорому очі, 
пояснила: 

«Ігор одружується, Світланко. Ні про що не пи-
тай, бо сама нічого не знаю. Знаю тільки, що та ді-
вчина вагітна…»

Незадовго Світлана теж вийшла заміж. Чоловік 
її був непоганим, але падким до інших жінок. Про-
щала, бо не любила. Та коли діти виросли, а він 
далі волочився з коханками їхнього віку — напи-
сала заяву на розлучення. Він і не опирався. Вони 
спілкуються, зустрічаються на свята, навіть обго-
ворюють його теперішніх коханок. Ігор, слухаючи 
Світлану, гірко посміхнувся. У нього теж було ба-
гато жінок. І його Валя теж йому їх прощала. Вона 
все життя почувалася винною, що затягнула тоді 
його, п’яного, в ліжко, знаючи, що він має наречену. 
Не мала щодо нього жодних серйозних намірів, та 
коли завагітніла, то зробила все, щоб її дитина мала 
батька. І в деканат ходила, і своїх батьків привезла 
на виховну бесіду з майбутнім зятем.

А Ігор і не опирався. Він не міг собі дозволити, 
щоб його дитина зростала без тата. Розписався з 
Валею. Прокидаючись щоранку, уявляв: ось зараз 
розплющить очі, а поряд — Світлана. І шукав роз-
ради й забуття в обіймах інших жінок.

Валентина жила своїм життям. І лиш тільки тоді, 
коли вона важко захворіла, Ігор зрозумів: не така 
вже й погана в нього дружина, просто вона — не 
його жінка, він не зміг зробити її щасливою. Во-
чевидь, вони обоє покарані долею. Він — за те, що 
зрадив кохану дівчину. Вона — за те, що звабила 
чужого нареченого.

«Пробач, — укотре повторив, намагаючись зазир-
нути Світлані в очі.

«Що б ти не казала, я відчуваю, що ти досі три-
маєш на мене образу. Пробачила б, якби стала ща-
сливою з іншим. Я щиро цього тобі бажав. Ти за-
слуговуєш щастя».

«У мене прекрасні діти, — відповіла. — Хіба це не 
щастя? Це найбільше жіноче щастя. Ходімо. Нас, 
певно, вже шукають…»

Повернули до кафе, хоча обом не дуже хотіло-
ся туди повертатися. Спогади роз’ятрили минуле. 
Вистояна ніжність поволі витісняла з душі Світ-
лани образу. Їй навіть шкода стало Ігоря. А він бо-
явся ще щось говорити, аби не злякати кохану. Ра-
дів, що вона не висмикує руки з його долоні. Цього 
було достатньо, щоби зігріти надію.

«О! А ми саме про вас говоримо! — вигукнув 
Юрій, щойно Світлана з Ігорем увійшли до банкет-
ної зали. — Сідайте, наливайте. У мене є тост. Я… 
навмисне сказав телефоном кожному з вас те, що 
сказав. Мені дуже хотілося вас помирити — і все. 
Та коли ми дізналися про вас… Одне слово, тепер 
нам усім дуже хочеться вас іще й одружити! Ура!»

Усі почали аплодувати. Хтось гукнув «Гірко!» 
Світлана знітилася.

 «Не можна було залишати вас без нагляду», — 
пожартував Ігор. 

«Це тебе не можна було без нагляду залишати, 
— кольнула Леся і додала не характерним для неї 
серйозним тоном: — Ми ще в школі розуміли, що 
ви створені одне для одного, а ти… Ех ти. Час ви-
правляти помилки».

Ігор вдячно, по-дружньому її обійняв. Чомусь 
пригадав, як інколи передавав Лесею записки для 
Світлани. Коли тієї не було в школі чи коли вони 
не встигали домовитися про побачення. І при цьо-
му завжди старався якось віддячити Лесі, чимось 
пригостити. А вона все жартувала: «Передам. А 
можу ще й помилки виправити. За окрему плату».

Леся, мовби читаючи його думки, сказала: 
«Свої помилки мусиш виправляти сам. Тут тобі 

ніхто не допоможе ».
* * *
Уже два роки Ігор і Світлана одружені. Він пере-

їхав до Львова. Прокидаючись щоранку, досі боїть-
ся розплющити очі, бо раптом не побачить поруч 
коханої. Раптом щастя йому просто наснилося…

Ліля Костишин

ПОМИРИЛИ Й ОДРУЖИЛИ
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Корисно

 Мешканка Манхеттена поскаржилася на незви-
чайну проблему з її Tesla Model 3 2018 року випуску. 
Вона не може використовувати електрокар для що-
денних поїздок на роботу, оскільки електропровод-
ку автомобіля погризли щури.

Уся річ в тому, що Tesla використовує дроти з ізо-
ляцією з переробленої сої, а не з нафтопродуктів. Як 
з›ясувалося пізніше, гризуни добираються до цієї 
органічної ізоляції і просто з’їдають її.

Кількість скарг на гризунів на гарячу лінію 
Нью-Йорка 311 зросла на 80% у березні 2021 року 
порівняно з 2019 роком. Через пандемію щурам до-
велося змінити харчові звички, і вони були змушені 
шукати їжу в незвичайних місцях. Цим місцем, влас-
не, й стали електрокари Tesla.

Цікаво, що в компанії Ілона Маска не вважають 
подібні випадки гарантійними, а тому відмовляють-
ся відшкодовувати кошти за ремонт або робити його 
безкоштовно самостійно. У Tesla наголошують, що 
використання сої не вважається дефектом у кон-
струкції. Щодо випадку з мешканкою Манхеттена, 
то вона витратила на ремонт електропроводки вже 
близько 5 тисяч доларів. 

NewYorkPost

Верховна Рада направила депутатам для ознайом-
лення два нові законопроєкти з правилами вико-
ристання електротранспорту і штрафи за їх пору-
шення. Документ опублікували на офіційному сайті 
парламенту. 

Закон «Про дорожній рух» пропонують допов-
нити та визнати його учасниками дорожнього руху 
людей на самобалансувальних транспортних елек-
трозасобах, таких, як електросамокати, гіроскутери, 
сегвеї, сегвіли.

Якщо законопроєкт ухвалять, водії такого тран-
спорту будуть зобов'язані дотримуватися правил 
дорожнього руху, а поліцейські зможуть виписува-
ти штрафи за порушення на дорозі.

Хто має право керувати електроскутером?
Також право управляти електротранспортом отри-

мають особи, які досягли 16-річного віку. Їм буде на-
дано дозвіл пересуватися по велосипедних доріжках, 
по узбіччю або по краю проїжджої частини.

Основні обов›язки водіїв електротранспорту:
їздити в застебнутому мотошоломі;
не перевозити пасажирів;
використовувати справні та правильно обладнані 

транспортні засоби;
не відвертатися під час руху;
не перевозити вантажі, що заважають керуванню.
З метою безпеки, власники зобов'язані обладнати 

самокати або інший електротранспорт світловідбив-
ними пристроями та зовнішніми світловими прила-
дами, які необхідно вмикати з настанням темряви.

Законопроєкт №5732 вносить зміни до Кодексу 
про адміністративні правопорушення, які прирівню-
ють водіїв згаданих транспортних засобів до велоси-
педистів і водіїв гужового транспорту в частині адмі-
ністративної відповідальності.

 Які діятимуть штрафи
Для згаданих транспортних засобів діятимуть на-

ступні штрафи:
Порушення правил дорожнього руху — 340 

гривень;
Порушення ПДР у стані сп�яніння — 680 гривень;
Створення аварійної ситуації — 850 грн або гро-

мадські роботи на строк від 20 до 40 годин.
Зміни також торкнуться водіїв сігвеїв, гіроскуте-

рів і сегвілів. Їм доведеться дотримуватися правил 
дорожнього руху й оплачувати штрафи, якщо ново-
введення набудуть чинності.

Про це повідомляє місцевий портал прогнозів по-
годи Storm Center.

У кількох районах Об›єднаних Арабських Еміра-
тів, де температура вдень зараз доходить до 50 гра-
дусів Цельсія, з середи йдуть сильні дощі.

Як повідомляють синоптики, опади спостеріга-
ються на північ від Хатти в Хаджарському гірсько-
му масиві, а також у районах Хувайлат, Кальба роуд 
і Ваді аль-Хілю. Крім того, дощі зафіксовані в райо-
ні міста Аль-Айн емірату Абу-Дабі. Відзначимо, що 
раніше там встановилася спека в 47° C.

Зазвичай влітку в Еміратах опадів не спостеріга-
ється. Однак нинішні дощі не аномалія, а результа-
ти повномасштабного експерименту в країні зі штуч-
ної зміни погоди.

Технології створення дощу складаються зі спеці-
альних експериментів по «засіву» хмар. ОАЕ прово-
дили їх спільно з вченими з Британського універси-
тету Редінга. Дрони запускали електричні розряди в 
хмари без використання хімічних сполук.

ВОДІЇВ САМОКАТІВ 
ЗМОЖУТЬ 
ШТРАФУВАТИ 

ОАЕ ВИПРОБУВАЛИ 
ТЕХНОЛОГІЮ 
ШТУЧНОГО 
ВИКЛИКУ ДОЩУ 

НЕ КУПУЙТЕ 
ЕЛЕКТРОКАРИ 
TESLA – ЇХ 
«ПОЇДАЮТЬ» ЩУРИ

Незважаючи на однакові витрати обох статей, то-
вари і послуги, якими користуються самотні чолові-
ки, викликають на 16% більше викидів в атмосферу.

Шведська компанія Ecoloop провела досліджен-
ня, в рамках якого вивчила можливість скоротити 
викиди парникових газів через зміни в споживанні. 
Отримані результати показали, що рівень негативно-
го впливу чоловіків і жінок на навколишнє середови-
ще відрізняється, повідомляє The Guardian.

Порівняння споживання одиноких чоловіків і жі-
нок у Швеції показало, що їжа і відпочинок є причи-
ною більше половини всіх викидів для обох статей. 
При цьому, за даними, опублікованими в журналі 
Journal for Industrial Ecology, домогосподарства са-
мотніх чоловіків генерують на 16% більше викидів 
в атмосферу. Для аналізу враховувалися витрати 
на товари першої необхідності, вибір тих чи інших 
виробників, транспорту, видів упаковки продуктів. 
Також до уваги бралося відношення до переробки 
відходів. Аналітики зійшлися на думці, що за, при-
близно, однакових щоденних витратах жінки пово-
дяться більш екологічно, так як частіше їздять на 
громадському транспорті, їдять менше м›яса і на-
магаються боротися зі шкідливими звичками, таки-
ми як куріння.

«Ми вважаємо за необхідне враховувати різни-
цю між чоловіками і жінками при розробці політи-
ки збереження клімату. Їх витрати досить стерео-
типні: жінки витрачають більше грошей на прикрасу 
будинку, здоров›я та одяг, а чоловіки - на паливо 
для автомобілів, харчування поза домом, алкоголь і 
тютюн», - зазначила керівник дослідження Ecoloop 
Анніка Карлсон Каньяма. Загалом вчені встанови-
ли, що заміна м›яса і молочних продуктів рослин-
ною їжею і використання залізничного транспорту 
замість літаків або автомобілів скоротить антропо-
генний вуглецевий слід на 40%. Як відзначили вче-
ні, зміни в харчуванні та звичках відпочинку будуть 
більш раціональними для скорочення особистих ви-
кидів, ніж купівля електромобіля.

 Раніше повідомлялося, що дикі свині приносять 
більше шкоди клімату, ніж автомобілі.

Ісландський готель Rang шукає фотографа, який 
три тижні буде знімати північне сяйво – потрібні фо-
тографії та відеозаписи.

В обмін його забезпечать житлом і їжею, а також 
оплатять переліт.

Жити в готелі потрібно буде з вересня по жовтень.
Права на контент фотограф повинен буде переда-

ти готелю.
Кандидатам потрібно розповісти про досвід робо-

ти, поїздках в Ісландію, якщо вони були, і поділити-
ся своїми соцмережами.

Вакцинація від коронавірусу обов›язкова.
Rang� знаходиться в Хедлі – невеликому місті за 

90 хвилин їзди від Рейк›явіка. В готелі є обсервато-
рія з двома телескопами, так що сюди люблять при-
їжджати астрономи.

 «Рубрика»

Японське місто Токородзава здійснює екологічний 
проєкт з вирощування фруктів та вироблення соняч-
ної електроенергії на сільськогосподарських угіддях, 
які не використовуються.

Сонячні панелі були встановлені на висоті чоти-
рьох метрів на сільськогосподарській ділянці в місті 
Токородзава. Це спільний проєкт державного і при-
ватного секторів.

Під сонячними панелями вирощують виноград і 
чорницю. Представники міської адміністрації оці-
нюють річний обсяг виробленої енергії більш ніж у 
1.000 мегават-годин, що досить для забезпечення по-
треб понад 300 домогосподарств.

Представники адміністрації кажуть, що виробле-
ну енергію буде купувати місцева електроенерге-
тична компанія, заснована міською владою, яка по-
тім буде постачати електроенергію на громадські 
об›єкти в районі.

 NHK

ЧОЛОВІКИ 
БІЛЬШЕ ШКОДЯТЬ 
КЛІМАТУ, НІЖ 
ЖІНКИ - ВЧЕНІ

В ЯПОНІЇ ВИРОЩУЮТЬ 
ФРУКТИ ПІД 
СОНЯЧНИМИ ПАНЕЛЯМИ

ВАКАНСІЯ 
ДНЯ: ГОТЕЛЬ В 
ІСЛАНДІЇ ШУКАЄ 
ФОТОГРАФА 
ПІВНІЧНИХ СЯЙВ



КСП «Зелений Гай»
пропонує власникам земельних ділянок (паїв) 

ПЕРЕДАТИ ЇХ У ОРЕНДУ 
НА ВИГІДНИХ УМОВАХ:

1.виплата орендної плати починаючи 
з 12 % від нормативної оцінки землі;

2. грошове заохочення при укладанні договору; 
3.своєчасна виплата орендної плати;

4.виплата на поховання пайовика;
5.переоформлення спадщини;

Зв: м. Гадяч, вул. Першотравнева, 148.

Тел. 0955790116

Комплексні обіди
Фуршети

Банкетне меню

Тел. 0991226104
Поминальні обіди


