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Де купують найбільше і скільки 
просять за гектар в середньому

Міністерство аграрної політики та 
продовольства України повідомляє, 
що станом на 30 липня укладено 2901 
угоду в рамках чинного ринку землі. 
Продано 5324 га. Найбільше за пло-
щею продано сільгоспземлі в Полтав-
ській (739 га), Харківській (592 га), 
Кіровоградській (515 га), Київській 
(438 га) та Чернігівській (355) облас-

тях. Найменше - у Києві (2,7 га), Лу-
ганській (16,6 га) та Львівській (22,8 
га) областях.

Міністр аграрної політики та про-
довольства Роман Лещенко зазначив, 
що лише один з двох тисяч власників 
землі розпорядився нею - продав чи 
подарував. Сума угод склала 210 млн 
гривень, тобто, за перший місяць рин-
ку землі середня ціна за український 
гектар складає 40 тисяч гривень.

Зміни в сільському господарстві 
країни, які відбулися за останні 30 ро-
ків, складно переоцінити. Це розвиток 
можна простежити, оцінивши статис-
тику валового збору зерна, починаючи 
з 1991 р і закінчуючи нинішнім про-
гнозом, повідомляє УкрАгроКонсалт 
з посиланням на Голос України.

У рослинництві результати просто 
вражаючі. Валовий збір зерна злетів з 
38,7 млн тонн до 75,1 млн т в рекорд-
ному 2019 року, а якщо погода по-
сприяє, то в нинішньому сезоні цей 
рекорд може бути побитий. Основна 
запорука успіху - в врожайності, яка, 
наприклад, по зерновим культурам 
зросла з 2,65 т / га в 1991 році до 4,25 
т / га в 2020-м, а врожайність соняш-
нику в країні взагалі найвища в світі.

У рослинництво вкладають інвес-
тиції, вдосконалюють технології, щоб 
отримати високу віддачу з гектара. 
В результаті більше використовують 
добрив, зокрема, внесення азотних 

збільшилася з 1,86 млн т до 1,92 млн т 
в діючій речовині. При цьому застосо-
вують мікродобрива і біостимулятори 
росту, які сприяє відновленню родю-
чості грунтів.

Радує і продуктивність овочів, пло-
дово-ягідних насаджень. При тому, що 
площі їх вирощування скоротилися, 
виробництво залишається не нижче 
рівня 1990 р Останні 5 років Украї-
на збирає не менше 2 млн тонн фрук-
тів і ягід в порівнянні з 1,5 млн тонн в 
1991 р А виробництво овочів досягло 
9,7 млн тонн в 2020 році в порівнянні 
з 5,9 млн тонн на зорі Незалежності.

Прийнято говорити про жалюгідний 
стан тваринництва. Дійсно, поголів›я 
худоби скоротилося в рази, обсяги ви-
робництва також значно знизилися. У 
той же час можна відзначити і пози-
тивні моменти. Наприклад, середній 
річний надій молока на корову в сіль-
госппідприємствах зріс з майже 3 тис. 
Кг в 1990 році до 6,6 тис. Кг в 2020 р

В Україні на наступний рік збіль-
шиться державна підтримка для агра-
ріїв усієї країни. Йдеться про малі та 
середні фермерства, які займають-
ся переважно тваринництвом: на них 
планується додатково виділити близь-
ко мільярда гривень — це близько 10-
12 тисяч грн на корову за рік. Про це 
повідомив міністр аграрної політики 
та продовольства Роман Лещенко.

«Перше — ми виправили помил-
ку ліквідації Міністерства агрополі-
тики. Міністерство займалося і еко-
номікою і сільським господарством. 
Ми відновили Мінагрополітики, яке 
займається виключно аграріями. Ми 
створили нові державні програми під-
тримки малих та середніх фермерів. І 
на наступний рік державна підтримка 
збільшиться для аграріїв усієї країни. 
Йдеться про малі та середні фермер-

ства, які займаються переважно тва-
ринництвом. Помилки потрібно ви-
правляти», — сказав Роман Лещенко.

За його словами, у зв’язку з тим, 
що ціни на зернову продукцію дуже 
сильно подорожчали і витрати годів-
лі складають понад 80%, утримувати 
корів стало дуже невигідно. Крім того, 
він каже, що «невизначена державна 
підтримка у зв’язку з цими трансфор-
маціями призвели до того, що агра-
рії і малі ферми не отримали, що їм 
обіцяли».

«І ризики такі — що почали оптимі-
зовувати поголів’я. На цей рік є дер-
жавна програма і рекордний врожай 
— збалансувати ціну. Ми плануємо 
тільки на малі сімейні ферми додат-
ково виділити близько мільярда гри-
вень — це близько 10-12 тисяч грн на 
корову за рік», — додав Лещенко.

Згідно з новим рейтингом 
найсильніших, найефективніших 
і наймасштабніших гравців ринку 
Група АГРОТРЕЙД увійшла у 
ТОП-20 найбільших агрокомпаній 
України. Рейтинг створений на 
основі розміру земельного банку 
ресурсом brandstory.

АГРОТРЕЙД обробляє 70,5 тис. га 
землі в Чернігівській, Сумській, Пол-
тавській і Харківській областях. Окрім 
рослинництва Група займається ще й 
насінництвом, зберіганням, переробкою 
та продажем зерна. 

Група має 9 власних елеваторів за-
гальною потужністю 523 тисяч тонн. 
Один з них — «Дворічанський» — вхо-
дить в ТОП-3 українських елеваторів.

АГРОТРЕЙД також реалізує влас-
ний насіннєвий матеріал під торго-
вою маркою Agroseeds. Це адаптовані 
до українських грунтів зерна ози-
мої пшениці та соняшнику, допрацьо-
вані на власному заводі на датському 
обладнанні.

Засновником і генеральним дирек-
тором агрохолдингу є Всеволод Коже-
мяко. За його словами Група працює 
з 1998 року і зарекомендувала себе як 
надійний партнер, який вчасно випла-
чує партнерам оренду плату, надає соці-
альну допомогу для своїх орендодавців, 
проводить низку соціальних ініціатив. 
Зокрема, спільно з Благодійним фон-
дом «Україна XXI» Група АГРОТРЕЙД 
реалізує соціальні проекти щодо під-
тримки медицини в сільській місце-
вості; організації дозвілля (створення 
закладів дозвілля та інформаційно-о-
світніх центрів при школах і бібліоте-
ках, установка дитячих майданчиків); 
підтримки навчально-виховних закла-
дів. Окрім того Група АГРОТРЕЙД 
спільно з Українською академією лі-
дерства реалізує проєкт «Громадотво-
рець». За роки його існування компанія 
допомогла оновити водогони, ремон-
тувати освітлення, створювати центри 
дозвілля та проводити ремонти в шко-
лах і дитсадках, й багато іншого в Хар-
ківській, Полтавській, Чернігівській та 
Сумській областях.

У своїй роботі Група АГРОТРЕЙД 
застосовує ефективну технологію виро-
щування. За словами Директора агро-
промислового департаменту Олек-

сандра Овсяника Група використовує 
класичний підхід до обробки ґрунту, ви-
сокоефективні насіння та гібриди, якіс-
ні добрива та засоби захисту рослин. 
«Аби отримати максимальний резуль-
тат при розробці технології ми врахо-
вуємо потенціал ґрунту та кліматичні 
умови”. Фахівці Групи АГРОТРЕЙД 
відстежують всі новітні світові розроб-
ки й застосовують їх у своїй практиці, 
попередньо тестуючи ефективність.

Один з основних принципів компанії 
є дбайливе й відповідальне використан-
ня земельних ресурсів. 

Група використовує систему дистан-
ційного моніторингу Cropio для агро-
номічних і облікових процесів. За сло-
вами операційної директорки Групи 
Олени Ворони на підставі отриманих 
даних аналізується ефективність засто-
совуваних агротехнологій. Моніторин-
говий центр за допомогою GPS-датчи-
ків в режимі реального часу відстежує 
роботу техніки і списання палива, кон-
тролюючі технічні та технологічні по-
казники якості виконуваних робіт.

Група АГРОТРЕЙД володіє мере-
жею з дев’яти елеваторів загальною по-
тужністю 570 тисяч тонн одночасно-
го зберігання. Всі елеватори холдингу 
розташовані в зернових регіонах Укра-
їни та надають весь комплекс послуг, 
пов’язаних із зберіганням і продажем 
зернових, олійних, бобових культур і 
кукурудзи.

Директор виробничо-технічного де-
партаменту Групи АГРОТРЕЙД Кос-
тянтин Ворона зазначає, що елеватори 
Групи оснащені сучасним обладнанням 
та лабораторіями для визначення яко-
сті зерна та забезпечення його збере-
ження, мають потужності для відван-
таження залізничним та автомобільним 
транспортом.

Серед українських і зарубіжних парт-
нерів АГРОТРЕЙД заслужено має ре-
путацію надійного покупця і постачаль-
ника, який виконує свої зобов’язання в 
повному обсязі за будь-яких умов.

Пресслужба

АГРОТРЕЙД УВІЙШОВ 
У ТОП-20 НАЙБІЛЬШИХ 
АГРОКОМПАНІЙ В УКРАЇНІ

ДОВІРЯТИ НАДІЙНИМВАЛОВИЙ ЗБІР ЗЕРНА ЗА ОСТАННІ 
30 РОКІВ ЗРІС МАЙЖЕ ВДВІЧІ

ЗБІЛЬШАТЬ ДЕРЖПІДТРИМКУ 
ДЛЯ ТВАРИННИЦТВА

ОДИН МІСЯЦЬ ВІЛЬНОГО 
ПРОДАЖУ СІЛЬГОСПЗЕМЛІ
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Гадяцький відокремлений підрозділ  ДУ «Полтав-
ський ОЦКПХ МОЗ» інформує, що радіаційний фон 
в м. Гадяч за минулий тиждень становив 12,8 мкр/
год при середніх багаторічних показниках до 1986 р  
12-14 мкр/год.

В плані моніторингу з 26 липня по 1 серпня ві-
дібрано та лабораторно досліджено 3 проби води з 
відкритих водойм в пунктах культурно-побутово-
го використання  в  р.Псел, р.Грунь. Відхилень від 
нормативних показників згідно ДСП №173-96  по 
санітарно - хімічних показниках  не виявлено. По 
мікробіологічних показниках (ЛКП) виявлено пе-
ревищення нормативу.

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

ня (водорозподільча мережа) в м.Гадяч  досліджено 6 
проб питної на відповідність вимог ДСанПіН  2.2.4.-
171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної 
для споживання людиною». Відхилень по санітарно 
- хімічних показниках  не виявлено. Відхилення від 
нормативу по мікробіологічних показниках виявлено 
в 3 пробах - виділено загальні коліформи (вул.Гагарі-
на 76, вул.Тельмана 18а, вул.Полтавська,45). 

З індивідуального шахтного колодязя дослідже-
но 1 пробу води на вміст нітратів, перевищення ГДК 
(50 мг/дм3) виявлено в 1 пробі с.Сари (82,6мг/дм3 ).

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

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

Гадяччина в подіях

Індекс ЛКП
фактично    

Індекс ЛКП
в нормі до 5000

р. Псел (пляж) 
м. Гадяч (2 проби) 7500 5000

р. Грунь м.Гадяч 9300  5000

Минулої середи, відбувся конкурс на зайняття ва-
кантної посади директора Римарівського ЗЗСО I-III 
ступенів та Ціпківської гімназії. Про це повідомили 
на сторінці Відділу освіти Краснолуцької ТГ.

Конкурс складався з таких етапів:
Перевірки на знання законодавства України у сфе-

рі загальної середньої освіти, зокрема Законів «Про 
освіту», «Про загальну середню освіту» що відбува-
ється шляхом письмового тестування тестування;

2.Перевірки професійних компетентностей, що від-
бувається шляхом письмового вирішення ситуацій-
ного завдання;

Публічної та відкритої презентації державною мо-
вою перспективного плану розвитку закладу загаль-
ної середньої освіти, а також надання відповідей на 
запитання конкурсної комісії.

За підсумками конкурсу, комісією рекомендовано 
призначити директором Римарівського ЗЗСО I-III 
ступенів Сергія Пустовгара, та директором Ціпків-
ської гімназії Любов Біляк.

«БМ»

У цьому році відремонтували кілька 
аварійних ділянок на дорозі Гадяч-
Опішня. Ремонтні роботи тривали у 
рамках президентської програми «Велике 
будівництво».

Також зміцнили узбіччя та нанесли горизонтальну 
дорожню розмітку.

«За два роки відновили більше 11 км цієї дороги. 
Плануємо оновити всю дорогу до Опішні – одно-
го із туристичних магнітів Полтавщини», – йдеть-
ся у повідомленні Агентства місцевих доріг у Пол-
тавській області.

«БМ»

На сайті Полтавської обласної державної адміні-
страції оприлюднили перелік навчальних закладів 
для яких будуть придбані ноутбуки. Їх закуплять 
на умовах співфінансування з місцевих бюджетів не 
менше 30%. 

Сергіївська територіальна громада - 25:
Сергіївська ЗЗСО- 7.
Розбишівська гімназія -10.
Качанівська ЗЗСО -8.
Краснолуцька територіальна громада – 8:
Ціпківська гімназія -2.
Краснолуцький ЗЗСО -2.
Римарівський ЗЗСО -2.
Сватківський ЗЗСО– 2.
Гадяцька територіальна громада -26:
Гадяцький ліцей І-ІІІ ступенів № 1 імені Олени 

Пчілки -4, 
Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 

імені Михайла Драгоманова -3,
Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 

імені Івана Виговського – 5,
Гадяцький ліцей І-ІІІ ступенів № 4 імені Лесі Укра-

їнки -11,
Біленченківський заклад загальної середньої осві-

ти І-ІІ ступенів –3.
Лютенська територіальна громада – 10:
Рашівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів – 6,
Соснівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ 

ступенів – 4.
Великобудищанська територіальна громада – 10:
Мартинівський ЗЗСО -7,
Вельбівський заклад ЗЗСО -3.
Крім того, за кошти обласного бюджету придба-

ють 14 ноутбуків для Гадяцького обласного науко-
вого ліцею-інтернату Є.П. Кочергіна Полтавської 
обласної Ради.

«БМ»

Прохолодна завіса дозволить запобігти тепловим 
і сонячним ударам, освіжить струменями тонкороз-
пиленої води. Працюватимуть охолоджувальні рам-
ки влітку у сонячну погоду.

Загалом встановлено 3 такі рамки: на вулиці Пол-
тавська, біля магазину «Лілея», на площі Соборна, 
біля магазину «Канцтовари» та на площі Миру, біля 
магазину «Помідорчик».

«БМ»

Із 1 серпня у регіонах України 
розпочинається літньо-осіння заборона на 
вилов раків. На Гадяччині – з 15 серпня.

У Мінагрополітики кажуть, що залежно від погод-
них умов період початку та закінчення заборони у 
деяких областях може відрізнятися. Лов членисто-
ногих під час заборони є грубим порушенням при-
родоохоронного законодавства відповідно до ч. 4 ст. 
85 КУпАП.

Порушникам доведеться сплатити збитки у роз-
мірі 25,5 грн за одного рака та штраф – до 680 грн. 
Після закінчення заборони одній особі за добу мож-
на впіймати 30 екз. раків на водоймах загального ко-
ристування та 50 екз. – на водоймах, де впроваджене 
платне рибальство. Забороняється вилов цих річко-
вих мешканців у темну пору доби (пізніше години від 
заходу сонця та раніше години до його сходу) із за-
стосуванням підсвічування

Також в Правилах любительського і спортивного 
рибальства прописано мінімальний розмір рака, який 
дозволено до лову рибалкам – 10 см.

«БМ»

ЕКОЛОГІЧНИЙ 
БЮЛЕТЕНЬ

ВСТАНОВИЛИ 
ОХОЛОДЖУВАЛЬНІ 
РАМКИ

ДОРОГУ ІЗ ГАДЯЧА ДО 
ОПІШНІ ПЛАНУЮТЬ 
ПОВНІСТЮ ОНОВИТИ 

ШКОЛИ ОТРИМАЮТЬ 
НОУТБУКИ

У РИМАРІВЦІ ТА 
ЦІПКАХ ВИЗНАЧИЛИ 
ДИРЕКТОРІВ ШКІЛ

ЗАБОРОНА НА 
ВИЛОВ РАКІВ

Ця станція вже 21 
з-поміж тих, що були 
відкриті на Полтав-
щині в рамках реа-
лізації проекту На-
ціональної поліції 
України «Поліцей-
ський офіцер гро-
мади». Станція роз-
ташована у селі 
Сергіївка, на вул. 
Центральна, 15.

Віднині тут пра-
цюватиме свій по-
ліцейський офіцер 
громади – старший 
лейтенант Андрій Пасько. Правоохоронець обслу-
говуватиме понад 3,5 тисячі населення з 13 сіл, що 
входять до складу Сергіївської громади

На станції створені необхідні умови для прийому 
громадян, опрацювання інформації та відпочинку 
офіцера. Окрім того, завдяки підтримці тергромади, 
у поліцейського є й службовий автомобіль Renault 
Duster».

Відділ комунікації поліції Полтавщини

Агентство місцевих доріг інформує про результа-
ти співпраці із територіальними громадами Полтав-
щини. На сьогодні 40 громад вже виділили кошти і 
визначили дороги, де потрібно зробити дрібний ре-
монт. Ремонти в цих громадах проводять на умовах 
співфінансування - 50/50. На якому місці у рейтин-
гу громади Гадяччини – читайте далі. 

Найбільше - 5 мільйонів гривень – виділила Реше-
тилівська громада. Далі Лубенська -  

4 млн.878 тис.грн. Трохи більше 4 мільйонів виді-
лили: Глобинська, Шишацька, Зіньківська та Кобе-
ляцька громади. Також чималу суму - 3 млн. 960 тис.
грн. – надала 

Мартинівська ТГ. 
Від 2 млн. грн. до 2 млн. 639 тис.грн виділили Бі-

лицька, Чутівська, Машівська, Ромоданівська та Пи-
рятинська громади. 

Від 1 млн. грн. до 1 млн. 905 тис.грн. надали Завод-
ська, Комишнянська, Сенчанська, Хорольська, Сер-
гіївська (17 місце), Новоселівська, Михайлівська, 
Котелевська, Великобудищанаська (21 місце), Ма-
чухівська, Пришибська, Опішнянська, Горішньоп-
лавнівська, Диканська та Драбинівська ТГ. 

Менше мільйона дали 13 громад, серед них на 31 
місці Петрівсько-Роменська (754 тис. грн.), на 33 міс-
ці Гадяцька ТГ (614 тисяч).

«БМ»

У СЕРГІЇВСЬКІЙ 
ГРОМАДІ ВІДКРИЛИ 
ПОЛІЦЕЙСЬКУ СТАНЦІЮ

РЕЙТИНГ ГРОМАД
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Минулого тижня
в Гадячі
зареєстровано
3 немовлят

10 осіб
пішли
з життя

7 пар
одружилися

2 пари
розлучилися

пожежі

27 липня, медики Гадяцької лікарні повідомили 
поліцейських про те, що до них доставили триріч-
ного хлопчика.

За інформацією речника Головного управління 
Національної поліції Полтавщини Юрія Сулаєва, 
дитина випала із другого поверху приватного будин-
ку в одному із сіл Гадяцької тергромади. Обставини 
події встановлюються.

«БМ» 

 Під час обшуку квартири в одній з багатоповер-
хівок міста поліцейські вилучили 40 доз метадону, 
метамфетаміну, спеціальне приладдя для фасуван-
ня, чорнові записи, гроші та мобільні телефони. Ре-
чові  докази спрямовані на експертизу. Слідчі полі-
ції, під процесуальним керівництвом Кременчуцькі 
окружної прокуратури, підготували документи для 
повідомлення фігурантці про підозру та обрання їй 
запобіжного заходу.

Зараз триває досудове розслідування за части-
ною 2 статті 309 Кримінального кодексу України 
– незаконне виготовлення, придбання, зберіган-
ня психотропних речовин або їх аналогів. Санкція 
цієї статті передбачає від 34 тисяч до 85 тисяч гри-
вень штрафу або позбавлення волі на строк до трьох 
років.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

27 липня о 13:20 у с. Рашівка, Лютенської ТГ ви-
никла пожежа на відкритій території. Вогнем зни-
щено суху рослинність на площі 1 га. Збитки та при-
чина пожежі встановлюються. Пожежа ліквідована 
Рашівською МПО.

27 липня о 14:10 у м. Гадяч, вул. Гагаріна, виникла 
пожежа на відкритій території. Вогнем знищено суху 
рослинність на площі 0,0015 га. Збитки та причина 
пожежі встановлюються. Пожежа ліквідована одним 
відділенням 6 ДПРЧ.

27 липня о 20:08 у с. Бухалове, Краснолуцької ТГ 
вогнем знищено комбайн СК-5 «Нива». Збитки та 
причина пожежі встановлюються. Пожежа ліквідо-
вана МПО Краснолуцької с/р.

30 липня о 13:50 год. виникла пожежа поблизу села 
Могилатів, на відкритій території. Силами МПК с. 
Мартинівка і Великобудищанського загону МПО 
пожежу було локалізовано та ліквідовано о 18:15. 
Причини виникнення пожежі встановлюються.

31 липня о 13:15 в с. Тепле, виникла пожежа на від-
критій території із загрозою загорання житлових та 
нежитлових будівель. Пожежу було ліквідовано си-
лами МПК с. Мартинівка. 

Ймовірно причиною виникнення пожежі став нав-
мисний підпал.

1 серпня черговим караулом 6 ДПРЧ було лікві-
довано пожежу в господарчій будівлі в м. Гадяч, про-
вулок Вишневий. Вогнем знищена шиферна покрів-
ля на площі 8 м. кв. Врятовано господарчу будівлю. 
Причини пожежі встановлюються.

1 серпня о 15:00 у с. Вельбівка, Великобудищан-
ської ТГ виникла пожежа у лісовому масиві на тери-
торії Вельбівського лісництва ДП «Полтавське лісо-
ве господарство». Вогнем знищено лісову підстилку 
на площі 0,05 га. Збитки та причина пожежі встанов-
люються. Пожежа ліквідована трьома одиницями 
пристосованої та допоміжної техніки (2 АЦ та трак-
тор МТЗ) ДП «Полтавське лісове господарство».

1 серпня о 15:35 у с. Соснівка, Лютенської ТГ ви-
никла пожежа на відкритій території. Вогнем зни-
щено суху рослинність на площі 3 га. Збитки та при-
чина пожежі встановлюються. Пожежа ліквідована 
Рашівською МПО (с. Рашівка).

Прес служба ГУ ДСНС у Полтавській області

ІЗ ДРУГОГО ПОВЕРХУ 
ПРИВАТНОГО БУДИНКУ 
ВИПАВ ХЛОПЧИК

ВЛАШТУВАЛА 
НАРКОЛАБОРАТОРІЮ 
У КВАРТИРІ 

Нагадаємо, що під час досудового розслідуван-
ня, стало відомо, що Сергій Щуров — має середню 
освіту, не одружений, виховує 5-річну дитину та був 
учасником бойових дій в зоні проведення АТО.

На момент скоєння злочину чоловік працював у 
Зінькові на посаді помічника чергового чергової ча-
стини ізолятора тимчасового тримання № 4 ГУ НП 
в Полтавській області.

У день скоєння злочину Щуров перебував у нет-
верезому стані на своєму подвір’ї. Потерпіла приїха-
ла до своїх сватів, які жили навпроти обвинуваче-
ного. Жінка повинна була забрати автомобіль свого 
сина у родичів.

Коли жінка стояла біля воріт сватів, то Щуров за-
питав у неї, що в неї сталося? Жінка відповіла, що 
все гаразд. Згодом до потерпілої підійшов онук та 
його товариш, які мали допомогти забрати автомо-
біль. Коли хлопці проходили повз обвинувачувано-
го, він також почав до них чіплятись. Але вони йому 
відповіли, щоб той їх не займав.

Свати довго не відчиняли ворота жінці — через те-
левізор не чули стукіт. Тож онук із товаришем пере-
лізли через паркан та відчинили ворота із середи-
ни. Коли товариш сів за кермо, онук тримав ворота, 
а жінка стояла на порозі перед подвір’ям, в цей мо-
мент Щуров кинув гранату.

В суді свідки — свати, онук потерпілої, його това-
риш та сама потерпіла підтвердили вище вказані об-
ставини. Обвинувачений спочатку свою провину не 
визнавав і говорив, що тримав при собі гранату в ки-
шені, де випадково зірвав кільце і через це йому до-
велося її кинути, але він кинув гранату в інший бік 
від жінки. Крім того, зазначав, що також отримав ті-
лесні ушкодження.

Відразу після інциденту в обвинувачуваного ви-
лучили ще й 30 патронів калібру 5,45. В суді чо-
ловік наполягав, що він добровільно видав їх 
правоохоронцям.

Цивільна дружина обвинувачуваного пояснила в 
суді, що Щуров гарний батько та позитивна люди-
на. Але після служби в АТО довго вливався в соціум, 
поник, нервував, та додатково отримав стрес після 
смерті матері. Вони проживали спільно, але остан-
ні 3 місяці перед подією стали жити окремо, бо мали 
побутові сварки, а також через конфлікт з її батьком 
на фоні політики. Реабілітацію Щуров не проходив.

Щодо змін в поведінці Щурова після повернен-
ня з АТО повідомляли й інші свідки, зокрема сва-
ти потерпілої.

Врахувавши все вище зазначене, суд визнав вин-
ним Сергія Щурова в умисному замаху на вбивство 
та у незаконному придбанні та зберіганні боєприпа-
сів (ст. 15 ч. 2, 115 ч. 2 п. 5, 7, 263 ч. 1 КК України). 
Чоловіку призначили 10 років позбавлення волі, 
строк відбування рахуватиметься з 29 квітня 2019 
року. До набрання вироку законної сили Щуров за-
лишатиметься під вартою.

Вирок можна оскаржити в Полтавському апе-
ляційному суді протягом 30 днів з дня його 
проголошення.

«Полтавщина» 

 До поліції Лубенщини 29-го липня, близько 21-ї 
години, надійшло повідомлення від медиків, що у 
приватному будинку в селі Залужне, Лубенського 
району (Оржицька тергромада), виявлено чоловіка 
із проникаючою колотою раною в області тулуба та 
численними забоями.

Прибувши на місце події, слідчо-оперативна гру-
па оржицької поліції виявила чоловіка, 1949 року 
народження, з тілесними ушкодженнями. Потерпі-
лого одразу госпіталізували до місцевої лікарні для 
надання кваліфікованої медичної допомоги та вста-
новлення ступеня тяжкості отриманих тілесних уш-
коджень. На жаль, невдовзі від отриманих травм чо-
ловік помер.

Дмитро Майборода, начальник Лубенського ра-
йонного відділу поліції, повідомив:

«Отримавши повідомлення про вчинення кри-
мінального правопорушення, працівники поліції 
Лубенщини негайно виїхали на місце злочину та 
розпочали слідчі дії. У ході проведення першочер-
гових оперативно-розшукових та слідчих заходів, 
особу підозрюваного невдовзі встановили. Ним вия-
вився 57-річний мешканець с. Круподеринці, Лубен-
ського району (Оржицька тергромада). На часі йому 
повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід 
– тримання під вартою строком на 60 діб».

За фактом умисного тяжкого тілесного ушкоджен-
ня, що спричинило смерть потерпілого, слідчим, за 
процесуального керівництва Оржицького відділу 
Лубенської окружної прокуратури, відомості внесені 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ква-
ліфікуючими ознаками частини 2 статті 121 Кримі-
нального кодексу України. Слідчі з’ясовують всі об-
ставини події. Триває досудове розслідування.

У разі доведення вини судом, фігуранту загрожує 
до 10-ти років позбавлення волі.

Поліція Полтавської області

Працівники карного розшуку Кременчука, 28 лип-
ня, затримали місцевого жителя, який працював у 
службі таксі. У нічний час чоловік займався крадіж-
ками з автомобілів.

Під час проведення оперативно-розшукових та 
слідчих дій правоохоронці встановили, що чолові-
ка підозрюють щонайменше у 20 крадіжках з авто-
мобілів. Викрадені речі чоловік збував на стихій-
них точках.

Йому оголосили про підозру,  також вирішується 
питання щодо обрання запобіжного заходу. Чолові-
ку загрожує покарання від 3 до 6 років позбавлення 
волі. Наразі тривають слідчі дії. Також проведено об-
шуки та вилучено ряд речових доказів.

Прес-служба поліції

ПІДОЗРЮЮТЬ У 
СПРИЧИНЕННІ 
СМЕРТЕЛЬНИХ 
УШКОДЖЕНЬ

ТАКСИСТ ВНОЧІ 
ОБКРАДАВ АВТОМОБІЛІ

ПОЛІЦЕЙСЬКОГО, 
ЯКИЙ КИНУВ У 
ЖІНКУ ГРАНАТУ, 
УВ’ЯЗНИЛИ НА 
10 РОКІВ 

У незаконному обігу наркотичних засобів 
викрили 34-річну мешканку Горішніх 
Плавнів. Під час санкціонованого 
обшуку оперативні працівники спільно 
зі слідчими відділу поліції № 2 (місто 
Горішні Плавні) Кременчуцького 
райуправління, із залученням батальйону 
поліції особливого призначення, 
виявили в помешканні жінки пакунки 
з психотропними препаратами та їх 
аналогами, гроші та чорнові записи.

Полтавський районний суд виніс 
вирок 37-річному Сергію Щурову, 
який у 2019 року в Опішні кинув 
гранату Ф-1 у жінку. Потерпіла тоді 
отримала тяжкі тілесні ушкодження 
— осколкові рани черевної стінки 
та стегон. Суддівська колегія 
призначила чоловіку 10 років 
ув’язнення.
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Під Полтавою, у закладі освіти ста-
лась неординарна подія: на вчительку 
Щербанівського ліцею подали до суду 
за булінг. Позивались, бо буцімто ви-
кладачка англійської Лариса Бондар-
чук цькувала учня 9 класу. Кілька міся-
ців справу розглядав суд, учительці та 
її адвокатці вдалось довести: булінгу не 
було. Досі про подібні справи на Пол-
тавщині не чули, не афішували, якщо 
такі й могли бути. 

Нинішня історія почалась навесні, на 
вчительку з багаторічним стажем пода-
ли до суду, буцімто вона булила учня 9 
класу. Жінка поставила двійку учневі 
на уроці. Школяр сприйняв оцінку та 
зауваження за цькування. Викладачка 
не вбачала у своїх діях цькування ди-
тини, але мусила відстоювати честь і 
репутацію в суді. 5 судових засідань, 7 
свідків, нерви та переживання, аби зро-
зуміти й довести, чи таки не було бу-
лінгу, докази (аудіозапис уроку, де бу-
цімто вчителька булила учня – учень 
зробив запис, але поліція не внесла 
його у протокол).

Свідками були два вчителя по епізо-
дах, одна учениця, психолог, медсестра, 
представники адміністрації, голова 
батьківського комітету класу. Показан-
ня іншого учня, який теж отримав двій-
ку під час уроку (як і той, хто вбачав 
булінг), також були враховані. Про це 
розповіла Юлія Черевична, адвокатка.

– Полтавский районний суд визнав 
невинною мою підзахисну, вчительку 
Щербанівського ліцею Ларису Бон-
дарчук, яку звинувачували у булінгу, – 
констатує адвокатка.

– Перш ніж справа потрапила до 
суду, питання розглядали і в навчаль-
ному закладі. Тож нині постає питання 
у правомірності рішення комісії Щер-
банівського ліцею з розгляду випадків 
булінгу, на підставі якого справа про бу-
лінг щодо мене була передана до полі-
ції. Мені досі дивно, що комісія визна-
ла булінгом ті факти і події, які згідно з 
рішенням суду такими не є, – ділиться 
вчителька, котра пройшла сім кіл пекла, 
доводячи, що цькування учня не було.

Також районний суд визнав відсут-

ність події та складу ад-
міністративного правопо-
рушення, тобто вчинення 
булінгу щодо учня, згід-
но з яким Лариса Бон-
дарчук притягувалася до 
відповідальності.

Нині адвокатка  
та вчителька 
запитують:
– Невже три представ-

ники адміністрації, фахо-
вий психолог, соціальний 
педагог та ще два вчителя, 
які входять до складу комі-
сії , не розуміються у тому, 
що таке булінг, які його оз-
наки та визначення? Тут 
мова не про компетент-
ність та професійність комісії, а про її 
упередженість.

– Фарс зі звинувачення мене у бу-
лінгу щодо учня 9 класу слід розгля-
дати у контексті подій, які відбувають-
ся у Щербанівському ліцеї та в освіті 
Щербанівської громади взагалі, – пере-
конана викладачка Лариса Бондарчук. 
– Низка неправомірних звільнень пе-
дагогів, цькування / мобінг неугодних 
вчителів, психологічний тиск на тих, 
хто виступає проти поборів з учите-
лів та батьків, перевищення посадових 
обов`язків представниками адміністра-
ції. Мені дуже шкода, що у розправу 
над педагогами втягуються учні ,йде 
маніпуляція батьками, гра на батьків-
ських почуттях! Я скажу жахливі речі, 
але під час судових засідань, які вів го-
лова Полтавського районного суду Ле-
онід Шелудяков, я почувалася набагато 
краще, ніж перед комісією Щербанів-
ського ліцею, яка дуже нагадувала мені 
своїм ставленням та упередженням ста-
лінські суди – трійки 1937-1938 років. 
На шкільній комісії постійно порушу-
валися мої права, відбувався мораль-
ний та психологічний тиск на мене, 
мені не давали ознайомитися з матері-
алами справи у повному обсязі, під час 
мого виступу мене постійно перебива-
ли. Щоб хоча б якось протистояти сва-

віллю , я змушена була скористатися 
послугами адвоката.

Пані Лариса каже, що у суді психо-
лог зазначив, що під час бесіди з ним 
хлопець скаржився на те, що вчителька 
задавала багато домашнього завдання 
усьому класу і це булінг, на думку учня. 
На запитання судді, чи ображала, об-
зивала Лариса Митрофанівна його ко-
ли-небудь, хлопець відповів - вона на-
зивала мене по прізвищу, а це, на його 
думку, булінг, тому він перестав відві-
дувати уроки англійської в кінці року, 
які вела Лариса Бондарчук.

До слова, по епізодах, які були ви-
несені на суд, аудіо та відеозаписів не 
було – їх не долучили до справи. На по-
чатку уроку на аудіо вчителька нази-
вала учня лагідно на ім’я, хвалила за 
третє місце на олімпіаді, а оцінку по-
ставила справедливо, зауважила Лари-
са Бондарчук.

– Саме на суд винесено було два епі-
зоди, під час яких я спілкувалась з учи-
телями, а хлопчик подумав, що мова 
про нього, і фахова шкільна комісія 
визнає це булінгом! Розмова була між 
мною та іншими двома вчителями. 
Про хлопця взагалі ніхто не згадував, 
на нього не вказували, імені його не на-
зивали, але він сприйняв на свою адре-
су, – резюмує вчителька.

Жанна Паршина, мама учня ліцею, 

була на всіх засіданнях у 
суді:

- Про справу. Дуже обу-
рило в діях директорки за-
кладу те, що цю ситуацію 
комісія визнала булінгом, 
а в інших де потерпала моя 
дитина та хлопчик, який 
хотів вистрибнути з вікна 
ліцею, там булінгу не ба-
чать і всіляко вигороджу-
ють тих осіб, які вчиняли 
насильство. Чому у скла-
ді комісії по булінгу є лю-
дина , яку саму звинува-
чують у вчиненні булінгу 
щонайменше до двох ді-
тей (скарги написані), яка 
переходить межі і зовсім 
не дотримується ділового 

етикету у розмові з батьками? (Ауді-
озапис розмови, також є). І зовсім не 
зрозуміло, чому вона заявлена, як сві-
док у справі Лариси Бондарчук, якщо її 
при тій події не було і близько і в тому 
класі вона навіть нічого не викладає? 
Тож питання тоді, яка мета? Вся справа 
була побудована тільки на словах мами 
хлопчика і самого учня, показів свідків 
(свідки - це підлеглі директори, а вони, 
самі розумієте, бояться втратити робо-
ту, тому мали свідчити так, як потрібно 
адміністрації) жодних доказів… 

Деякі свідки тепер з острахом чека-
ють на початок навчального року. Це 
було з’ясовано у приватній розмові з 
самими свідками, бо таки вирішили 
не принижуватися і не свідчити про-
ти Бондарчук, а розказати, як було 
насправді…. 

А знаючи, як діє керівництво ліцею, 
коли хтось щось робить не так, як вона 
наказала, то переживати є за що… Зга-
дайте тільки свавілля, із звільненою 
вчителькою молодших класів Оленою 
Ігнатовою. Але неупереджений суддя 
розібрався у справі, а адвокат Лари-
си Бондарчук Юлія Черевична змог-
ла захистити честь, гідність та репута-
цію вчителя.

«Коло»

Лубенський міськрайонний суд Пол-
тавської області виніс вирок Євгенію 
Шкоді, якого майже рік тому викрили 
на знущанні з 4-місячного кошеня. 28 
липня суддя Олеся Алтухова призна-
чила йому півроку арешту. 

Нагадаємо, подія сталася у листопаді 
2020 року у Лубнах. Місцеві волонте-
ри звернулися до поліції із заявою про 
те, що в одному з гуртожитків чоловік 
тримає тварину, над якою систематич-
но знущається.

Дивне скиглення, яке тривало кіль-
ка днів, помітив сусід. Він визирнув у 
вікно і побачив кошеня, яке висіло на 
мотузці на 5-му поверсі. Одразу звер-
нувся до місцевих зоозахисників. Во-
лонтери відібрали скалічену тварину і 
почали лікування у різних ветеринар-
них клініках.

Тим часом поліція відкрила кримі-
нальне провадження за ч. 1 ст. 299 ККУ 

(Умисне жорстоке пово-
дження з твариною, що при-
звело до її каліцтва). Через 
отримані травми кішка ос-
ліпла на обидва ока (одне 
їй довелося видаляти), мала 
черепно-мозкову травму, за-
бої внутрішніх органів (до-
велося видаляти матку) та 
стала кульгати.

Слідчі з’ясували, що до 
цього живодерства при-
четний 31-річний Євгеній 
Шкода, який раніше вже 
мав проблеми із законом. У 
вересні 2016 року його за-
судили до 3 років умовно 
за крадіжку, у лютому 2017-го — до 3,5 
років ув’язнення за замах на крадіж-
ку та зберігання наркотиків. Він вий-
шов з в’язниці умовно-достроково у 
квітні 2019-го, маючи рік невідбутого 

покарання.
Безпритульне 3-4 місячне кошеня Єв-

геній Шкода підібрав у під’їзді будин-
ку і приніс до своєї оселі. Він жорстоко 
бив тварину, а коли до нього прийшли, 

намагався сховати. Вже у квітні 
2021-го йому висунули обвину-
вачення у живодерстві.

У суді він заперечував причет-
ність до знущання з кошеняти. 
Заявляв, що підібрав кішечку 
вже у такому стані, а на мотузку 
прив’язав, бо викупав тварину і 
не хотів, аби вона забруднилася. 
За вікно вона нібито перевісила-
ся сама.

Його показам суддя не пові-
рила і визнала чоловіка винним 
у жорсткому поводженні з тва-
риною. У якості покарання вона 
призначила 6 місяців арешту.

Щодо постраждалої кішки, то 
зараз вона живе у тієї самої волонтерки, 
яка відібрала її у Євгена Шкоди. 

Прес-служба Полтавської  
обласної прокуратури

ЗА ЗНУЩАННЯ НАД КОШЕНЯМ 
ПРИСУДИЛИ ПІВРОКУ УВЯЗНЕННЯ

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

1. Планована діяльність 
Метою планованої діяльності є спо-

рудження розвідувальних свердловин 
№№ 31, 32, 39, 101, 102 Сарської ді-
лянки Харківцівського родовища для 
розвідки покладів вуглеводнів, облаш-
тування і підключення свердловин до 
установки комплексної підготовки вуг-
леводневої сировини, що розташова-
ні на території Гадяцької міської ради 
Миргородського району Полтавської 
області. Спорудження свердловин пе-
редбачається на земельних ділянках 
площею до 5 га на кожну свердловину. 
Проєктна глибина свердловин до 6500 
м. Спосіб буріння – роторний, комбіно-
ваний, гідравлічний вибійний двигун, 
метод буріння - амбарний. 

Наземний комплекс бурового об-
ладнання і привежових споруд, що 
включає бурову установку, вежу, цир-
куляційну систему з блоком очистки 
бурового розчину, насосний блок тощо, 
відноситься до тимчасових споруд. Піс-
ля проведення комплексу геофізичних 
досліджень і виклику припливу плас-
тового флюїду, в разі його отримання, 
свердловини обладнуються фонтанною 
арматурою, підключаються до установ-
ки комплексної підготовки вуглеводнів 
(УКПВ) та системи збору продукції від 
свердловини до УКПВ і передаються в 
експлуатацію.

Для водозабезпечення процесу бу-
ріння розвідувальних свердловин про-
водиться буріння водних свердловин 
на майданчику кожної розвідуваль-
ної свердловини. Джерелом господар-
сько-питного забезпечення планується 
привозна бутильована вода.

Спорудження розвідувальних сверд-
ловин №№ 31, 32, 39, 101, 102 Сарської 
ділянки Харківцівського родовища пе-
редбачається в адміністративних ме-
жах Гадяцької територіальної громади 
Миргородського району Полтавської 
області.  

Відстань від найближчої житлової 
забудови до свердловин складає понад 
500 м. 

Існуюча інфраструктура родови-
ща та плановані нафтогазопромисло-
ві об’єкти розташовані виключно в ме-

жах ліцензійної площі, розташування 
проєктних свердловин обумовлено 
оптимальними геологічними умова-
ми розкриття перспективних продук-
тивних горизонтів та поверхневими 
умовами.

2. Суб’єкт господарювання 
ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУРО-

ВА КОМПАНІЯ», юридична адреса:  
04107, м. Київ, вул. Підгірна/Татарська, 
3/7, тел. +38 044 454 10 40*

(* - Представником суб’єкта госпо-
дарювання є ФОП Лозов’ягін Дмитро 
Олексійович,

ІПН 2763316232, у відповідності до 
договору 16-06/21 від 16.06.2021 р.; 
адреса: 36020, м. Полтава, вул. Під-
монастирська, 61, кв. 2, тел. (0532) 
697-197).

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

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

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

Відповідно до чинного законодав-
ства України рішенням про проваджен-
ня даної планованої діяльності буде – 
висновок з оцінки впливу на довкілля, 
у якому визначено допустимість про-
вадження такої планованої діяльності 
(відповідно до ст. 11, ч. 3 Закону Укра-
їни «Про оцінку впливу на довкіл-

ля»), що видається Міністерством за-
хисту довкілля та природних ресурсів 
України.

5. Строки, тривалість та порядок гро-
мадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля, включаючи інфор-
мацію про час і місце усіх запланованих 
громадських слухань

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

Тимчасово, на період дії та в межах 
території карантину, встановленого 
Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хворо-
би (СОVID-19), спричиненої корона-
вірусом SARS-CoV-2, до повного його 
скасування та протягом 30 днів з дня 
скасування карантину, громадські слу-
хання не проводяться і не признача-
ються на дати, що припадають на цей 
період 

Громадські слухання (перші) відбу-

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

дуться – не передбачено.
6. Уповноважений центральний ор-

ган або уповноважений територіальний 
орган, що забезпечує доступ до звіту з 
оцінки впливу на довкілля та іншої до-
ступної інформації щодо планованої 
діяльності

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

7. Уповноважений центральний ор-
ган або уповноважений територіальний 
орган, до якого надаються зауваження 
і пропозиції, та строки надання заува-
жень і пропозицій

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

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

8. Наявна екологічна інформація 
щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля пла-
нованої діяльності на 262 аркушах. 

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

Ознайомлення зі змістом звіту з ОВД 
можливе щоденно в робочий час, крім 
вихідних з 09 серпня  2021 р.:

- 37340, с. Сари, Миргородський (Га-
дяцький) район, Полтавська область,  
вул. Центральна, буд. 49, тел.: 
(05354)59592. 

- 04107, м. Київ, вул. Підгірна/Та-
тарська, 3/7, тел. (044)4541040, 
ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУРОВА 
КОМПАНІЯ».

Серпень - довгоочікувана пора 
для мисливців, нарешті настає 
той день, коли після довгих 
місяців очікування можна взяти 
рушницю, не забувши при цьому 
оформити всі відповідні документи 
і вийти на відкриття полювання 
на пернату дичину. Згідно змін 
та доповнень до Закону України 
«Про мисливське господарство та 
полювання» наказ на проведення 
полювання видається кожним 
користувачем мисливських угідь.

Веденням мисливського господарства 
на території району займаються  корис-
тувачі мисливських угідь: ТОВ «Хан-
терс», ГОМІР «Горизонт», ГО «ТМ 
«Пан Мисливець».

Відповідно до наказів цих госпо-
дарств полювання на пернату дичину, 

дозволено проводити кожної суботи,  
неділі та середи.

Під час полювання кожен мисливець 
має право на відстріл 2 гусей, 3 качок, 3 
лисок, 3 куликів, 3 голубів, 5 перепілок, 
але не більше 10 голів пернатої дичини 
різних видів за день полювання.

Важливо знати, що полювання на ди-
ких гусей, качок (крім гоголя, черні бі-
лоокої та червонодзьобої, савки, огара, 
галагаза, гаги звичайної, лутка, кроха-
лів, каменярки, нерозня),  лисок, ку-
ликів (крім кулика сороки, баранця 
великого (дупеля) ходуличника, ши-
лодзьобки, кроншнепів, чайки, лежня, 
дерихвостів, пору чайника, крем’яниш-
ка, чорниша, перевізника, фіфі, зуйків 
морського, малого, великодзьобого, 
галстучника, пісочників, плавунців),  
голубів (крім голуба синяка) розпочи-
нається з 18-ї години 1 серпня і трива-

тиме до 18 листопада 2021 року.
- на перепілку з 7 серпня до 24 жовт-

ня 2021 року, 
- на качок :, широконіска – з 22 верес-

ня до 21 листопада 2021 р. під час осін-
нього перельоту.

Відстрільні картки на добування пер-
натої дичини видаються користувачами 
мисливських угідь із зазначенням у них 
терміну та місця здійснення полювання 
з урахуванням пропускної спроможно-
сті мисливських угідь.

Користувачі мисливських угідь зо-
бов’язані  забезпечити належну охоро-
ну державного мисливського фонду від 
браконьєрів, суворе дотримання мис-
ливцями правил полювання і техніки 
безпеки, проводити обов’язкову реє-
страцію мисливців перед початком по-
лювання та облік добутої дичини в кон-
трольних картках, і доводити до відома 

межі господарств та місця заборонені 
для полювання.

Мисливці повинні знати і виконува-
ти розпорядження голови облдержадмі-
ністрації від 06.04.2021 р. № 293 «Про 
заходи щодо запобігання виникнення 
лісових пожеж у лісах області», згід-
но з яким в період високої пожежної 
небезпеки забороняється в’їзд  у лісо-
ві масиви всіх видів транспортних за-
собів, розкладання багать, спалювання 
сухої рослинності, а також дотримува-
тись профілактичних заходів щодо ска-
зу та інших небезпечних хвороб, не до-
пускати до полювання не вакцинованих 
мисливських собак. Тільки за цих умов 
відкриття полювання стане справжнім 
святом. «Ні пуху вам ні пера», шанов-
ні мисливці!

В. Кизь, провідний мисливствознавець

ВІДКРИТТЯ СЕЗОНУ 
ПОЛЮВАННЯ НА ПЕРНАТИХ

про початок громадського обговорення звіту 
з оцінки впливу на довкілля

20216238119 
(реєстраційний номер справи про оцінку 

впливу на довкілля планованої діяльності)

ОГОЛОШЕННЯ
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Як приємно у спекотний день 
опинитися біля фонтану, який 
б’є струменями води вгору, що 
потім водоспадом падають донизу. 
Іноді так і хочеться пірнути у 
прохолоду, побризкатися або ж 
хоча б умити обличчя. Зважаючи 
на це, дітлахів ще важче втримати 
від спокуси освіжитися у штучній 
водоймі. Особливо ретельно 
потрібно стежити за чистотою 
води. Звісно, проблему легко 
б вирішили фільтри, якими 
оснащені фонтани у європейських 
містах, та вони надто дорогі. 

Чи можна купатися  
у міських фонтанах?
За словами лікарів, цього робити ка-

тегорично не можна. Вода у фонтанах 
не очищується, не дезінфікується, у них 
купаються і п’ють собаки, птахи та без-
хатченки. У воді фонтанів живе безліч 
збудників важких хвороб: ентеровірусні 
інфекції, різноманітні кишкові інфекції, 
збудники шкірних захворювань, менін-
гіту, гепатиту А і черевного тифу.

Якщо ви чи ваша дитина випадково 
потрапили у фонтан, скоріше вимийте 
під проточною водою тіло. Краще, якщо 
помиєтеся з милом.

Що можна  
«підчепити» у фонтані?
Міські птахи: голуби, горобці, воро-

ни шукають залишки їжі, одночасно, 
пролітаючи над фонтаном, «бомблять» 
його своїм послідом, у якому є й глисти, 
і збудники інфекційних хвороб. Все це 
розчиняється у воді.

Отже, якщо на шкірі у людини є мі-
кротріщинки (а вони є завжди), то 
через них до організму потраплять 
стафілококи, стрептококи та інші 
мікроорганізми.

Дощі несуть у фонтан весь бруд і пил, 
що є в повітрі. Отже, у ньому накопи-
чуються солі важких металів, сажа. На 
відміну від природної водойми, фонтан 
не самоочищається. Наразі налічується 
більше 70 типів ентеровірусу. Найбільш 
поширені Есно, Коксакі А і В, 68, 69, 70, 
71 типи ентеровірусів. Найчастіше вони 
активні влітку.

Увесь цей бруд відкладається на дні 
фонтану, і воно стає слизьким. А відтак 
на ньому можна послизнутися і впас-
ти, отримавши травму. Якщо вдарити-
ся головою, то можна навіть на якусь 
мить втратити свідомість і захлину-
тися. Якщо фонтан підсвічується – не 
виключена й електротравма. Тому ко-
ристуйтеся можливістю вдихати воло-
ге, прохолодне повітря поруч із фонта-
ном, отримуйте естетичну насолоду від 
його краси, але не заходьте у нього, не 
вмивайтеся там, і тим більше не пий-
те з нього.

Як боряться  
з порушниками за кордоном
У Римі за купання у фонтані дове-

деться викласти до 600 євро (19 тисяч 
158 гривень). Причому поліцейські 
більше не стануть робити поблажок че-
рез те, що іноземні туристи можуть не 
бути знайомі з правилами. Тепер штраф 
за купання в історичних фонтанах Рима 
сягає від 450 до 600 — залежно від того, 
чи занурювався порушник повністю 
або тільки мочив ноги, а також від са-
мого фонтану. Штраф буде нижчий, 
якщо сплатити його поліцейським на 
місці, пише «Європульс».

Уперше штраф за купання у фонта-
нах міста римська влада ввела в 2015 
році, тоді він був 150 євро. З 2015-го 
біля фонтанів установлені попереджу-
вальні таблички, а влада просить туро-
ператорів повідомляти своїм клієнтам 
про заборону на купання.

Проте ні штрафи, ні таблички їх не 
зупиняють. Наприклад, у 2018 році 
президент футбольного клубу «Рома», 
американець Джеймс Паллотта, був 
оштрафований за купання у фонтані на 
П’яцца-дель-Пополо після переможно-
го матчу з «Барселоною».

Багато римських фонтанів і дже-
рел є історичними пам’ятками, деякі з 
них збереглися із часів Стародавнього 
Риму. Люди стирають камені, а старо-
давні споруди «зношуються».

Цього року мерія Венеції ввела забо-
рону на купання в каналах. Утім, з ог-
ляду на стан води в цих каналах така 
санкція — це швидше турбота про здо-
ров’я гостей.

Історія, яка доводить –  
купатися не варто!
Нещодавно на всю країну сколихну-

ла подія, що сталася у Дніпрі - помер 
малюк, який впав у фонтан і сильно 
травмувався. Хлопчик наштрикнувся 
на деталь фонтану й отримав внутріш-
ні ушкодження від струменя води. За 
смерть дитини через купання у фонта-
ні матері загрожує 5 років за ґратами. 
Поліція відкрила кримінальне прова-
дження за статтею «злісне невиконан-

ня батьківських обов’язків».
Трагедія сталася у Дніпрі на очах чис-

ленних свідків. Чотирирічний хлоп-
чик разом з іншою малечею купався у 
фонтані, послизнувся під час забавок 
і випадково сів на наконечник, звідки 
під тиском виштовхується вода. Мати 
дістала дитину з фонтану та виклика-
ла швидку. До обласної дитячої лікар-
ні хлопчика доправили у критичному 
стані. Медики вісім годин оперували 
дитину, але травми виявились несуміс-
ні з життям. 

«З одного боку це механічне пошко-
дження в результаті падіння на саму 
трубу. Це пошкодження промежини. 
Крім цього, другий механізм - це гід-
роудар від самого струменя фонтану і 
були численні ушкодження внутрішніх 
органів», - розповідає завідувач відді-
ленням реанімації обласної дитячої лі-
карні Сергій Єгоров.

До речі, перед фонтаном не стоять 
попереджувальні знаки про заборону 
купання. Тож, не зважаючи на подію, 
діти у Дніпрі продовжують купатися 
у ньому. 

Фотографії місця, в якому травму-
вався хлопчик, опублікувало видання 
«Інформатор».

На знімках видно, що в воді вже піс-
ля того, що сталося, продовжують купа-
тися діти. За ними в цей час спостеріга-
ють батьки. У самому ж фонтані з води 
виглядають конструкції, на одну з яких 
і налетіла дитина. 

Примітно, що в 10 метрах від фонтану 

знаходиться дитячий майданчик, проте 
дітвору все одно тягне до штучного во-
доймища, в якому купатися не можна. 
Тим часом влада Дніпра хоче заборони-
ти купатися у фонтанах після трагедії. 

Фонтан замість пляжу в Гадячі
Хоча у Гадячі налічується тільки 2 

фонтани і гостро проблема «купання у 
фонтанах» не стоїть, але не втрачає сво-
єї актуальності. Нещодавно у магазині 
випадково почула розмову двох жінок, 
під час якої одна з них розповідала, що 
водить своїх онуків побовтатися у фон-
тані, так як вважає це веселою розва-
гою для дітей. На скільки я зрозуміла, 
йшлося про фонтан на Сарському. Але, 
мабуть, ця бабуся навіть не знає про те 
що це по-перше: заборонено, по-друге 
– не гігієнічно, так як може виклика-
ти безліч хвороб, по – третє: небезпеч-
но для життя – можна отримати трав-
му. На щастя, це поодинокий випадок, 
адже масового купання у гадяцьких 
фонтанах не спостерігається. Водно-
час у соціальних мережах поширюєть-
ся інформація про те, як діти та молоді 
люди весело проводять своє дозвілля, 
купаючись у фонтанах різних міст Пол-
тавщини. Такі хуліганські вчинки пе-
реважно викликали обурення, адже 
фонтани збудовано переважно в цен-
тральній частині міста не для купан-
ня, а як елемент благоустрою. Насам-
перед, хотілося б звернутися до батьків, 
не дозволяйте їм занурюватися у фон-
тани для попередження травмування та 
слідкуйте, щоб діти не чіпали форсунок 
та ліхтарів. Нагадуємо, що першочерго-
ва мета фонтанів – естетична, щоб при-
красити місто. 

Підготувала Вікторія Цимбал

КУПАННЯ У ФОНТАНАХ:  
ЯКА СМЕРТЕЛЬНА НЕБЕЗПЕКА КРИЄТЬСЯ 

У ЖИВИЛЬНІЙ ПРОХОЛОДІ ВОДИ

КУПАТИСЯ У ФОНТАНАХ 
НЕ РАДЯТЬ, АДЖЕ:
у воді перебувають збудники 
інфекційних хвороб;
граніт конструкції під водою 
слизький, тож можна впасти 
й отримати травми;
у фонтанах знаходяться форсунки 
(прилади, із яких циркулює вода 
у фонтан), прилади підсвітки та 
кабелі, що йдуть до них. Через 
них теж можна перечепитися, 
впасти та травмуватися. 
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Адміністрація 
комунального підприємства 
теплового господарства 
«Гадячтеплоенерго»  вдалася 
до суворих заходів, щоб 
змусити своїх абонентів 
сплатити за спожите тепло та 
воду.
Кілька днів тому, на офіційній сто-

рінці підприємства у Фейсбук, опри-
люднили оголошення, яке стосується 
мешканців будинків № 74а та № 76 по 
вулиці Гагаріна.

Як виявилось, під час опалювально-
го періоду 2021-2022 років, послуга із 
гарячого водопостачання до вказаних 
будинків надаватися не буде. Причи-
на цьому - вихід тепломережі із ладу, 
для відновлення якої потрібно 58 ти-
сяч гривень.

Проте, ремонтувати її підприємство 
не збирається. Принаймні, найближ-
чим часом.

Таке рішення адміністрація КПТГ 
прийняла тому, що жителі вказаних 
будинків заборгували рекордну суму 
за централізоване опалення та гаряче 
водопостачання -          будинок № 74а 
80 тисяч 686 гривень, а  №76 - 220 ти-
сяч 171 гривню.

Тому, прес-служба підприємства ви-
бачається за незручності, але прове-
сти ремонтні роботи не може, через 
відсутність коштів.    

Гадячани досить активно 
коментували цей пост у 
соцмережі: 
Дар’я Донос: 
«Якби вчасно сплачували, то і ре-

монтували б! У приватному будин-
ку за 10 тисяч боргу вже б давно від-
різали, а тут, вдумайтесь на хвилину, 
300(!) тисяч. Вони ж не за один день 
з›явились…»

Владимир Бакай: 
«Навіть і там, де вчасно сплачу-

ють, не завжди ремонти проводять! 
Не було би корупції, на все б виста-
чало грошей.»

Віталій Дудченко: 
«Так, борг дуже великий, а у зв›яз-

ку зі збільшенням тарифу, буде ще 
більший.

Що робить теплоенерго для їх стяг-
нення? Робота зі споживачем (пре-
тензійні листи), досудове врегулю-
вання, суд, виконавчі провадження 
- що з цього робиться?  

Чому не реалізовано механізм по 
квартирного відключення боржни-
ка, адже за борги одних не повинні 
страждати інші, порядні платники, чи 
не так? Тільки боржник повинен бути 
позбавлений послуги, у той час, щоб 
не страждали сумлінні споживачі.»

До речі, на деякі коментарі у соцме-
режі прес-служба КПТГ відповідала. 
Стверджують, що    підприємство ре-
гулярно звертається до суду із позо-
вами про стягнення заборгованості 
за послуги теплопостачання. Проте, 
це не надто дієвий механізм. 

Ми спробували розібратися у 
тому, чи має право комунальне 
підприємство не надавати 
послуги через несплату? 
Як виявилось, це цілком законно. 

Ці питання регулюються Законом 
України «Про житлово-комуналь-
ні послуги», Цивільним кодексом 
України, Законом України «Про за-
хист прав споживачів», Правила-
ми надання послуг з централізова-
ного опалення, постачання холодної 
та гарячої води і водовідведення та 
типового договору про надання по-
слуг з централізованого опалення, по-
стачання холодної та гарячої води і 
водовідведення

Згідно чинного законодавства, 
якщо постачальник забезпечував 
якісними комунальними послуга-
ми, але у споживача все одно вини-
кла заборгованість у зв’язку із сво-
їми особистими обставинами, тоді 
постачальник має право нараховува-
ти пеню або ж взагалі відключити ко-
мунальні послуги.

Зауважимо, холодну воду і опален-
ня відключити не мають права, а от 
газ, електроенергію та гарячу воду 
цілком можливо.

Відключення за несплату повинно 
відбуватися тільки після попередньо-
го повідомлення про це споживача. 
Якщо вас не попередили, значить від-
ключення незаконне.

P.S. Чесно кажучи, як зауважили у 
одному із коментарів, у всій цій ситу-
ації прикро лише за тих, хто сумлін-
но сплачував за комунальні послуги. 
Адже вони постраждали абсолютно 
без причини. 

Підготувала Оксана Кириченко

Кабінет міністрів України продовжив 
дію поточного тарифу на електроенер-
гію для населення, який становить 1,68 
грн за кВт/год, ще на місяць - до 1 ве-
ресня. Відповідне рішення уряд затвер-
див на засіданні 28 липня, повідомив 
прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, із 1 січня 2021 року Каб-
мін скасував пільговий тариф на елек-
троенергію для населення за перші 100 
кВт/год та ввів єдину ринкову ціну - 
1 гривню 68 копійок за кВт/год. Спо-
чатку її затвердили до 31 березня 2021 
року, у квітні Уряд продовжив дію єди-
ної фіксованої ціни на електроенергію 
для населення до 30 червня 2021 року, 
а потім ще раз - до 31 липня. 

Тоді у Міненерго обговорювали вве-
дення диференційованих тарифів на 
електроенергію для населення. Нова 
модель спеціальних зобов›язань перед-
бачала зниження тарифів для вразли-

вих верств населення, які споживають 
до 100 кВт-год електроенергії на місяць 
(зараз це близько 41% споживачів з 16,9 
млн домогосподарств). І підвищення 
тарифу для тих, хто споживає понад цю 
норму, тобто для більшості.

Тариф планували наступний: 
до 100 кВт/год – 1,20 грн.;
100 - 300 кВт/год – 1,68 грн.;
300 - 500 кВт/год – 2,30 грн.;
від 500 кВт/год – 3,50 грн..
Очікувалось, що нові, диференційова-

ні  тарифи введуть з 1 липня, але цього 
також не сталось. Схоже від диферен-
ційованих тарифів уряд вирішив від-
мовитись. Новим рішенням Кабміну 
поточна ціна зберігається ще на один 
місяць, тобто до 1 вересня.

У той же час, в Міненерго повідоми-
ли, що спільно з НКРЕКП і учасника-
ми ринку опрацьовують варіанти зміни 
тарифів на електроенергію.

Газопостачальні компанії почали оп-
рилюднювати тарифи на серпень, тож 
із більшістю місячних пропозицій вже 
можна ознайомитись. 

У серпні, так само як і в липні, най-
нижчий місячний тариф становити-
ме 7,99 гривні за кубометр газу. Серед 
газопостачальних компаній його про-
понує компанія «Стрийнафтогаз» та 
«Галнафтогаз». Найвищий серпневий 
тариф нині у компанії «Енергія країни» 
– 16,99 гривні за кубометр газу. Це на 
3,52 гривні більше за найвищий липне-
вий тариф від постачальника «Полтава 
газзбут (13,47 грн. за кубометр).

«Кременчукгаз-Трейдінг» у місяч-
ному тарифі «КГТ Щомісячний стан-
дарт» встановив вартість 15 грн. 50 коп. 

за кубометр газу (із ПДВ). У той час, як 
у липні вартість кубометра газу склада-
ла 13,10 грн. 

До речі, на газовому ринку наголошу-
ють, що такі показники є абсолютним 
рекордом за всю історію.

ЦІНА НА 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ 

ПОКИ НЕ ЗМІНИТЬСЯ 

ЧЕРЕЗ БОРГИ «ТЕПЛОВИКИ» 
ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ПРОВОДИТИ 

РЕМОНТ МЕРЕЖІ

ПОСТАЧАЛЬНИКИ 
ОПРИЛЮДНИЛИ 

МІСЯЧНІ ТАРИФИ 
НА ГАЗ 

Зверніть увагу! 
Газопостачальники вказали 
ціни без урахування вартості 
доставки: за розподіл 
палива споживачі сплачують 
операторам газорозподільних 
мереж окремо, згідно з чинними 
тарифами на доставку газу.
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У 2020 році Нобелівську премію у сфері 
медицини дали трьом вченим, Харві 
Альтеру, Майклу Хоутону і Чарльзу Райсу, за 
дослідження вірусу гепатиту С. Найбільша 
небезпека вірусних гепатитів полягає 
у тому, що вони не мають специфічних 
проявів і виявляються завдяки спеціальним 
обстеженням. Утім є гарна новина – вірусний 
гепатит С виліковний.
Гепатит — це захворювання печінки запального ха-

рактеру, як правило, вірусного походження. Існує 
п’ять основних типів вірусів гепатиту: А, В, С, D і Е. 
Усі типи вірусів спричиняють захворювання печінки, 
але між ними є істотна різниця. Зокрема, типи В і С 
призводять до розвитку хронічного запалення печін-
ки у мільйонів людей і є однією з головних причин 
цирозу та раку печінки.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 
у світі тільки 9% осіб із хронічним вірусним гепати-
том В знають про свій діагноз і 20%  із вірусним ге-
патитом С. 

В Україні, за оціночними даними, 1 342 418 осіб 
інфіковані ВГС, під медичним наглядом перебуває 
близько 92 000 осіб, що становить 6,9% від оціночної 
кількості осіб з хронічним ВГС. ВГВ, за оцінками екс-
пертів, інфіковані 559 341 осіб, під медичним нагля-
дом перебуває 18 433 осіб, 3,3%. Тобто більшість осіб 
навіть не знають про свою хворобу, а відтак не отри-
мують доступ до лікування.

Кожна людина старше 18 років мала б об-
стежуватися на маркери ВГС хоча б раз у жит-
ті. Повторне тестування раз на рік рекомен-
доване наступним категоріям населення: 
 - споживачі наркотиків ін’єкційним або інтраназаль-
ним шляхом

(включаючи тих, хто вживав наркотичні засоби 
ін’єкційним/інтраназальним

шляхом хоча б один раз);
- споживачі інтраназальних наркотичних засобів;
- чоловіки, що мають секс з чоловіками;
- пацієнти, які перебувають на гемодіалізі;
- особи, які мали маніпуляції пов’язані з контактом 

з кров’ю та
порушенням цілісності шкіри в медичних та неме-

дичних закладах, у випадку
якщо є підозра щодо недотримання заходів з інфек-

ційного контролю коли
протягом року особа отримувала стоматологічні 

втручання чи хірургічні
маніпуляції або у випадках коли протягом року осо-

ба отримувала
стоматологічні втручання чи хірургічні маніпуляції 

пов’язані із контактом з
кров’ю більше 1 разу;
- особи, які перебували/ють у місцях позбавлен-

ня волі,
- медичні працівники та інші працівники, які у 

зв’язку із
виконанням службових обов’язків мали порізи, уко-

ли предметами, які містять
сліди крові, чи інший контакт з інфікованою віру-

сом гепатиту С кров’ю чи
рідинами;
- донори крові;
- особи, які живуть з ВІЛ.
Тестування на маркери ВГС рекомендують у разі, 

якщо в особи цироз печінки,
гепатоцелюлярна карцинома, захворювання печін-

ки, причини якого не з’ясовані,
патологічні зміни функціональних проб печінки, 

УЗД або еластографії печінки поза межами норми.
Обстежитися можна у свого сімейного лікаря - від-

повідно до наказу Міністерства охорони здоров’я 
України № 504 від 19.03.2018 року «Про затверджен-
ня Порядку надання первинної медичної допомо-
ги» до переліку обов’язкових обстежень на первин-
ній ланці входять тестування на маркери вірусних 
гепатитів.

У разі позитивного тесту, лікар скеровує у приватну 
лабораторію для проведення підтверджувальної діа-
гностики полімеразною ланцюговою реакціє на вияв-
лення РНК ВГС. Якщо ПЛР виявляє вірус, це свід-
чить про хронічний вірусний гепатит С.

Якщо діагноз підтверджено потрібно пройти ще 
додаткові обстеження (загальний аналіз крові, за-
гальний аналіз сечі, біохімічний аналіз крові (АЛТ, 
АСТ), маркери вірусного гепатиту В HBsAg) і розпо-
чати лікування. 

На разі в Україні наявні препарати прямої проти-
вірусної дії, ефективність яких становить вище 95%, 
майже не супроводжуються побічними реакціями. 
Тривалість лікування 12 або 24 тижні (залежно від 
стану печінки та попереднього досвіду лікування)

Департамент інформаційної діяльності ОДА

Ярослав Мусієнко, (хірург), навчався у Полтав-
ському базовому медичному коледжі, а потім у Пол-
тавському державному медичному університеті, який 
закінчив у 2018 році.

Після закінчення медуніверситету вступив до ін-
ституту післядипломної освіти на фах «Хірургія». 
Навчався під керівництвом професора М. Дудченка 
та проходив інтернатуру. Потім повернувся до рід-
ного Гадяча.

Володимир Третяк, (уролог), із Дрогобича, Львів-
ської області. Навчався у Буковинському державно-
му медичному університеті, м. Чернівці. Після про-
ходження інтернатури за спеціальністю «Урологія» в 
лікарні швидкої медичної допомоги приїхав працю-
вати до Гадяцької МЦЛ. Приймає у кабінеті № 316 
із 8.00 до 14.30 год.

Адміністрація КНП «Гадяцький ЦПМСД» також 
повідомила про те, що до команди сімейних лікарів 
приєдналися нові спеціалісти.

Зокрема, Ілона Кереченко, яка закінчила Сум-
ський державний університет та отримала сертифі-
кат лікаря-спеціаліста із фаху «Загальна практика-сі-
мейна медицина» у 2021 році. Вона працюватиме 
у Лютенській АЗПСМ. Для укладення декларацій 
звертайтеся за адресою вул.Дружби, 43 (тел. 050 042 
32 55).

Олег Сніжко, випускник Української медичної 
стоматологічної академії у 2019 році. А у 2021 році 
закінчив інтернатуру за фахом «Загальна практи-
ка-сімейна медицина».  Для укладення декларацій із 
новим лікарем Розбишівської АЗПСМ, звертайтесь 
за адресою вул. Центральна, 18 (тел.050 042 37 10).  

«БМ»

Уряд прийняв рішення про те, що програму забез-
печення інсулінами буде адмініструвати Національ-
на служба здоров›я з 1 жовтня 2021 році.

Кабінет міністрів ухвалив постанову «Про реім-
бурсацію лікарських засобів за Програмою держав-
них гарантій медичного обслуговування населення».

На 3 місяці 2021 року (із жовтня по грудень) на 
програму виділено 660 млн  грн. Цього достатньо, 
щоб забезпечити всіх пацієнтів інсуліном безоплат-
но - за умови запровадження та дотримання певних 
чітких правил. 

У цій постанові Міністерство охорони здоров’я та 
НСЗУ запропонували певні зміни до категоризації 
(тобто визначення груп) пацієнтів, які можуть от-
римати інсуліни. Залежно від того, до якої групи на-
лежить пацієнт, він має право на певний вид інсулі-
ну та форму його відпуску. Постанова, яку ухвалив 
Уряд, враховує низку пропозицій і експертів, і паці-
єнтських організацій. 

Мета програми - забезпечити постійний доступ па-
цієнта до безоплатних препаратів інсуліну. Програ-
ма реімбурсації інсулінів повністю відповідає меті 
трансформації системи охорони здоров’я. Створити 
універсальний доступ до медичних послуг для всіх 
громадян. Тобто, щоб кожна людина могла отрима-
ти потрібне їй лікування та препарати, гарантовані 
державою, безоплатно.

МОЗ

НОВІ ЛІКАРІЗНАЙ ПРО ГЕПАТИТ: 
ЛІКУЙ ВЧАСНО! 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ІНСУЛІНОМ БУДЕ

Адміністрація КНП «Гадяцька МЦЛ» повідомила, 
що від 1 серпня у медзакладі працюють два нові спе-
ціалісти: лікар-хірург і лікар-уролог. 

Володимир Третяк

Ярослав Мусієнко

Продовжуємо вас інформувати про ситуацію 
із COVID-19.
На 3 серпня, у Полтавській області лабораторно 

підтвердили 14 нових випадків захворювання на 
коронавірус. 

Згідно інформації директора КНП «Гадяцька 
МЦЛ» Олександра Шаповала, у стаціонарі інфек-
ційного госпіталю на сьогодні не перебуває жодно-
го пацієнта із підтвердженим діагнозом COVID-19.  

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

Оксана Кириченко

НОВИНИ 
КАРАНТИНУ

Ілона Кереченко Олег Сніжко
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Аферисти навчились красти гроші з 
банківських карток по-хакерськи техно-
логічно. Але і старих перевірених способів 
не цураються. Чимало українців, які ко-
ристуються послугами банківських уста-
нов, не з чуток знають про різноманітні 
махінації, пов›язані зі списанням коштів 
із платіжних карток. Адже зловмисники в 
гонитві за легкими грошима проявляють 
неабияку винахідливість. 

Останнім часом вкотре обговорюють 
найгучніші афери, нові унікальні схеми 
та «звичні» способи, за допомогою яких 
найчастіше ошукують клієнтів фінансо-
вих установ. Тому, ми вирішили черговий 
раз нагадати про механізми захисту від 
карткових шахраїв.

Що каже статистика?
За даними Нацбанку, лише за мину-

лий рік в Україні сталося майже 72 тися-
чі випадків незаконних дій із платіжни-
ми картами, 58% із них – в Інтернеті. Так, 
у першому півріччі минулого року бан-
ки повідомили про фіксацію 47,5 тис. ви-
падків шахрайства з картками на загальну 
суму 86,4 млн грн, тоді як за перше півріч-
чя 2019 року було зафіксовано 34,7 тис. 
випадків на 72,6 млн грн.

Тобто відбулося зростання обсягів ша-
храйства. Причина проста – українці ча-
стіше стали обирати безготівкові плате-
жі, розрахунки та покупки он-лайн. До 
того ж, у липні минулого року НБУ за-
пустив всеукраїнську інформаційну 
кампанію з протидії платіжному шах-
райству. Її мета – навчити українців ос-
новним правилам безпеки безготівкових 
та онлайн-платежів.

Далі кілька найяскравіших історій, най-
зухваліша із яких сталася нещодавно.

Засинають клієнти – 
прокидаються шахраї
На початку літа, цього року, на сай-

ті Мінфіну, почали з’являтись повідом-
лення від клієнтів всеукраїнських банків, 
що з їх карток почали списуватись кошти. 
Суми були різними – від кількасот до де-
сятків тисяч гривень. За словами потер-
пілих, транзакції відбувались переважно 
в нічний час або зранку, коли люди спа-
ли та не мали можливості стежити за сво-
їми картками.

«Приблизно о 5 ранку були вкрадені із 
зарплатної картки гроші. Було здійсне-
но три платежі на суму 1500, 2650, 2700 
грн. Дані карти я ніде не світив, невідо-
мі номери не дзвонили, смс підозрілих 
не було, sim-карту не відновлював, паро-
лі від онлайн-банкінгу і підозрілих входів 
не було, ПІН-код ніхто не знає - простими 
словами я дотримуюся всіх заходів безпе-
ки при користуванні карткою, а гроші зни-
кли», – каже чоловік.

Ще один потерпілий повідомляє, що з 
його рахунку також зняли кошти, але вже 
на суму $2000. Щоправда, спочатку вони 
були переведені в українську валюту, а 
вже тоді списані.

«Я вирішив зайти у власний кабінет, але 
при введенні пароля з’ясувалось, що він 
заблокований. Вже на наступний день у 
відділенні банку виявилось, що із мого ра-
хунку зникло близько двох тисяч доларів. 
Після запиту від консультанта щодо чеку, 
я побачив, що протягом певного часу спи-
сувалися гроші по 2700 грн на карту іншо-
го банку. Причому усі долари, які в мене 
були, спочатку перевели в гривні, і вже 
тоді почали здійснювати транзакції. Вод-
ночас мені не приходили ніякі запити чи 
сповіщення», – зізнається клієтн банку.

Як зловмисники заволоділи коштами, 
досі достеменно ніхто не знає. Адже як по-
відомили в пресслужбі банку всі операції 
були здійсненні за допомогою коректного 
логіну, паролю та правильних реквізитів. 
Що, своєю чергою, і не викликало жодних 

підозр у банкірів.
Також в установі наголошували, що від-

кидають можливість причетності до ма-
сового списання коштів клієнтів когось 
із їх співробітників, адже несанкціонова-
ні втручання до системи банку виявле-
ні не були.

«Програмні комплекси банку передба-
чають найвищий рівень захисту даних і 
рахунків, несанкціонованого втручання 
до системи не виявлено. Причетність спів-
робітників банку виключена. У банку не 
зберігаються паролі до інтернет-банкін-
гу клієнтів у незахищеному вигляді. Ком-
прометація логіну і паролю можлива лише 
з боку клієнтів (використання паролів 
електронних поштових скриньок, паро-
лі до систем інтернет-банкінгів інших фі-
нансових установ, введення паролів на фі-
шингових сайтах)», – наголосили в банку.

Наразі відомо, що керівництво банку 
прийняло рішення у певних випадках від-
шкодувати клієнтам кошти, які були спи-
сані з їх рахунків шахрайським шляхом. 
Зокрема, найбільша сума компенсації од-
ній людині склала 16 тисяч гривень.

«Клієнти зверталися до банку з повідо-
мленнями про несанкціоноване списання 
коштів шахраями. Тому на розгляді банку 
були клієнтські звернення. Виплати були 
здійснені невдовзі після звернень, а окре-
мі звернення клієнтів ще опрацьовують-
ся», – повідомили в банку.

Банк звертався до правоохоронців, аби 
ті встановили обставини злочину. Зокре-
ма, як зловмисникам вдалося отримати 
логіни та паролі потерпілих і здійснити 
несанкційовані транзакції, не викликав-
ши жодних підозр.

Більше карток – більше уваги з 
боку зловмисників
Як повідомлялось раніше, кілька років 

тому, злочинні угруповання міжнародних 
хакерів Carbanak/Akunak і Buhtrap атаку-
вали українські банки. Хакери кілька мі-
сяців вивчали їх роботу і внутрішні проце-
си, а потім, використавши повноваження 
легітимних користувачів для проведення 
платежів через міжнародну міжбанківську 
систему SWIFT, пограбували їх.

У результаті такої атаки, чимало фінан-
сових установ зазнали мільйонних збит-
ків. А із рахунків одного з банків зло-
вмисникам вдалось списати близько 10 
мільйонів доларів. Тоді назву банку не по-
відомили, але сказали, що було розпоча-
то розслідування. Наразі ж, як стверджує 
сайт Сybernews, де публікується інфор-
мація про кібербезпеку, гроші поцупили 
із Приватбанку.

Величезні бази даних клієнтів Прива-
тБанку завжди були ласим шматком для 
хакерів. Відтоді, як відбулася атака, клі-
єнтські дані стали практично відкритими.

Наприклад, на одному із популярних 
хакерських форумів навесні цього року 
було виявлено невідомого, який торгував 
клієнтською базою цього банку. Зловмис-
ник всього за $3400 готовий був продати 
приватну інформацію, як стверджується, 
понад 20 мільйонів осіб – ПІБ, дату на-
родження, податковий номер, дані паспор-
та, сімейний стан, мобільний номер, наяв-
ність авто.

Примітно, що клієнтська база Прива-
тбанку фігурувала і в інших незаконних 
схемах аферистів. Зокрема, минулого 
року у месенджері Telegram виявили бо-
тів, які за суму в 50-200 доларів також го-
тові були продати особисті дані україн-
ців, а точніше клієнтів банків. Тоді фахівці 
звернулись до поліції, аби з’ясувати, як 
стався витік інформації та знайти винних.

Активізувались зловмисники  
і на тлі пандемії
Один із нових способів, як «обчистити» 

клієнтів банку, виглядає так: вам дзвонять 
з номеру +380567161131, представляють-
ся менеджером. Потім повідомляють не-
приємну новину: із вашої картки намага-
лись переказати гроші, проте цю операцію 
нібито банк заблокував. Для безпеки ва-
ших грошей пропонують заповнити ан-
кету і змінити CVV2-код. На перший по-
гляд ніби все гаразд, але це зовсім не так.

« С п р а в а  в  т о м у,  щ о  н о м е р 
+380567161131 дійсно належить Прива-
тбанку, проте він використовується лише 
для прийому дзвінків. Якщо вам дзвонять 
із цього номеру, у жодному разі не беріть 
слухавку – це шахраї», – йдеться у пові-
домленні банку.

Ще один «пандемічний» спосіб стосу-
ється фальшивих повідомлень про дер-
жавну допомогу. Так, деякі українці все 
частіше почали отримувати повідомлен-
ня про виплату в сумі від 2000 до 8000 грн 
нібито допомоги під час коронавірусних 
обмежень. Людям повідомляють, що фі-
нансова допомога буде виплачена в рам-
ках державної програми згідно з указом 
президента, але для її отримання потріб-
но надати конфіденційні дані банківської 
картки. В результаті чимало українців вже 
потрапили на цей гачок зловмисників. 

Також, зовсім нещодавно, шахраї, під 
виглядом ПриватБанку розсилали пропо-
зиції про інвестування в проекти, що обі-
цяють нібито високий дохід, а сама схе-
ма має ознаки фінансової піраміди. При 
цьому аферисти незаконно використову-
ють логотип і айдентику держбанку. Так, 
зловмисники використовують не справж-
ній сайт, який зареєстрований в США, і з 
цього ресурсу заманюють українців вкла-
дати гроші в неіснуючі проекти банку, 
обіцяючи дохід у розмірі до 8500 доларів 
щомісяця.

Для цього громадян просять вказати 
своє ім’я та прізвище, електронну пош-
ту і номер телефону. Після цього з люди-
ною зв’язується представник «банку» – 
оператор колл-центру, і клієнта затягують 
у фінансові вкладення, по суті «викачу-
ють» гроші.

У ПриватБанку наголошують, що ша-
храйський сайт https://p-invest.site не 
має жодного відношення до їх фінансової 
установи, і пояснюють, чому:

- зловмисники обіцяють високий 
дохід за схемою, що нагадує фінансову 
піраміду;

сайт має односторонній канал зв’язку: 
після заповнення форми оператор дзво-
нить, щоб «дотиснути» людину;

- сайт незаконно використовує ло-
готип і айдентику банку.

Щоб не стати жертвою шахраїв, пам’я-
тайте: ПриватБанк не проводить призо-
ві опитування, розіграші та реєстрації на 
сторонніх сайтах із виплатою грошових 
винагород.  

Також зазначається, що банк вже звер-
нувся за даним фактом до правоохорон-
них органів.

Не блокуванням єдиним
Не менш цікавим об›єктом для зло-

вмисників є й державні «Укргазбанк» та 
«Ощадбанк». В Укргазбанку, наприклад, 
користуючись непростою ситуацією в 
Україні, шахраї під виглядом співробітни-

ків банку придумали, як «по-новому» об-
дирати громадян. Так, за допомогою спе-
ціально створених інтернет-сайтів вони 
пропонували за фінансову винагороду 
(комісію) вирішити питання з отриман-
ням кредитів у банку або посприяти в «по-
слабленні» банківського боргу. Деякі клі-
єнти довірились аферистам та втратили 
свої кошти.

Прес-служба «Укргазбанку» запевнила, 
що не співпрацює із будь-якими мікрофі-
нансовими організаціями чи фінансови-
ми посередниками, які за гроші пропо-
нують «допомогу» в отриманні кредитів 
та інших банківських послуг. Та заклика-
ла бути пильними і не сплачувати коштів 
будь-яким людям, що представляються 
працівниками банків чи фінансовими по-
середниками і пропонують вам «виріши-
ти питання» з банківськими установами.

Також зловмисники не соромляться ви-
користовувати і класичну схему. Від іме-
ні банків (особливо полюбляють «Ощад-
банк», знаючи, що в ньому обслуговується 
значна частина карток клієнтів-пенсіоне-
рів) шахраї надсилають СМС-повідом-
лення, у якому повідомляють, що карта 
банку заблокована – нібито по ній була 
проведена сумнівна операція. В резуль-
таті, щоб «убезпечити» кошти, пропону-
ють або перевести кошти на «безпечний» 
рахунок, з якого потім їх нібито можна 
повернути, або просять повідомити осо-
бисті дані, мовляв, потрібно все переві-
рити. Отримавши необхідну інформацію, 
шахраї успішно «чистять» картки через 
онлайн-банкінг. Хоча про цю схему дав-
но усі чули, але зловмисникам все одно 
вдається зловити в свої сіті довірливих 
українців.

Як не потрапити на гачок шахраїв та 
вберегти гроші

Тож, як бачимо проблема залишаєть-
ся актуальною. І не тільки для названих 
банків, а для багатьох інших банківських 
установ, що мають системи онлайн-бан-
кінгу. Тому для уникнення подібних си-
туацій ще раз нагадаємо про способи захи-
сту від карткових шахраїв. Фахівці радять 
періодично змінювати пароль для входу у 
банківські мобільні додатки, а також:

завести окрему фінансову SIM-карту;
звернутись до мобільного оператора з 

вимогою прив›язати мобільний номер до 
паспорту. Це виключить можливість від-
даленого перевипуску SIM-карти;

встановити денні ліміти в інтернет-бан-
кінгу, або заблокувати можливість прове-
дення онлайн-операцій;

не поширювати в інтернеті «фінансо-
вий» номер мобільного телефону, до якого 
прив›язаний банківський рахунок;

використовувати тільки складні паролі;
не називати коди з SMS-повідомлень, 

коли телефонують з невідомих сумнівних 
номерів, навіть якщо кажуть, що зараз за-
телефонують з номера банківської «гаря-
чої лінії»;

у мобільному додатку кожного банку, де 
обслуговується клієнт, встановити окремі 
логіни і паролі. Це правило має діяти і для 
всіх наявних поштових скриньок;

не переходити за посиланнями в пові-
домленнях. Вивчити напам›ять офіцій-
ні адреси банківських сайтів, якими ви 
користуєтесь;

пам’ятати, що банк ніколи не дзвонить з 
номерів call-центру (номери використову-
ються тільки для вхідних дзвінків).

за будь-яких незрозумілих обставин 
одразу телефонувати в call-центр банку.

Також в банкіри радять тримати в се-
креті: тризначний номер на звороті картки 
(CVV-код), коди банків і мобільних опе-
раторів, паролі в інтернет-банкінгу та ко-
дове слово банку.

Підготувала Оксана Кириченко за 
матеріалами прес-служб банківських 

установ

КАРТКОВЕ ШАХРАЙСТВО: 
НОВІ «МУТАЦІЇ» СТАРИХ СХЕМ
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Кілька століть тому пересічна людина на 
території теперішньої України споживала 
вп’ятеро більше соли, ніж сучасник. Сіллю 
не лише присмачували страви, а й консерву-
вали продукти. А до комор вона потрапляла 
з півдня України, зі сходу або Карпат завдя-
ки чумакам, пише Вадим Назаренко історик, 
завідувач відділу в Науковому музеї просто 
неба (Пирогово).

Соленики, торяники, коломийці
Дослідники появу чумацтва датують кін-

цем XV століття. Вже в XVI столітті у дже-
релах неодноразово згадано людей, які за-
ймалися соляним промислом. Спочатку їх 
називали солениками, а згодом коломийця-
ми, торяниками, чумаками. Коломийці во-
зили сіль із Прикарпаття. Основним місцем 
оптової купівлі товару була Коломия. Торя-
ники виварювали сіль у районі Бахмута й 
Тора, що на Слобожанщині. Чумаки ж везли 
товар із півдня. Тоді ці землі належали Крим-
ському хану. Дослідники висувають кілька 
теорій походження слова «чумак». Основні 
версії зводять до того, що воно має тюркську 
етимологію і означає «той, який носить була-
ву», «міцний, сильний». Народна етимологія 
виводить назву від чуми – хвороби, яку за-
звичай торговці завозили з південних країв.

У джерелах з історії Київської Руси є кіль-
ка згадок про торгівлю сіллю. Тоді цим за-
ймалися купці. У післямонгольські часи цей 
спосіб заробітку став не таким привабливим. 
Передовсім через постійну небезпеку від та-
тар і неперервні війни в регіоні. Тодішні під-
приємці надавали перевагу іншим товарам, 
торгівля якими була не такою громіздкою 
та приносила більші прибутки. Відтак «со-
ляну» нішу зайняли інші групи населення. 
У джерелах XVII–XVIII століть зазначено, 
що «за сіллю до Криму» їздили переважно 
козаки та селяни. За даними Ігоря Слабєєва, 
у 1779 року по сіль до Криму приїжджали 
жителі майже з 500 поселень зі всієї Украї-
ни. На середину ХІХ століття десятки тисяч 
чумаків із Наддніпрянщини, Слобожанщини 
та Поділля на своїх возах-мажах щорічно пе-
ревозили приблизно 60 мільйонів пудів ван-
тажів, але вже не тільки соли. Колишні соле-
ники все частіше заробляли собі на життям 
візництвом – перевезенням різноманітних 
товарів за гроші. Усе це було до появи заліз-
ниць і розвитку річкового транспорту. 

Риба і хліб  
як високоліквідний товар
Міністерство охорони здоров’я України ре-

комендує вживати людині не більше 5 гра-
мів соли на добу. Для людей Середньовіччя і 
нового часу денний раціон становив 20–30 г 
хлориду натрію. «Два фунти соли в місяць», 
– на такі норми можна натрапити в докумен-
тах про забезпечення козаків, службовців, 
учнів шкіл у XVII–XVIII століттях. У 1840-
х роках житель Київщини споживав 18 гра-
мів на день. Крім того, сіль використовували 
як консервант. Зберегти сало та м’ясо в теплу 
пору без холодильника можна було тільки за 
допомогою соли – пересипати їх товстим со-
ляним шаром. Так ще й досі роблять в укра-
їнських селах. Центральна Україна не мала 
власних відкритих джерел соли, тому зале-
жала від довезення цього стратегічного про-
дукту. «Не було соли по всій руській землі», 
– так у Києво-Печерському патерику розка-
зано про наслідки конфлікту між галицьки-
ми й київським князем наприкінці ХІ сто-
ліття. У ті роки головним постачальником 
соли було Прикарпаття. І місцеві князі Во-
лодар і Василько заборонили купцям везти 
сіль до Києва.

Іншим поширеним товаром, яким торгува-
ли чумаки, була риба. На популярність про-
дукту впливала, зокрема, Церква. Тогочасне 
суспільство було релігійним. Церква контро-
лювала більшість аспектів людського жит-
тя, духовенство стежило за тим, щоб насе-
лення дотримувалось посту. Крім того, риба 
була дешевою. Борщ із таранею або чехонею 
– маловідома для багатьох із нас страва, але 
у XIX столітті вона була звичною для люди-
ни в Україні.

Сіль і риба – найпоширеніші продукти 
чумацьких валок на перших порах. Згодом 

вони почали возити й інші товари, насампе-
ред пшеницю. У другій половині ХІХ сто-
ліття асортимент товарів був різноманітним. 
Один з останніх чумаків Іван Коломієць зга-
дував, що возив чавун, казани, канати, куку-
рудзу, тютюн, інжир, юхтові чоботи, папір, 
картон, цукор, овес тощо.

«Москалики-соколики 
поїли наші волики»
У 1730-х роках чистий прибуток з одного 

воза зі сіллю становив щонайменше 5–6 ру-
блів. Власник трьох возів і шести волів міг 
сподіватися на 18 рублів. Для порівняння: 
річний заробіток наймита – 3–4 рублі. А за 
20–30 рублів у селі чи навіть місті можна 
було купити скромне житло. У ХІХ столітті 
ціни зросли. У 1847 році чумак із Київщини 
на кримській солі мав приблизно 14 рублів 
прибутку з однопарного воза. Хто віз зерно 
із Кременчука до Берислава на Херсонщині, 
отримував стільки ж. Заможні чумаки з де-
сятками возів могли розраховувати на бага-
тотисячні прибутки. За десятиліття праці їм 
вдавалося надбати собі значні капітали: де-
сятки-сотні тисяч рублів. Одночасно вони 
могли залишатися кріпаками у свого помі-
щика. Однак зазвичай заможні кріпаки ку-
пували собі свободу.

Високі заробітки означали й великий ри-
зик. Дорогою чумаків могли пограбувати 
розбійники – і загони татар, і гайдамаки. Біз-
нес утруднювався частими війнами між Ро-
сійською та Османською імперіями, які на 
роки перекривали доступ до соляних озер. 
Крім того, на потреби армії забирали багато 
волів. «Москалики-соколики поїли наші во-
лики», – так співалося в народній пісні про 
російсько-турецьку війну 1735–1739 років.

У ХІХ столітті південь був безпечнішим. 
Однак суттєвих збитків завдавав мор худоби. 
Втрати поголів’я від різних епізоотій у пер-
шій половині ХІХ столітті становили 15–50 
%. Чумацька справа вимагала стартового ка-
піталу. Для початку потрібно було мати що-
найменше двох здорових вгодованих волів, 
віз та гроші на купівлю соли. Бо чумак ніко-
ли не торгував на виплат. Для селянина се-
реднього достатку мандрівка на південь була 
великим ризиком, адже якщо втрачав худобу 
та гроші, то ставав злидарем.

Був отаман, був кашовар
Дослідники часто ідеалізовували чумаць-

ку валку і вбачали в ній впливи козацької 
організації. Деякі схожості справді були. У 
дорогу чумаки обирали собі отамана. Він 
їхав на першому возі. Стежив за тим, щоб 
кожен учасник поїздки виконував свою ро-
боту. Отаман наглядав за змащенням возів, 
запряганням-розпряганням волів, укладан-
ням вантажів, випасом худоби під час зупи-
нок, визначав час руху й відпочинку, вирішу-
вав суперечки. Він вів усі фінансові справи 
валки, домовлявся про купівлю соли чи ін-
шого товару. Цю роботу виконувала люди-
на, яка знала дорогу й тямила в цінах. Під час 
нападу розбійників отаман керував оборо-
ною валки. Чумаки з Пирятинського повіту 
на Полтавщині обирали собі також осавула. 
Він мав заступити отамана в разі хвороби чи 

смерті останнього. У кожному гурті був ка-
шовар. Його звільняли від будь-якої роботи 
– він лише готував їжу. Згодом заможні куп-
ці перестали їздити за товаром. Вони посила-
ли на заробітки родичів та наймитів. Це змі-
нювало структуру взаємин. Тепер отамана 
обирали власники волів і возів, а не ті люди, 
якими він мав керувати. Коли в ХІХ століт-
ті степи стали безпечними, ці повноважен-
ня віддавали вже не досвідченому чумакові, 
а тому, кого хотіли багаті заможні господа-
рі. Зазвичай на час подорожі валка володі-
ла майном чумаків як одним цілим і оберіга-
ла його. Траплялося, учасник поїздки не міг 
продати своєї мажі з волами без згоди отама-
на та інших членів валки.

Зате у випадку збитків валка відшкодову-
вала все. Етнограф Микола Сумцов наводив 
історію про чумака з Боромлі, у якого викра-
ли двох волів. Побратими, прибувши додому, 
склалися грошима й покрили збитки. Специ-
фіка чумацького життя запровадила певну 
корпоративну культуру та створила своєрід-
ний фольклор. Етнографи писали про еле-
менти кругової поруки серед них, про осо-
бливі обряди і звичаї. Дослідники вивчали 
чумацькі пісні як складову соціально-побу-
тових пісень.

«Ой, дорого, дорого, 
ти чумацька небого»
За сезон соленики організовували до трьох 

виїздів на південь. Заробітки розпочинали 
після весняного обробітку землі. Закінчува-
ли перед Покровою або навіть пізніше. Чу-
маки, які мали землю, намагалися встигати 
додому на косовицю та жнива. Григорій Да-
нилевський у своєму нарисі подає такий роз-
клад чумацького човникового руху. Після Ве-
ликодня вирушала перша валка на південь. 
До косовиці вона поверталася. Після Петра 
і Павла вози відправляли в другу мандрівку 
і прибували вони до початку жнив. Втретє 
валка збиралася після жнив, на Семенів день, 
та верталася перед Покровою. 

Чумакам з різних регіонів доводилося до-
лати неоднакові відстані. Дорога зі Слобо-
жанщини до Криму й назад забирала дев’ять 
тижнів, а з Київщини – сім. Спочатку ос-
новними напрямками були Крим, узбереж-
жя Азовського моря, Дон та Бессарабія. Від-
так система маршрутів урізноманітнилася, і 
сітка чумацьких шляхів охоплювала тисячі 
верст. За своє життя торговці встигали по-
бувати в багатьох місцях. Чумак Іван Коло-
мієць у розповіді етнографам хвалився, що 
побував у Києві, Ніжині, Полтаві, Харкові, 
Кролевці, їздив до Бессарабії та Криму. І це 
лише кінцеві точки маршрутів – транзитних 
пунктів було в рази більше.

У XVIII столітті, щоб досягнути Криму, 
чумакам доводилося проїжджати систему 
митниць та форпостів на півдні Російської 
імперії. Вони мусили враховувати витрати 
на митні збори, перевози та козацьку охоро-
ну. Часто та «охорона» була символічною і 
радше нагадувала здирство з боку запорож-
ців «за проїзд їхньою територією». На півдні 
доводилося ладнати з татарами, яким тре-
ба було заплатити за сіль та оплатити мит-
ні збори.

Зі собою в дорогу чумаки брали гроші, щоб 
купити товар, запас харчів, запасні частини 
до возів, ліки для худоби, коломазь для зма-
щення коліс. Основними харчами в дорозі 
були хліб, сухарі, куліш та галушки. За опи-
сами Миколи Сумцова, за дев’ять тижнів 
мандрівки той чумак споживав більше 26 лі-
трів пшона, понад 40 кг сухарів, 25 кг печено-
го хліба, 4,1 кг сала та по 8,2 кг пшеничного і 
гречаного борошна. Одяг чумаків був непо-
казний, але міцний: дві сорочки, двоє штанів, 
свитка, чумарка, пояс, шапка-кучма. У холод-
ну пору брали кожуха. Одну із двох сорочок 
не скидали упродовж всієї мандрівки. Вона 
була змащена дьогтем і захищала від воло-
ги, пилу, комах та інфекцій. Другу одягали 
тільки в одному випадку – коли чумак по-
мирав. Їхали на волах. Вони були популяр-
ніші, ніж коні, насамперед, через неперебір-
ливість до харчів.

Ярмо
Воли були предметом особливої гордости 

чумака. На чолі валки ставили найкращу ху-
добу. Для неї робили різьблене ярмо. За свід-
ченнями письменника й етнографа Григо-
рія Данилевського, заможні чернігівські та 
харківські купці покривали ярма сусальним 
золотом. Старого вола зазвичай продавали: 
забивати свою худобу для власного спожи-
вання рука не підіймалася. Мажа з двома 
волами перевозила переважно 60–90 пудів 
соли. Різного товару вміщалося по-різному. 
Наприклад, солоної риби – 50 пудів, суше-
ної – 40. У конструкції мажі було передбаче-
но якнайменше металевих деталей: кузні в 
дорозі були великою рідкістю. Залежно від 
погодних умов, стану доріг і завантажености 
валка рухалася зі швидкістю 15–30 верст на 
добу. Чумацькі валки зазвичай складалися із 
10–100 возів. Великий караван мав у степу 
проблему з водою. Мала валка ж могла лег-
ко стати здобиччю розбійників.

Із чого почалося,  
на тому й закінчилось
Ліквідація Кримського ханства й освоєн-

ня півдня зробили степ безпечнішим, але до-
рожчим. Земля належала власникам. За ви-
пас на напування волів постійно доводилося 
платити. Із чумаків брали гроші за проїзд пе-
ревозів, мостів тощо. Коли економіка пере-
йшла до активного розвитку, потреби про-
мисловости й сільського господарства могла 
задовольнити тільки залізниця. Перша за-
лізниця на території України, збудована між 
Балтою і Одесою в 1865 році, збігалася з по-
пулярним чумацьким маршрутом. За 25 ро-
ків довжина залізничного полотна в україн-
ських губерніях зросла до понад 6000 верст, 
поєднавши основні промислові й сільсько-
господарські райони та порти. Чумаків поз-
бавили можливости перевозити вантажі на 
далекі відстані – це вплинуло на швидкий 
занепад промислу.

Заможніші чумаки швидко адаптувалися 
до нових змін. Ще до появи залізниць вони 
активно скуповували землю, вкладали гроші 
в інші види промисловости, зокрема харчову. 
За свідченнями сучасників, основу заможно-
го селянства Полтавської губернії наприкінці 
ХІХ століття становили колишні багаті чума-
ки. Вони купували по 100–200 десятин землі, 
займалися винокурінням, володіли млина-
ми. Чумаки з села Обмачів на Чернігівщині 
продовжували торгувати рибою. Але тепер 
не їхали на мажах до Ростова, а переправ-
ляли товар залізницею. Менш заможні чу-
маки довго намагалися пристосуватися до 
нових умов. Бралися за перевезення ванта-
жів на менші відстані, хоча це й не приноси-
ло значних прибутків. Спочатку намагалися 
конкурувати із залізницями. Колишній чу-
мак з села Лютенька на Полтавщині Федір 
Сніжко загадував: «Одвозили на Ростов тю-
тюн, махорку. Брали ми її в купця Лисенка в 
Ромнах; теж з Опішні брали горшки, а Зінь-
ківських Будищ – колеса. Крім того, по доро-
зі скуповували пшеницю і везли аж у Ростов, 
коли там не було врожаїв… Возили й цибулю 
туди… Купували її в Веприку». 

Підготувала Валентина Йотка

ЗАБУТІ ДОРОГИ. ІСТОРІЯ 
ЧУМАЦЬКОГО ПРОМИСЛУ
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6.00 Гiмн України.
6.05 Я вдома.
6.30 М/ф «Було скучно».
6.40 М/ф «Ведмедик i 
той, хто живе в рiчцi».
6.50 М/ф «Вiйна яблук та 
гусенi».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.3
5,2.10,5.15 Новини.
7.05,0.20 Т/с «Доктор 
Блейк». (16+).
8.05 Невiдомi Карпати.
8.20 Вiдтiнки України.
8.50 Заархiвоване.
9.05 Телепродаж.
9.35 Т/с «Нашi матерi - 
нашi батьки». (16+).
11.20 Край пригод.
11.50 Буковинськi за-
гадки.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
,21.45,0.10,2.45,5.50
Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спо-
гади.
16.20 Д/ф «Бовсунiвськi 
бабусi». (12+).
17.30,18.55 Д/с «Свiт 
дикої природи».
19.55,23.00 Д/с «Су-
перчуття».
21.50 Д/с «Дикi тва-
рини».
1.15,2.50,5.10 Погода.
1.20,2.55 Суспiльна 
студiя. Головне.
4.00 Д/ф «Тi, що вiрнi».
4.50 Земля, наближена 
до неба.
5.05 Еко-люди.

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».
9.25,10.20,4.00,5.35
«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 «Папiк». (12+).
22.50,2.40 Т/с «Сидо-
ренки-Сидоренки». 
(12+).
0.25 Х/ф «Зiткнення з 
безоднею». (16+).

2.35 «Ризиковане життя. 
Кавоманiя».
3.15,18.00,19.00 «Сто-
сується кожного».
4.55 «Телемагазин».
5.25,22.25 «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: Тiльки 
для твоїх очей». (16+).
15.00,15.45,2.00
«Речдок».
16.30 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Велика пе-
рерва».
0.05 Т/с «Батькiвський 
iнстинкт». (16+).

6.00,7.00,8.00,9.00,10
.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.0
0,18.00,19.00,0.00,1.0
0,2.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.25 Особливий погляд.
7.10,8.30,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15 Д/с «Найнебезпеч-
нiшi польоти».
8.35,12.40 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
9.30 Машина часу.
10.10,5.10 Д/с «Великi 
танковi битви».
11.10,17.10,1.10 Д/с 
«Таємнича свiтова вiйна».
13.10 Д/с «Найєкстре-
мальнiший».
14.10 Д/с «Авiаката-

строфи: причини i на-
слiдки».
15.30 Час «Ч».
16.10,0.10 Д/с «Свiт 
Гiтлера: повоєннi плани».
18.10,2.10 Д/с «Вирi-
шальнi битви Другої 
свiтової вiйни».
19.15 Х/ф «Без панiки, 
майор Кардош».
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00 Х/ф «Ва-банк»
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.15 Скарб нацiї.
4.25 Еврика!
4.30 Факти.
4.50,20.20 Громадян-
ська оборона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10,22.30 Ди-
зель-шоу. (12+).
11.45,13.15,0.00 «На 
трьох». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.20,21.30 Т/с «Пес». 
(16+).
16.15 Х/ф «Довгий по-
цiлунок на добранiч». 
(16+).
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
1.20 Х/ф «Очi дракона». 
(18+).
2.45 Я зняв!

5.15,5.40 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.25 Т/с «Комiсар Рекс».
10.25 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 «Ща-
слива попри все». (16+).
1.25 Детектор брехнi. 
(16+).

5.55,7.00 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.05 Орел i решка.
9.10 Т/с «Надприродне». 
(16+).
11.50 Аферисти в ме-
режах. (16+).
14.00 Х/ф «Хан Соло». 
16.50 Т/с «Будиночок на 
щастя».
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Невраз-
ливий». (16+).
23.10 Х/ф «Скло». (16+).
1.50 Вар`яти. (12+).
2.55 Зона ночi.
0.05 Речовий доказ.

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».
21.00,23.10 Т/с «Ка-
пiтан». (12+).
0.20,2.00 Т/с «Вiкно 
життя». (12+).
1.30 Телемагазин.
2.50 Гучна справа.
3.35 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,
0,12.00,13.00,15.00
,17.00,18.00,19.45
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» 
з Л. Вакулюк та М. Шама-
новим.
0,10.10,11.10,12.10
«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.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з 
В. Калнишем та О. Кур-
бановою.
22.00 «Прямий» контакт» 
з Т. Березовцем.
23.00 «Вiйна за неза-
лежнiсть».

6.00 Х/ф «По секрету 
всему свету», 2 с. (12+).
7.50 Х/ф «Гардемарины 
3». (16+).
10.00 Х/ф «Перегон». 
12.35 Х/ф «Доспехи бога 
2: Операция «Кондор». 
(Гонконг). (16+).
14.25 Х/ф «Законы при-
влекательности». (Вели-
кобритания - Ирландия). 
16.10 Х/ф «Сабрина». 
(Германия - США). (16+).
18.55 Х/ф «Война». 
21.20 Х/ф «Частное пио-
нерское». (12+).
23.20 Х/ф «Сенсация». 
(Великобритания - США). 
(16+).
1.05 Х/ф «Риорита». 
3.15 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов». (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».
9.50 «Орел i решка. Рай 
та пекло».
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 Квартирне питання.
9.20 Королева декору.
10.20,19.00 Шiсть 
соток.
11.10,18.10 Удачний 
проект.
12.00,20.50 Дача боро-
дача.
13.00,0.40,3.40 Кориснi 
поради.
13.30 Спецiя.
14.00 Смачнi страви.
14.30 Правила вижи-
вання.
16.30 Затишна дача.
17.20,19.50 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».
7.50,14.50,17.00,2.50
«Випадковий свiдок».
2.30,16.30,19.00,2.15
«Свiдок».
9.00 «Страх у твоєму 
домi».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
17.50 «Будьте здоровi».
23.00 Т/с «Слiпа зона». 
0.40 «Легенди бандит-
ського Києва».
1.40 «Реальнi злочинцi».
3.00 «Речовий доказ».
4.00 «Правда життя. 
Професiйнi байки».
5.00 «Top Shop».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
1.00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35,4.45 «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».
16.50,2.50 Новости 
культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Вместе нав-
сегда».
0.10 Т/с «Шерлок 
Холмс».
1.40 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
1.55 «Линия жизни». Е. 
Германова.
3.10 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Страх у твоєму 
домi.
6.40,2.25 Бандитський 
Київ.
8.40 Правда життя.
9.50,1.30 Речовий 
доказ.
11.00 Скептик.
12.00 Гордiсть України.
13.00 Природа сього-
дення.
14.00 Повiтрянi воїни.
15.00,19.50 Фантас-
тичнi iсторiї.
16.00,20.50 Шукачi 
неприємностей.
17.00,21.45 Астро-
навти: найважча робота у 
Всесвiтi.
18.00 Довiдник дикої 
природи.
19.00,23.40 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
22.35 Полiт над Землею.
0.30 Крила вiйни.
4.20 Дива природи.
5.10 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.00 Х/ф «Елвiн та бурун-
дуки 2».
10.45 Х/ф «1+1».
12.55,18.00 4 весiлля.
15.00,2.15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.

16.00,3.05 Панянка-се-
лянка.
9.00,20.00,21.30,22.30
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.

7.30 Х/ф «Дюна». (США 
- Мексика). (12+).
9.45 Х/ф «Гостья». 
11.45 Х/ф «Грязные 
танцы». (США). (12+).
13.25 Х/ф «Осень в Нью-
Йорке». (США). (12+).
15.05 Х/ф «Малышка на 
миллион». (США). (16+).
17.15 Х/ф «Обливион». 
19.15 Х/ф «Давайте 
потанцуем». (США). 
21.00,2.25 Х/ф «Голая 
правда». (США). (16+).
22.35 Х/ф «Четыре 
свадьбы и одни похо-
роны». (Великобри-
тания). (12+).
0.30 Х/ф «Мистер и 
миссис Смит». (США). 
(16+).
4.00 Х/ф «Авиатор». 
(США - Германия). (16+).

6.00 Х/ф «Людина пре-
зидента». (16+).
7.55 Х/ф «Людина пре-
зидента 2». (16+).
9.50 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
11.45 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,3.50 «Спецкор».
18.50,19.30,4.20
«ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
20.30 Т/с «Ментiвськi 
вiйни. Харкiв 2». (16+).
22.45,0.20 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
2.10 Х/ф «Хижак 2». 
4.50 «Помста природи».
5.45 Телемагазини.

6.00 Гiмн України.
6.05 Я вдома.
6.30 М/ф «Будиночок 
для равлика».
6.40 М/ф «Було лiто».
6.50 М/ф «Ватажок».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.
35,2.10,5.15 Новини.
7.05,0.20 Т/с «Доктор 
Блейк». (16+).
8.05 Невiдомi Карпати.
8.20 Вiзуальний код.
8.50 Заархiвоване.
9.05 Телепродаж.
9.35 Д/с «Вердикт 
iсторiї».
10.45 Т/с «Нашi матерi 
- нашi батьки». (16+).
11.35 Край пригод.
11.50 Буковинськi за-
гадки.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
21.45,0.10,2.45,5.50
Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спо-
гади.
16.35 Концерт. Квартет 
Гетьман.
17.30,5.05 Еко-люди.
17.35,18.55 Д/с «Свiт 
дикої природи».
19.55,23.00 Д/с «Су-
перчуття».
21.50 Д/с «Дикi тва-
рини».
1.20,2.50,5.10 Погода.
1.25,2.55 Суспiльна 
студiя. Головне.
4.00 Д/ф «Док на при-
йомi». (12+).
4.50 Земля, наближена 
до неба.

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».
9.25,10.20,3.35,5.30
«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 «Папiк». (12+).
22.50,2.15 Т/с «Сидо-

ренки-Сидоренки». 
(12+).
0.25 Трилер «Тихе 
мiсце». (16+).

2.35 Х/ф «Пограбу-
вання». (16+).
4.25 М/ф.
5.00 «Телемагазин».
5.30,22.15 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-
вським».
9.00,12.00,17.40 Но-
вини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.05,18.00,19.00
«Стосується кожного».
12.25 Х/ф «Агент Лев». 
(16+).
14.25 Х/ф «Жаднюка». 
(12+).
16.05 «Чекай на мене. 
Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Велика пе-
рерва».
0.00 Т/с «Батькiвський 
iнстинкт». (16+).
2.00 «Речдок».

6.00,7.00,8.00,9.00,10
.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.
00,18.00,19.00,0.00,1.
00,2.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.25 Вечiр з Янiною Со-
коловою.
7.10,8.30,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15 Д/с «Найнебезпеч-
нiшi польоти».
8.35 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
9.30 Машина часу.
10.10,5.10 Д/с «Великi 
танковi битви».
11.10,17.10,1.10 Д/с 
«Таємнича свiтова 
вiйна».
12.50 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
13.10 Д/с «Найєкстре-
мальнiший».
14.10 Д/с «Авiаката-
строфи: причини i на-
слiдки».
15.30 Час «Ч».
16.10,0.10 Д/с «Свiт 
Гiтлера: повоєннi плани».

18.10,2.10 Д/с «Вирi-
шальнi битви Другої 
свiтової вiйни».
19.15 Х/ф «Ульзана».
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00 Х/ф «Загадковий 
пасажир».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.30 Скарб нацiї.
4.40 Еврика!
4.45 Служба розшуку 
дiтей.
4.50 Громадянська обо-
рона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.10,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.25,13.15 Х/ф «Го-
рець». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.25 Х/ф «Грошовий 
поїзд». (16+).
16.15 Х/ф «Iгри па-
трiотiв». (16+).
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
20.10,21.30 Т/с «Пес». 
22.35 Х/ф «Довгий по-
цiлунок на добранiч». 
(16+).
1.05 Х/ф «Дочка гене-
рала». (16+).
2.55 Я зняв!

5.20 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.10 Т/с «Комiсар Рекс».
10.05 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
13.05,14.50 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 «Ща-
слива попри все». (16+).
1.25 Детектор брехнi. 
(16+).

5.55,7.00 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».

7.05 Орел i решка.
9.10 Т/с «Надпри-
родне».
10.50 Х/ф «Зорянi вiйни: 
Останнi джедаи». (12+).
13.50 Х/ф «Зорянi вiйни: 
Ськайуокер. Схiд». (12+).
16.45 Т/с «Будиночок на 
щастя».
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Парочка 
копiв». (16+).
23.05 Х/ф «Кiану».
1.10 Вар`яти. (12+).
2.50 Служба розшуку 
дiтей.
2.55 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
0,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Агенти справед-
ливостi. (16+).
14.30,15.30,2.00
Iсторiя одного злочину. 
(16+).
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00,23.10 Т/с «Ка-
пiтан». (12+).
0.10 Велика деолiгархi-
зацiя.
1.30 Телемагазин.
3.30 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,15.0
0,16.00,17.00,18.00
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» 
з Л. Вакулюк та М. Ша-
мановим.
0,10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. 
Ашiон, П. Рольником, О. 
Близнюком, С. Вардою, 
М. Стецюк та А. Мi-
щенко.
13.15 «Великий день» з 
А. Сайчуком, Ю. Шпа-
чинською i Д. Щасливою.
15.10 «Дзвiнок» з В. 
Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
19.30 Д/ф «UA - 30».

20.00 «Прямий ефiр» з 
В. Калнишем та О. Кур-
бановою.
22.00 «Прямий» кон-
такт» з Т. Березовцем.
23.00 «Перша пере-
дача» з О. Федченко.

6.00 Х/ф «По секрету 
всему свету», 1 с. (12+).
7.50 Х/ф «Победители и 
грешники». (Гонконг). 
(16+).
10.00 Х/ф «Восток-
Запад». (Россия - 
Украина - Болгария - 
Франция - Испания). 
(16+).
12.25 Х/ф «Легенды о 
Круге». (16+).
14.25 Х/ф «Заза». (18+).
16.10 Х/ф «Зависть 
богов». (16+).
18.55 Х/ф «Перегон». 
(16+).
21.30 Х/ф «Доспехи 
бога 2: Операция 
«Кондор». (Гонконг). 
(16+).
23.20 Х/ф «Законы при-
влекательности». (Вели-
кобритания - Ирландия). 
(16+).
1.05 Х/ф «Гардемарины 
3». (16+).
3.15 Х/ф «Сабрина». 
(Германия - США). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.10 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.10 «Орел i решка. 
Рай та пекло».
13.00 Х/ф «Теорiя 
хаосу». (16+).
14.40 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
18.10 «Орел i решка. 
Перезавантаження. Аме-
рика».
20.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня по-
дорож».
22.00 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
0.00 Х/ф «Будинок в 
кiнцi вулицi». (16+).
1.45 Т/с «Три сестри».
3.25 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. 
Топ 100.
8.20 Квартирне питання.
9.20 Королева декору.
10.20,19.00 Шiсть 
соток.
11.10,18.10 Удачний 
проект.
12.00,20.50 Дача боро-
дача.
13.00,0.40,3.40 Ко-
риснi поради.
13.30 Спецiя.
14.00 Смачнi страви.
14.30 Правила вижи-
вання.
16.30 Затишна дача.
17.20,19.50 Дачна вiд-
повiдь.
22.20 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

4.45,5.00 «Top Shop».
5.45 «Таємницi 
кримiнального свiту».
7.05 Т/с «Третього не 
дано».
10.45,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
,16.30,19.00,2.55
«Свiдок».
14.50,17.00,3.25 «Ви-
падковий свiдок».
17.50 «Таємницi свiту».
18.20 «Свiдок. Агенти».
23.00 Т/с «Слiпа зона». 
(16+).
0.45 Х/ф «Tри дев`ятки». 
(16+).
3.30 «Речовий доказ».
4.30 «Правда життя. 
Професiйнi байки».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
.00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35,4.25 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по 
праву».
16.50,2.35 Новости 

культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Вместе нав-
сегда».
0.10 Т/с «Шерлок 
Холмс».
1.40 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
1.55 «Энигма. Андрей 
Константинов».
2.55 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Страх у твоєму 
домi.
6.45 Бандитська Одеса.
8.45 Правда життя.
9.55,1.30 Речовий 
доказ.
11.05,2.35 Скептик.
12.05,5.10 Мiстична 
Україна.
12.55 Природа сього-
дення.
13.55 Повiтрянi воїни.
14.55,19.50 Фантас-
тичнi iсторiї.
15.55,20.50 Шукачi 
неприємностей.
16.50 Астронавти: най-
важча робота у Всесвiтi.
17.50 Довiдник дикої 
природи.
18.20 Неймовiрнi вина-
ходи.
21.45 НАСА: нез`ясо-
ване.
22.35 Полiт над Землею.
23.40 Крiзь простiр i час 
з Морганом Фрiменом.
0.30 Крила вiйни.
4.15 Дива природи.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.00 Х/ф «Елвiн i бурун-
дуки».
10.45 Х/ф «Чак i Ларрi 
- тепер одруженi». (16+).
13.00,18.00 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.

6.35,15.55 Х/ф «Бет-
ховен 2». (США). (12+).
8.05 Х/ф «Вне правил». 
(США). (18+).
10.05 Х/ф «Робин Гуд: 
Принц воров». (США). 
12.25 Х/ф «Мумия воз-
вращается». (США). 
14.30 Х/ф «Бетховен». 
17.25 Х/ф «Посейдон». 
(США). (12+).
19.00,5.30 Х/ф «Обли-
вион». (США). (16+).
21.00 Х/ф «Район �9». 
(ЮАР). (16+).
22.50 Х/ф «С меня 
хватит». (США). (16+).
0.40 Х/ф «Бердмэн». 
(США). (18+).
2.35 Х/ф «Такси 3». 
(Франция). (16+).
4.00 Х/ф «Маленький 
Манхэттен». (США). 
(12+).

Чечилия.
19.00 «Дом архитек-
тора». «Дом обещанного 
счастья».
19.45,1.45 Великие 
реки России. «Обь».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.15 «Эрнст Неизве-
стный «Древо жизни».
0.00 Т/с «Шахерезада», 
2.25 Д/ф «Алгоритм 
Берга».

6.00 Т/с «Опер за ви-
кликом 3». (16+).
9.05 Х/ф «211». (16+).
10.50 Х/ф «П`ятий 
вимiр». (16+).
13.00,19.30 «Загу-
блений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
20.20 Т/с «Ментiвськi 
вiйни. Харкiв 2». (16+).
22.30,0.05 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
1.55 Х/ф «Унiверсальний 
агент». (16+).
3.20 «Помста природи».
5.45 Телемагазини.

понеділок, 9 серпня
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6.00 Гiмн України.
6.05 Я вдома.
6.30 М/ф «Гор-
щик-смiхотун».
6.40 М/ф «Двоє спра-
ведливих курчат».
6.50 М/ф «Грицьковi 
книжки».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.
35,2.10,5.15 Новини.
7.05,0.20 Т/с «Доктор 
Блейк». (16+).
8.05 Роздивись.
8.20 Вiдтiнки України.
8.50 Заархiвоване.
9.05 Телепродаж.
9.35 Т/с «Нашi матерi 
- нашi батьки». (16+).
11.20 Край пригод.
11.50 Буковинськi за-
гадки.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
,21.45,0.10,2.45,5.50
Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спо-
гади.
16.30 Концерт. Нiна 
Матвiєнко та Дмитро 
Андрiєць.
17.30,18.55 Д/с «Свiт 
дикої природи».
19.55,23.00 Д/с «Су-
перчуття».
20.20,21.50 Д/с «Дикi 
тварини».
22.20 Д/с «Боротьба за 
виживання».
1.15,2.50,5.10 Погода.
1.20,2.55 Суспiльна 
студiя. Головне.
4.00 Д/ф «Три Iвани».
4.55 Земля, наближена 
до неба.
5.05 Еко-люди.

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».
9.25,10.20,3.40,5.35
«Життя вiдомих людей».
11.15,12.20,14.05
«Твiй день».
14.45 «Одруження на-
ослiп».
17.00 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана».

20.18 «ПроCпорт».
20.20 Т/с «Папiк». (12+).
22.50,2.20 Т/с «Сидо-
ренки-Сидоренки». 
(12+).
0.25 Трилер «Дорогою». 
(16+).

2.35 «Ризиковане 
життя. Морозиво».
3.20,18.00,19.00 «Сто-
сується кожного».
4.55 «Телемагазин».
5.25,22.15 «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: Вось-
минiжка».
15.00,1.55 «Речдок».
16.30 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Велика пе-
рерва».
0.05 Х/ф «Весняний 
призов».

6.00,7.00,8.00,9.00,10
.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.
00,18.00,19.00,0.00,1.
00,2.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.25 Невигаданi iсторiї.
7.10,8.30,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15 Д/с «Найнебезпеч-
нiшi польоти».
8.35,12.40 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
9.30 Машина часу.
10.10,5.10 Д/с «Великi 
танковi битви».
11.10,17.10,1.10 Д/с 
«Таємнича свiтова 
вiйна».
13.10 Д/с «Найєкстре-
мальнiший».
14.10 Д/с «Авiаката-
строфи: причини i на-
слiдки».
15.30 Час «Ч».
16.10,0.10 Д/с «Свiт 

Гiтлера: повоєннi 
плани».
18.10,2.10 Д/с «Вирi-
шальнi битви Другої 
свiтової вiйни».
19.15 Х/ф «Оцеола».
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00 Х/ф «Ва-банк», ч. 
2.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку 
дiтей.
4.30 Факти.
4.50 Громадянська обо-
рона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10,22.25 Ди-
зель-шоу. (12+).
11.45,13.15,0.00 «На 
трьох». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.30,16.15,21.30 Т/с 
«Пес». (16+).
16.20 Х/ф «Важкий 
корпус». (16+).
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
1.00 Х/ф «Американ-
ський гангстер». (16+).
3.45 Я зняв!

5.20 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.10 Т/с «Комiсар Рекс».
10.05 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
13.05,14.50 Т/с 
«Слiпа». (12+).
14.30,17.30,22.00
Вiкна-Новини.
15.40,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
19.05 Супербабуся. 
(12+).
20.15,22.50 Т/с «Ща-
слива попри все». (16+).
1.20 Детектор брехнi. 
(16+).

5.55,7.35 Kids` Time.
6.00 М/ф.
6.15 М/с «Том i Джерi».
7.40 Орел i решка.
10.00 Т/с «Надпри-
родне». (16+).
12.40 Аферисти в ме-
режах. (16+).
14.40 Х/ф «Невраз-
ливий». (16+).
16.55 Т/с «Будиночок на 
щастя».
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Глибоке 
синє море». (16+).
23.05 Х/ф «Змiї на 
борту лiтака». (16+).
1.15 Вар`яти. (12+).
2.50 Служба розшуку 
дiтей.
2.55 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Агенти справед-
ливостi. (16+).
14.30,15.30 Iсторiя 
одного злочину. (16+).
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00,23.10 Т/с «Ка-
пiтан». (12+).
0.20,2.00 Т/с «Вiкно 
життя». (12+).
1.30 Телемагазин.
2.50 Гучна справа.
3.35 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,15.0
0,16.00,17.00,18.00
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» 
з Л. Вакулюк та М. Ша-
мановим.
10,10.10,12.10,13.15
«Новини країни» з К. 
Ашiон, П. Рольником, О. 
Близнюком, С. Вардою, 
М. Стецюк та А. Мi-
щенко.
11.10 «Новини країни» з 
К. Ашiон, П. Рольником, 
О. Близнюком, Д. Ща-
сливою, М. Стецюк та А. 

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

6.00 Х/ф «Приключения 
Электроника», 1 с. (12+).
7.50 Х/ф «Риорита». 
(16+).
10.00 Х/ф «Война». 
(18+).
12.25 Х/ф «Частное 
пионерское». (12+).
14.25 Х/ф «Сенсация». 
(Великобритания - 
США). (16+).
16.10 Х/ф «Дом ле-
тающих кинжалов». (Гон-
конг). (16+).
18.55 Х/ф «Агитбригада 
«Бей врага!» (16+).
21.20 Х/ф «Частное 
пионерское 2. Ура, ка-
никулы!» (12+).
23.20 Х/ф «Няньки». 
1.05 Х/ф «Хроники 
Хуаду: Лезвие розы». 
(Гонконг). (16+).
3.15 Х/ф «Схватка». 
(США). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
8.50 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.50 «Орел i решка. Рай 
та пекло».
12.40,18.10 «Орел i 
решка. Перезаванта-
ження. Америка».
14.40 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
20.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня по-
дорож».

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

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. 
Топ 100.
8.20 Квартирне пи-
тання.
9.20 Королева декору.
10.20,19.00 Шiсть 
соток.
11.10,18.10 Удачний 
проект.
12.00,20.50 Дача боро-
дача.
13.00,0.40,3.40 Ко-
риснi поради.
13.30 Спецiя.
14.00 Смачнi страви.
14.30 Правила вижи-
вання.
16.30 Затишна дача.
17.20,19.50 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».
.30,16.30,19.00,2.20
«Свiдок».
9.00 «Страх у твоєму 
домi».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
17.50 «Вартiсть життя».
23.00 Т/с «Слiпа зона». 
(16+).
0.45 «Легенди бандит-
ського Києва».
1.45 «Реальнi злочинцi».
3.00 «Речовий доказ».
4.00 «Правда життя. 
Професiйнi байки».
5.00 «Top Shop».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35,4.25 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым».

12.40,18.40 «60 
минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по 
праву».
16.50,2.35 Новости 
культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Вместе нав-
сегда».
0.10 Т/с «Шерлок 
Холмс».
1.40 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
1.55 «Гия Канчели. Гру-
стная музыка счастли-
вого человека...»
2.55 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Страх у твоєму 
домi. Кривава муза.
6.45 Бандитська Одеса.
8.50 Правда життя.
9.55,1.30 Речовий 
доказ.
11.05 Скептик.
12.05 Гордiсть України.
13.05 Природа сього-
дення.
14.05 Повiтрянi воїни.
15.05,19.55 Фантас-
тичнi iсторiї.
16.05,20.55 Шукачi 
неприємностей.
17.05,21.50 Астро-
навти: найважча робота 
у Всесвiтi.
18.05 Довiдник дикої 
природи.
19.05,23.40 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
22.40 Полiт над 
Землею.
0.30 Крила вiйни.
2.35 Нашi. Норвегiя.
4.35 Дива природи.
5.15 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.00 Х/ф «Елвiн i бурун-
дуки 3».
10.45 Х/ф «2+1».
13.00,18.00 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.

6.50,1.35 Х/ф «Люди в 
черном 2». (США). (12+).
8.15 Х/ф «Люди в 
черном 3». (США). (12+).
10.00 Х/ф «Библиоте-
карь: В поисках Копья 
Судьбы». (США - Гер-
мания). (16+).
11.30 Х/ф «Правила 
съема: Метод Хитча». 
13.25 Х/ф «Давайте 
потанцуем». (США). 
(12+).
15.10 Х/ф «Остров 
Ним». (США). (12+).
16.45,3.00 Х/ф «Робин 
Гуд». (США). (16+).
19.00,5.50 Х/ф «Семь 
жизней». (США). (16+).
21.00 Х/ф «Авиатор». 
(США - Германия). (16+).
23.45 Х/ф «С меня 
хватит». (США). (16+).

6.00,18.50 «ДжеДАI».
6.10 Х/ф «На межi».
8.25 Х/ф «Команда А». 
(16+).
10.55 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
12.50 «Загублений 
свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
19.20 «Спорт Тайм».
19.25 1 тур ЧУ з фут-
болу. «Динамо» - 
«Минай».
21.25 Т/с «Ментiвськi 
вiйни. Харкiв 2». (16+).
22.25,0.15 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
2.05 Т/с «Рекс 2».
2.50 «Помста природи».
5.45 Телемагазини.

ТБ ПРОГРАМА

6.00 Гiмн України.
6.05 Я вдома.
6.30 М/ф «Дiвчинка та 
зайцi».
6.40 М/ф «Жар-птиця».
6.50 М/ф «Iванко та Во-
ронячий Цар».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.3
5,2.10,5.15 Новини.
7.05,0.20 Т/с «Доктор 
Блейк». (16+).
8.05,11.35 Роздивись.
8.20 Геолокацiя: Волинь.
8.50 Заархiвоване.
9.05 Телепродаж.
9.35 Т/с «Нашi матерi - 
нашi батьки». (16+).
11.20 Край пригод.
11.50 Буковинськi за-
гадки.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
,21.45,0.10,2.45,5.50
Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спо-
гади.
16.30 Концерт. Iво 
Бобул.
17.30,21.50 Д/с «Бо-
ротьба за виживання».
18.55 Д/с «Свiт дикої 
природи».
19.55 Д/с «Тваринна 
зброя».
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
1.15,2.50,5.10 Погода.
1.20,2.55 Суспiльна 
студiя. Головне.
4.00 Д/ф «Сходи Якова».
4.50 Земля, наближена 
до неба.
5.05 Еко-люди.

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30,5.00
«ТСН».
9.25,10.20,4.20,5.50
«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 «Папiк». (12+).
22.50 Т/с «Сидорен-
ки-Сидоренки». (12+).
0.25 Бойовик «Людина, 
яка бiжить». (16+).
2.25 Драма «Щоденник 
Сiмона Петлюри». (12+).

2.30 «1961. Таємниця 
київського потопу».
3.25,18.00,19.00 «Сто-
сується кожного».
4.55 «Телемагазин».
5.25,22.15 «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 «Нiколи не 
говори «нiколи». (16+).
15.00,15.50,1.55
«Речдок».
16.30 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Велика пе-
рерва».
0.05 Х/ф «Вийти замiж за 
капiтана».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,1
4.00,15.00,16.00,17.00
,18.00,19.00,0.00,1.00,
2.00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.25 Вечiр з Янiною Со-
коловою.
7.10,8.30,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15 Д/с «Найнебезпеч-
нiшi польоти».
8.35,12.40 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
9.30 Машина часу.
10.10,5.10 Д/с «Великi 
танковi битви».
11.10,17.10,1.10 Д/с 
«Таємнича свiтова вiйна».
13.10 Д/с «Найєкстре-

мальнiший».
14.10 Д/с «Авiаката-
строфи: причини i на-
слiдки».
15.30 Час «Ч».
16.10 Таємницi вiйни.
18.10,2.10 Д/с «Вирi-
шальнi битви Другої 
свiтової вiйни».
19.15 Х/ф «Кiнгсайз».
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00 Х/ф «Ульзана».
0.10 Д/с «Свiт Гiтлера: 
повоєннi плани».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.15 Скарб нацiї.
4.25 Еврика!
4.30 Факти.
4.50 Громадянська обо-
рона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10,22.30 Ди-
зель-шоу. (12+).
11.45,13.30,0.00 «На 
трьох». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.50,16.15,21.30 Т/с 
«Пес». (16+).
16.45 Х/ф «Двiйник». 
(16+).
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
20.20 Анти-зомбi.
1.00 Х/ф «Людина 
пiтьми». (18+).
2.45 Я зняв!

5.20 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.05 Т/с «Комiсар Рекс».
10.00 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
13.05,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.40,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).

19.05 Супербабуся. 
20.15,22.50 Т/с «Ща-
слива попри все». (16+).
1.20 Детектор брехнi. 

5.55,7.15 Kids` Time.
6.00 М/ф.
6.15 М/с «Том i Джерi».
7.20 Орел i решка.
10.15 Т/с «Надпри-
родне». (16+).
12.05 Аферисти в ме-
режах. (16+).
14.10 Х/ф «Скло». (16+).
16.50 Т/с «Будиночок на 
щастя».
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Шафт». (16+).
23.00 Х/ф «Цiна страху».
1.40 Вар`яти. (12+).
2.55 Служба розшуку 
дiтей.

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».
21.00,23.50 Т/с «Ка-
пiтан». (12+).
23.10 По слiдах.
1.10,2.15 Т/с «Вiкно 
життя». (12+).
1.45 Телемагазин.
3.25 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.
9.10,10.10,11.10,12.10
«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.
19.30 Д/ф «UA - 30».
20.00 «Прямий ефiр» з В. 
Калнишем та О. Курба-
новою.
22.00 «Прямий» контакт» 
з Т. Березовцем.

6.00 Х/ф «Приключения 
Электроника», 2 с. (12+).
7.50 Х/ф «Хроники Хуаду: 
Лезвие розы». (Гонконг). 
10.00 Х/ф «Агитбригада 
«Бей врага!» (16+).
12.25 Х/ф «Частное пио-
нерское 2. Ура, кани-
кулы!» (12+).
14.25 Х/ф «Няньки». 
16.10 Х/ф «Схватка». 
18.55 Х/ф «Деньги на 
двоих». (США). (16+).
21.20 Х/ф «Частное пио-
нерское 3. Привет, 
взрослая жизнь!» (16+).
23.20 Х/ф «Давай разве-
демся!» (16+).
1.05 Х/ф «Синьор Ро-
бинзон». (Италия). (16+).
3.15 Х/ф «Дура». (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.30 «Ух ти show».
8.50 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.50 «Орел i решка. Рай 
та пекло».
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 Квартирне питання.
9.20 Королева декору.
10.20,19.00 Шiсть 
соток.
11.10,18.10 Удачний 
проект.
12.00,20.50 Дача боро-
дача.
13.00,0.40,3.40 Кориснi 
поради.
13.30 Спецiя.
14.00 Смачнi страви.
14.30 Правила вижи-
вання.
16.30 Затишна дача.
17.20,19.50 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».
.30,16.30,19.00,2.20
«Свiдок».
9.00 «Страх у твоєму 
домi».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
17.50 «Правда життя».
23.00 Т/с «Слiпа зона». 
(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».
10.00 «О самом 
главном».
00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35,4.25 «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».
16.50,2.35 Новости 
культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Вместе нав-
сегда».
0.10 Т/с «Шерлок 
Холмс».
1.40 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
1.55 «Искусственный 
отбор».
2.55 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Страх у твоєму домi.
6.45 Бандитський Київ.
9.00 Правда життя.
10.10,1.30 Речовий 
доказ.
11.20 Скептик.
12.20 Гордiсть України.
13.15 Природа сього-
дення.
14.15 Повiтрянi воїни.
15.10,19.55 Фантас-
тичнi iсторiї.
16.10,20.50 Шукачi не-
приємностей.
17.05,21.45 Астронавти: 
найважча робота у Всес-
вiтi.
18.05 Довiдник дикої 
природи.
19.05,23.40 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
22.35 Полiт над Землею.
0.30 Крила вiйни.
2.35 Код доступу.
4.25 Дива природи.
5.15 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.00 Х/ф «Елвiн i бурун-
дуки: Бурундумандри».
10.45 Х/ф «Менi б у 
небо». (16+).
12.50,18.00 4 весiлля.
15.00 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд.
16.00,3.15 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.

7.50 Х/ф «Малышка на 
миллион». (США). (16+).
9.55 Х/ф «Голодные 
игры: И вспыхнет пламя». 
12.20 Х/ф «Робин Гуд». 
14.35,4.05 Х/ф «Маска 
Зорро». (США - Гер-
мания). (12+).
16.50 Х/ф «Семь жи-
зней». (США). (16+).
18.50 Х/ф «Отпуск по 
обмену». (США). (16+).
21.00 Х/ф «Реальная 
любовь». (Великобри-
тания). (16+).
23.10 Х/ф «Четыре 
свадьбы и одни похо-
роны». (Великобри-
тания). (12+).
1.05 Х/ф «Последняя 
любовь на Земле». (Ве-
ликобритания - Швеция 
- Дания). (16+).
2.35 Х/ф «Васаби». 
(Франция - Япония). 
(16+).

6.00,18.50,2.35
«ДжеДАI».
6.10 Х/ф «Кiкбоксер». 
(16+).
8.05 Х/ф «Кiкбоксер 2». 
(16+).
9.55 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
11.50 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,2.05 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 Т/с «Ментiвськi 
вiйни. Харкiв 2». (16+).
22.40,0.15 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
3.05 «Помста природи».
5.45 Телемагазини.

середа, 11 серпня
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6.00 Гiмн України.
6.05 Я вдома.
6.30 М/ф «Казка про 
доброго носорога».
6.40 М/ф «Iсторiя про 
дiвчинку, яка наступила 
на хлiб».
6.50 М/ф «Капiтошко».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.3
5,2.10,5.15 Новини.
7.05,0.20 Д/с «Теро-
ризм, якому змогли запо-
бiгти». (12+).
8.05,11.20,17.25 Роз-
дивись.
8.20 Геолокацiя: Волинь.
8.50 Заархiвоване.
9.05 Телепродаж.
9.35 Т/с «Нашi матерi - 
нашi батьки». (16+).
11.50 Буковинськi за-
гадки.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
,21.45,0.10,2.45,5.50
Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спо-
гади.
16.35 Концерт. Наталiя 
Валевська.
17.30,4.00 Перша 
шпальта.
18.55 Д/с «Свiт дикої 
природи».
19.55 Д/с «Тваринна 
зброя».
21.50 Д/с «Боротьба за 
виживання».
23.00 #ВУкраїнi.
0.15,1.15,2.50 Погода.
1.20,2.55 Суспiльна 
студiя. Головне.
4.30 Енеїда.
5.00 Земля, наближена 
до неба.

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».
9.25,10.20,4.35,6.05
«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 Трилер «Час». 
(16+).
0.25 Комедiя «Буме-
ранг».
2.40 Х/ф «Зiткнення з 
безоднею». (16+).

2.30 «Запрограмованi 
долi».
3.20,18.00 «Стосується 
кожного».
4.55 «Телемагазин».
5.25,0.15 «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: Вигляд 
на вбивство».
14.55,15.45,2.05
«Речдок».
16.30 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Сутичка». 
(16+).
23.10 «Острiв Фiделя».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,1
4.00,15.00,16.00,17.00
,18.00,19.00,0.00,1.00,
2.00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.25 Особливий погляд.
7.10,8.10,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15 Д/с «Найнебезпеч-
нiшi польоти».
8.15,12.30 Форшмак.
8.45 Натхнення.
9.30 Машина часу.
10.10,5.10 Д/с «Великi 
танковi битви».
11.10,17.10,1.10 Д/с 
«Таємнича свiтова вiйна».
13.10 Д/с «Найєкстре-
мальнiший».

14.10 Д/с «Авiаката-
строфи: причини i на-
слiдки».
15.30 Час «Ч».
16.10,0.10 Д/с «Свiт 
Гiтлера: повоєннi плани».
18.10,2.10 Д/с «Вирi-
шальнi битви Другої 
свiтової вiйни».
19.15 Х/ф «Чингачгук - 
Великий Змiй».
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00 Х/ф «Без панiки, 
майор Кардош».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.05 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку 
дiтей.
4.25,1.20 Факти.
4.45 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+).
11.45,0.00,1.45 «На 
трьох». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.15 Скетч-шоу «На 
троих». (16+).
14.00,16.15 Х/ф «Ву-
личний боєць». (16+).
16.30 Х/ф «Самоволка». 
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
23.00 «На трьох 10». 
(16+).
3.25 Я зняв!

4.15 Х/ф «Останнiй та-
нець за мною». (16+).
6.20 Х/ф «Останнiй та-
нець за мною 2». (16+).
8.15 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 «Було у батька 
два сини».

5.55,7.20 Kids` Time.
6.00 М/ф.
6.20 М/с «Том i Джерi».
7.25 Орел i решка.
9.50 Аферисти в ме-
режах. (16+).
15.55 Х/ф «Стартрек: 
Вiдплата». (16+).
18.40 Х/ф «Стартрек: За 
межами Всесвiту». (16+).
21.00 Х/ф «Протисто-
яння». (16+).
22.50 Х/ф «Вбивцi на 
замiну». (18+).
0.40 Х/ф «Кiану».
2.25 Служба розшуку 
дiтей.
2.30 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.35 Х/ф «Паперовi 
квiти». (12+).
12.40,15.30 Т/с «Добра 
душа». (12+).
17.00 Iсторiя одного 
злочину. (16+).
20.10 «Говорить 
Україна».
22.00,23.10,2.00 Т/с 
«Вiдчайдушний домогос-
подар».
1.30 Телемагазин.
2.45 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.
9.10,10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. 
Ашiон, П. Рольником, О. 
Близнюком, С. Вардою, 
М. Стецюк та А. Мiщенко.
13.15 «Великий день» з 
А. Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i Д. Щасливою.
15.10 «Дзвiнок» з В. Во-

лошиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
18.00 «П`ята колонка» з 
Х. Чернегою.
18.30 «Влада хохотала» з 
Ю. Петрушевським.
19.00 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
22.00 «Мiнiстерство 
правди».
22.30 «Запорєбрик 
News» з О. Курбановою.
22.45 «Watchdogs».

6.00 Х/ф «Приключения 
Электроника», 3 с. (12+).
7.50 Х/ф «Синьор Ро-
бинзон». (Италия). (16+).
10.00 Х/ф «Деньги на 
двоих». (США). (16+).
12.25 Х/ф «Частное пио-
нерское 3. Привет, 
взрослая жизнь!» (16+).
14.25 Х/ф «Давай разве-
демся!» (16+).
16.10 Х/ф «Дура». (16+).
18.55 Х/ф «Крысиные 
бега». (США - Канада). 
(16+).
21.20 Х/ф «Большой 
босс». (Гонконг). (16+).
23.20 Х/ф «Королевство 
полной луны». (США). 
1.05 Х/ф «Жандарм в 
Нью-Йорке». (Франция 
- Италия). (16+).
3.15 Х/ф «Виват, гарде-
марины!» (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».
12.40 «Орел i решка. 
Перезавантаження. Аме-
рика».
14.40 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
18.00 Х/ф «Три метри 
над рiвнем неба». (16+).
20.15 «Орел i решка. 

Навколосвiтня подорож».
22.15 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
0.10 Х/ф «Iлюзiонiст». 
(16+).
2.10 Т/с «Три сестри».
3.00 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. 
Топ 100.
8.20 Квартирне питання.
9.20 Дiм на заздрiсть 
усiм.
10.20,19.00 Шiсть 
соток.
11.10,18.10 Удачний 
проект.
12.00,20.50 Дача боро-
дача.
13.00,0.40,3.40 Кориснi 
поради.
13.30 Спецiя.
14.00 Смачнi страви.
14.30 Правила вижи-
вання.
16.30 Затишна дача.
17.20,19.50 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 св
iдок».8.30,12.30,16.30,
19.00,2.20 «Свiдок».
9.00 «Страх у твоєму 
домi».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
23.00 Т/с «Слiпа зона». 
(16+).
0.45 «Легенди бандит-
ського Києва».
1.45 «Реальнi злочинцi».
3.00 «Речовий доказ».
4.00 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».
5.00 «Top Shop».

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

Вести.
11.35,4.25 «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 Новости культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Вместе нав-
сегда».
0.55 «Белая студия». Н. 
Ефремов.
1.40 Х/ф «Прости».
2.55 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Страх у твоєму домi.
6.45 Бандитська Одеса.
9.05,2.30 Правда життя.
10.15,1.30 Речовий 
доказ.
11.25 Україна: забута 
iсторiя.
12.20 Гордiсть України.
13.15 Природа сього-
дення.
14.15 Повiтрянi воїни.
15.15,19.50 Фантас-
тичнi iсторiї.
16.10,20.50 Шукачi не-
приємностей.
17.05 НАСА: нез`ясо-
ване.
18.05 Полiт над Землею.
19.00,23.40 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
21.45 Астронавти: най-
важча робота у Всесвiтi.
22.35 Народження кон-
тинентiв.
0.30 Крила вiйни.
4.15 Дива природи.
5.15 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.00 М/ф «Книга джун-
глiв 2».
10.15 Х/ф «Мексика-
нець».
12.45,18.00 4 весiлля.
15.00,1.00 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00,2.55 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.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.20 Х/ф «Отпуск по об-
мену». (США). (16+).
8.30 Х/ф «Люди в черном 
2». (США). (12+).
10.00 Х/ф «Люди в 
черном 3». (США). (12+).
11.40 Х/ф «Правила 
съема: Метод Хитча». 
(США). (12+).
13.35 Х/ф «Грязные 
танцы». (США). (12+).
15.15 Х/ф «Век Адалин». 
(США - Канада). (16+).
17.05 Х/ф «Маска 
Зорро». (США - Гер-
мания). (12+).
19.20 Х/ф «Помпеи». 
21.00,0.40 Х/ф 
«Быстрый и мертвый». 
(США - Япония). (16+).
22.45 Х/ф «Бердмэн». 
(США). (18+).
2.25 Х/ф «Такси 3». 
(Франция). (16+).
3.50 Х/ф «Авиатор». 
(США - Германия). (16+).

6.00,18.50,2.30
«ДжеДАI».
6.20 Х/ф «Кiкбоксер 3». 
8.15 Х/ф «Три днi на 
втечу». (16+).
11.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
12.55 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,2.00 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 Х/ф «Фан-
фан-Тюльпан». (16+).
21.20 Х/ф «Сахара». 
23.55 Х/ф «Хижак». 
3.00 «Цiлком та-
ємно-2017».
3.25 «Помста природи».
5.45 Телемагазини.

6.00 Гiмн України.
6.05,4.10 Енеїда.
7.00,8.00,9.00,21.00,0
.10,2.35,3.45,5.35 Но-
вини.
7.10 М/ф «Як козаки у 
футбол грали».
7.30 М/ф «Як козаки 
олiмпiйцями стали».
7.50 М/ф «Як козаки сiль 
купували».
8.05 Д/с «Дикi Дива. Дикi 
тварини в зоопарку Сан-
Дiєго».
8.30,10.10 #ВУкраїнi.
9.05 Телепродаж.
9.35 Антропологiя.
10.35,23.15 Д/с «Дика 
природа Аргентини».
11.25 Х/ф «Авраам: охо-
ронець вiри», 1 i 2 с.
15.00 UA:Фольк. Спо-
гади.
16.05 Концерт. Пiснi про 
кохання.
17.20 Мiста мiстечка.
17.35 Найменшi тва-
ринки.
18.35 Х/ф «Богдан-Зи-
новiй Хмельницький».
21.25 Х/ф «Передчуття».
0.35 Д/с «Таємницi 
iсторiї. Портрети».
2.20 Пишемо iсторiю. 
Орест Субтельний.
3.00,5.05 Д/с «Не-
ймовiрнi винаходи».
3.30 Земля, наближена 
до неба.

7.00,6.00 «Життя 
вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
10.00,18.20 «Свiт нави-
ворiт».
13.00 Т/с «Папiк». (12+).
19.30,5.15 «ТСН».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Вечiрнiй 
квартал».
22.15 «Жiночий 
квартал».
23.55 «Свiтське життя. 
Найкраще».
0.55 Комедiя «Як позбу-
тися хлопця за 10 

хвилин». (16+).
2.55 Комедiя «Буме-
ранг».

3.15 «Чекай на мене. 
Україна».
4.35,5.45 «Орел i решка. 
На краю свiту».
5.15 «Телемагазин».
6.45 «Слово Предстоя-
теля».
7.00 Х/ф «Операцiя «Ту-
шонка». (16+).
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.00 Х/ф «Блондинка за 
рогом».
12.40 Х/ф «Найприва-
бливiша i найсимпатич-
нiша».
14.25 Х/ф «Самотнiм 
надається гуртожиток».
16.10 Х/ф «Рiдня».
18.10 Х/ф «Здрастуй i 
прощай».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Творчий вечiр 
Костянтина Меладзе. 
Останнiй романтик».
22.20 Т/с «Голос з мину-
лого», 1-4 с. (12+).
2.00 Х/ф «Коханцi». 
(16+).

6.00,7.00,8.00,9.00,10
.00,11.00,12.00,15.00,
18.00,20.00,0.00,1.00,
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 Лiнiйка художнiх 
фiльмiв.
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.
23.50 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
0.10 Є сенс.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.50 Скарб нацiї.
5.00 Еврика!
5.10 Факти.
5.35 Не дай себе ошу-
кати.
6.25,12.00,13.00 «На 
трьох». (16+).
10.40 Дизель-шоу. 
(12+).
12.45 Факти. День.
13.35 Т/с «Пес». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Турист». 
(16+).
21.10 Х/ф «Одного разу 
у Мексицi: Вiдчайдушний 
2». (16+).
23.05 Х/ф «Мачете 
вбиває». (16+).
1.25 Громадянська обо-
рона.
3.00 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.35,10.55 Т/с «Слiд». 
(16+).
7.55 Неймовiрна правда 
про зiрок.
13.55 Супербабуся. 
(12+).
18.40,23.45 Звана ве-
черя. (12+).
21.00 МастерШеф. 
Celebrity. (12+).

6.00,1.20 Вар`яти. 
(12+).
6.05 Хто проти блон-

динок? (12+).
8.05,9.55 Kids` Time.
8.10 Х/ф «Дiти шпи-
гунiв».
10.00 Орел i решка. 
Земляни.
11.00 Орел i решка.
15.00 Х/ф «Сусiди на 
стрьомi». (16+).
17.05 Х/ф «Пустун». 
19.00 Х/ф «Кiлери». 
(16+).
21.00 Х/ф «Охоронець 
кiлера». (16+).
23.35 Х/ф «Iнший свiт: 
Пробудження». (18+).
2.10 Зона ночi.

7.00,15.00,19.00 Сьо-
годнi.
7.25,3.50 Реальна мiс-
тика.
8.10 Т/с «Штамп в 
паспортi». (12+).
12.40 Т/с «Квочка», 1 i 2 
с.
15.20 Т/с «Квочка».
17.00 Т/с «Любов iз за-
критими очима», 1 i 2 с. 
(12+).
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Любов iз за-
критими очима». (12+).
23.00 Т/с «Каблучка з 
бiрюзою», 1 i 2 с.
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Каблучка з 
бiрюзою».
3.00 Гучна справа.

8.45 «Щасливий снi-
данок».
9.00 «Щасливе iн-
терв`ю».
10.00,11.00,12.00,13.
00,14.00,15.00,16.00
«Репортер». Новини.
10.10 «Cоцiальний 
статус» з В. Бiрзулом.
10.40 «Перша 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 Кон-
церт.
17.00 «Не наша Russia» з 
М. Гаєм та I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» 
з П. Рольником та О. 
Близнюком.
20.00 Д/ф «UA - 30».
20.30 «Вiйна за неза-
лежнiсть».
21.00 «Прямий доказ».
22.00 «The Week». Мiж-
народний огляд з Т. Бе-
резовцем та П. Залма-
євим.
23.00 «Вата шоу» з А. 
Полтавою.

6.00 Х/ф «Про Красную 
Шапочку», 1 с. (12+).
7.50 Х/ф «Жандарм в 
Нью-Йорке». (Франция 
- Италия). (16+).
10.00 Х/ф «Крысиные 
бега». (США - Канада). 
12.25 Х/ф «Большой 
босс». (Гонконг). (16+).
14.25 Х/ф «Королевство 
полной луны». (США). 
16.10 Х/ф «Виват, гарде-
марины!» (16+).
18.55 Х/ф «Медве-
жатник».
21.20 Х/ф «Игра 
смерти». (Гонконг - 
США). (16+).
23.20 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли». (Китай). 
(16+).
1.05 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли 2». (Китай). 
(16+).
3.15 Х/ф «Гамлет». (Ан-
глия - Франция). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.35 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.30 Х/ф «Лiто. Одно-
класники. Кохання». 
(16+).
11.15 Х/ф «Три метри 
над рiвнем неба». (16+).
13.35 «Орел i решка. 
Перезавантаження».

0.00 Х/ф «Дорiан Грей». 
(18+).
2.00 Т/с «Три сестри».
3.40 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 Квартирне питання.
9.30 Iдеї ремонту.
10.20 Правила життя.
12.00 Майстри ремонту.
12.50 Один за 100 
годин.
14.30 Затишна дача.
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.

6.00 «Легенди бандит-
ської Одеси».
7.00 Т/с «Право на за-
хист». (16+).
10.45 «Легенди карного 
розшуку».
12.35 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
13.50 Т/с «Смерть у 
раю». (16+).
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00,2.45 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Пограбу-
вання казино». (16+).
21.25 Х/ф «Лiченi се-
кунди». (16+).
23.15 Х/ф «Час вiд-
плати». (16+).
1.30 «Таємницi 
кримiнального свiту».
3.15 «Випадковий 
свiдок».
3.20 «Речовий доказ».
4.15 «Правда життя. 
Професiйнi байки».
4.45 «Top Shop».

6.00 «Утро России. Суб-
бота».
9.00 Вести. Местное 
время.
9.15 Местное время. 

Суббота.
9.30,6.05 «По секрету 
всему свету».
9.55 «Формула еды».
10.15 «Пятеро на од-
ного».
11.00,20.00 Вести.
11.30 «Сто к одному».
12.15 «Смотреть до 
конца».
13.20 «Доктор Мяс-
ников».
14.15 Т/с «Затмение».
18.05 «Привет, Андрей!»
21.00 Х/ф «Мама 
Маша».
0.20 «Романтика ро-
манса».
1.15 Х/ф «Домработ-
ница».
4.30 Х/ф «Мечты из 
пластилина».

6.00 Випадковий свiдок.
9.30,1.25 Мiстична 
Україна.
10.25,14.20 У пошуках 
iстини.
11.20 Речовий доказ.
12.30,0.30 Фантастичнi 
iсторiї.
13.30 Прихована реаль-
нiсть.
15.10 Стежина вiйни.
16.10,21.00 Топ 10: 
Таємницi та загадки.
19.10 Полiт над Землею.
2.15 Телеформат.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.15 Х/ф «Елвiн i бурун-
дуки».
11.00 Х/ф «Елвiн та бу-
рундуки 2».
12.45,13.45,14.45,22.0
0,23.00,0.00 Одного 
разу пiд Полтавою.
15,22.30,23.30,0.30
Танька i Володька.
15.15 М/ф «Лоракс».
16.45 Х/ф «Подарунок 
на Рiздво 2».
18.30 Х/ф «Подарунок 
на Рiздво».
20.15 Х/ф «Пiнгвiни 
мiстера Поппера».
1.00 Країна У 2.1.

2.15 Панянка-селянка.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.35 Х/ф «Давайте по-
танцуем». (США). (12+).
8.20 Х/ф «Ешь, молись, 
люби». (США). (16+).
10.35 Х/ф «Остров 
Ним». (США). (12+).
12.10 Х/ф «Осень в Нью-
Йорке». (США). (12+).
13.50 Х/ф «Большие 
глаза». (США - Канада). 
(16+).
15.35,1.30 Х/ф «Мумия: 
Гробница императора 
драконов». (США - Китай 
- Германия). (16+).
17.20 Х/ф «Парк Юрс-
кого периода». (США). 
(16+).
19.25,4.45 Х/ф «Бел-
фегор - призрак Лувра». 
(Франция). (12+).
21.00,3.20 Х/ф «Иден-
тификация». (США). 
(16+).
22.25 Х/ф «Женщина в 
черном». (Великобри-
тания - Канада - 
Швеция). (16+).
0.00 Х/ф «Дракула». 
(США - Япония). (16+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.05 «Загублений свiт».
11.05 Х/ф «Вiйни 
дронiв». (16+).
12.50 Х/ф «Iнферно». 
(16+).
14.45 Х/ф «Мистецтво 
вiйни». (16+).
17.00 Х/ф «Орел дев`я-
того легiону». (16+).
19.25 Товариський матч 
з футболу. «Iнтер» - «Ди-
намо».
21.25 Х/ф «Персi 
Джексон та викрадач 
блискавок». (16+).
23.55 Х/ф «Толкiн».
2.05 «Помста природи».
4.05 «Цiлком та-
ємно-2017».
5.45 Телемагазини.

п'ятниця, 13 серпня

субота, 14 серпня
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6.00 Гiмн України.
6.05,4.10 Енеїда.
7.00,8.00,8.55,21.00,0
.05,2.35,3.45,5.35
Новини.
7.10 М/ф «Уроки 
тiтоньки Сови».
7.15 М/ф «Як козаки у 
хокей грали».
7.30 М/ф «Як козаки 
прибульцiв зустрiчали».
7.50 М/ф «Як козаки 
кулiш варили».
8.15 Погода.
8.20,21.25 Д/с «Дикi 
тварини».
9.00 Божественна 
Лiтургiя Православної 
Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Като-
лицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята 
Меса Римсько-Като-
лицької Церкви в Українi.
13.30 Мiста мiстечка.
14.30 Телепродаж.
15.05 Країна пiсень.
16.20 Концерт. Дмитро 
та Назарiй Яремчуки.
17.30 Концерт. Квартет 
Гетьман.
18.25 Х/ф «Передчуття».
20.05 Д/с «Дика при-
рода Аргентини».
22.00 Д/с «Вердикт 
iсторiї».
23.10 Пишемо iсторiю. 
Симон Петлюра.
23.25 Д/с «Свiт дикої 
природи».
0.30 Х/ф «Богдан-Зи-
новiй Хмельницький».
3.00 #ВУкраїнi.
3.30 Земля, наближена 
до неба.
5.05 Я вдома.

7.00 «Життя вiдомих 
людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
9.00,3.40 «Свiт нави-
ворiт».
13.00 Т/с «Папiк». (12+).

18.30 «Свiтське життя. 
Найкраще».
19.30,5.35 «ТСН».
20.15 Х/ф «Кiнг Конг». 
(16+).
0.00 Х/ф «Хеллбой: 
Герой iз пекла». (16+).
2.15 Трилер «Тихе 
мiсце». (16+).

3.35 «Подробицi» - 
«Час».
4.05 М/ф.
4.50 Х/ф «Двоє пiд од-
нiєю парасолькою».
6.20 Х/ф «Дурнi». (16+).
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня».
10.00 «Iнше життя».
13.05 «Речдок. Випе-
реджаючи час. Кажан».
17.50 Х/ф «Сутичка». 
(16+).
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Сiмейне 
пограбування». (12+).
22.25 «Бенефiс Алли 
Пугачової».
0.25 «Речдок».

6.00 Вiкно до Америки.
6.10,7.10,1.10 Д/с 
«Найнебезпечнiшi по-
льоти».
7.00,8.00,8.50,15.00,1
8.00,20.00,0.00,1.00,2
.00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
7.50,21.25 Актуально: 
Економiка. Полiтика. 
Соцiум.
8.05 Невигаданi iсторiї.
8.25 Vоїн - це я!
8.35 Натхнення.
9.00 Божественна 
лiтургiя ПЦУ.
11.00 Божественна 
лiтургiя УГКЦ.
12.15 Х/ф «Чорний ка-
пелюх, червона хустка».
15.15,22.00 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.
23.50 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
0.15 Д/с «Бойовий 
вiдлiк».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!
5.10 Д/с «Великi танковi 
битви».

4.50 Скарб нацiї.
5.00 Еврика!
5.10 Факти.
5.35 Не дай себе ошу-
кати.
6.25,2.00 Анти-зомбi.
7.20 Секретний фронт.
8.20 Громадянська обо-
рона.
9.20 Х/ф «Одного разу у 
Мексицi: Вiдчайдушний 
2». (16+).
11.15,13.00 Х/ф «Ту-
рист». (16+).
12.45 Факти. День.
13.33 Х/ф «Втiкач». 
(16+).
16.05 Х/ф «Служителi 
закону». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Шерлок 
Холмс». (16+).
21.45 Х/ф «Шерлок 
Холмс. Гра тiней». (16+).
0.05 Х/ф «Людина 
пiтьми». (16+).
2.45 Я зняв!

5.20 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.45 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+).
23.50 Я соромлюсь 
свого тiла. (16+).

6.00 Таємний агент. 
(12+).
6.35,7.55 Kids` Time.
6.40 М/с «Том i Джерi».
7.00 М/ф «Том i Джерi 
зустрiчають Шерлока 
Холмса».
8.00 М/ф «Ральф-руй-
нiвник».
10.00 М/ф «Ральф-руй-
нiвник 2».
12.10 Х/ф «Змiї на борту 
лiтака». (16+).
14.20 Х/ф «Глибоке синє 
море». (16+).
16.40 Х/ф «Охоронець 
кiлера». (16+).
18.55 Х/ф «Божевiльний 
патруль». (16+).
21.00 Х/ф «Божевiльний 
патруль 2». (16+).
23.05 Improv Live Show. 
(12+).
2.45 Вар`яти. (12+).

5.50,19.00 Сьогоднi.
6.50,3.10 Реальна мiс-
тика.
8.45 Т/с «Вiдчайдушний 
домогосподар».
12.50 Т/с «Невiдправ-
лений лист». (12+).
17.00 Т/с «Будь що 
буде», 1 i 2 с. (12+).
20.00 Т/с «Будь що 
буде». (12+).
22.00 Т/с «Соломонове 
рiшення». (12+).
1.50 Телемагазин.
2.20 Гучна справа.
4.45 Агенти справедли-
востi. (16+).

9.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,17.00 «Ре-
портер». Новини.
9.15 «Медексперт» з К. 
Трушик.
10.10 «Про особисте» з 
Н. Фiцич.
11.15,12.15 «Акценти» 
з Н. Фiцич.
13.10 «П`ята колонка» з 
Х. Чернегою.

13.40 «Запорєбрик 
News» з О. Курбановою.
14.00,15.30 Концерт.
17.15 «Не наша Russia» 
з М. Гаєм та I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» 
з П. Рольником та О. 
Близнюком.
20.00 «Прямий доказ».
20.20 «Watchdogs».
20.45 «Sound.чєк».
21.00 «Великi новини» з 
Т. Березовцем.
22.00 «Влада хохотала» 
з Ю. Петрушевським.
22.30 «Щасливий день з 
полiтиком».
23.00 «Вата шоу» з А. 
Полтавою.

6.00 Х/ф «Про Красную 
Шапочку», 2 с. (12+).
7.50 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли 2». (Китай). 
(16+).
10.00 Х/ф «Медве-
жатник». (Германия - 
США). (16+).
12.25 Х/ф «Игра 
смерти». (Гонконг - 
США). (16+).
14.25 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли». (Китай). 
(16+).
16.10 Х/ф «Гамлет». 
(Англия - Франция). 
(16+).
18.55 Х/ф «Помни». 
(США). (16+).
21.20 Х/ф «Набережная 
Орфевр, 36». (16+).
23.20 Х/ф «Проект «А». 
(Гонконг). (16+).
1.05 Х/ф «Проект «А» 2». 
(Гонконг - США). (16+).
3.15 Х/ф «Дети Хуанг 
Ши». (Австралия - Гер-
мания - США). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.40 «Ух ти show».
8.50 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.35 М/ф «Вартовi 

джунглiв».
12.20 Х/ф «Лiто. Одно-
класники. Кохання». 
(16+).
14.10 «Орел i решка. 
Перезавантаження».
0.00 Х/ф «Iлюзiонiст». 
(16+).
2.00 Т/с «Три сестри».
2.50 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 Квартирне питання.
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.
19.40 Затишна дача.
20.30 Дача бородача.
22.20 Майстри ремонту.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
3.40 Кориснi поради.
4.10 М/ф.

5.45 Х/ф «Прорив».
7.15 «Слово Предстоя-
теля».
7.25 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
9.50 Т/с «Смерть у раю». 
(16+).
14.15 Х/ф «Пограбу-
вання казино». (16+).
16.05 Х/ф «Лiченi се-
кунди». (16+).
17.50 «Легенди карного 
розшуку».
19.00 Т/с «Янголи 
вiйни». (16+).
23.00 Х/ф «Мовчазна 
отрута». (16+).
0.40 Х/ф «Час вiдплати». 
(16+).
3.00 «Речовий доказ».

6.30 Х/ф «Плохой хо-
роший человек».
8.15 «Диалоги о жи-
вотных. Сафари Парк в 
Геленджике».

9.00 Местное время. 
Воскресенье.
9.35 «Пешком...» Мо-
сква - Дмитровское 
шоссе.
10.05 «Устами мла-
денца».
10.45 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
11.30 «Сто к одному».
12.15 «Большая пере-
делка».
13.15 «Парад юмора».
14.50 Т/с «Затмение».
18.15,4.20 Х/ф «Личные 
счеты».
20.00 Вести.
22.30 Д/ф «ГКЧП. 30 лет 
спустя».
23.30 Х/ф «Буду жить».
2.40 Х/ф «Другой 
берег».

6.00 Випадковий свiдок.
9.20,1.30,5.10 Мiс-
тична Україна.
10.15,14.05 У пошуках 
iстини.
11.05 Речовий доказ.
12.15,0.30 Фантастичнi 
iсторiї.
13.15 Прихована реаль-
нiсть.
15.00 Стежина вiйни.
16.00,21.00 Топ 10: 
Таємницi та загадки.
19.00 Народження кон-
тинентiв.
2.25 Пiдроблена iсторiя.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.15 Х/ф «Елвiн i бурун-
дуки 3».
11.00 Х/ф «Елвiн i бу-
рундуки: Бурунду-
мандри».
.45,13.45,14.45,23.45
Одного разу пiд Пол-
тавою.
.15,14.15,15.15,0.15
Танька i Володька.
15.45 М/ф «Книга джун-
глiв 2».
17.00 Х/ф «Дора i загу-
блене мiсто».
19.00 Х/ф «Великий».

21.00 Х/ф «Форрест 
Гамп».
0.45 Країна У 2.1.
2.00 Панянка-селянка.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.20,13.35 Х/ф «Парк 
Юрского периода». 
(США). (16+).
8.25 Х/ф «Хорошо быть 
тихоней». (США). (16+).
10.05 Х/ф «Давайте 
потанцуем». (США). 
(12+).
11.45 Х/ф «Мумия: 
Гробница императора 
драконов». (США - Китай 
- Германия). (16+).
15.40 Х/ф «Люди в 
черном 3». (США). (12+).
17.20 Х/ф «Белфегор 
- призрак Лувра». 
(Франция). (12+).
18.55 Х/ф «Белоснежка 
и охотник». (США). (16+).
21.00,2.55 Х/ф 
«Фрида». (США - Мек-
сика - Канада). (16+).
23.00 Х/ф «Игры ра-
зумов». (Ирландия). 
(16+).
1.00 Х/ф «Четыре 
свадьбы и одни похо-
роны». (Великобри-
тания). (12+).
4.55 Х/ф «Такси». 
(Франция). (16+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.00 «ДжеДАI».
8.45,0.50 «Загублений 
свiт».
12.45 Х/ф «Австралiя».
16.00 Х/ф «Старскi та 
Хатч».
18.00 Х/ф «Двiйник».
20.10 Х/ф «Коммандо». 
(16+).
22.00 Х/ф «В`язень». 
(16+).
23.50 Т/с «Рекс 2».
1.55,4.20 «Помста при-
роди».
4.15 «Найкраще».
5.45 Телемагазини.

неділя, 15 серпня

Відповіді на кросворд з №29

По горизонталi:
1. 24 години. 5. Спортивне 

взуття. 8. Колiрний вiдтiнок. 9. 
Рiчка в Казахстанi. 11. Марка 

вертольота. 12. Заперечна 
частка. 14. Негативний iон. 15. 
Приправа з вiнка. 18. ...-кон-
церт. 21. "...-банк". 22. Рос. 

художник. 23. Мiсто в Iндiї. 25. 
Музей у Парижi. 27. Цивiльне ... 
30. Густина. 31. Одиниця площi. 
32. Подих вогню. 33. Товщина 

колготок. 35. Мiсто-порт в 
Грузiї. 36. Карликовий бик

По вертикалi:
2. Рiчка в Росiї. 3. Музичний 

знак. 4. Полiцейський у Францiї. 
5. Гурт В. Цоя. 6. Споруда для 
ремонту суден. 7. Ледi ... 10. 

Селище в Ср. Азiї. 13. Отруйна 
змiя. 16. ... Марiя. 17. Довгий 

насип. 19. Перше в життi слово. 
20. Цар звiрiв. 23. Споруда в 
порту. 24. Отруйний газ. 25. 

Софi ... 26. ...-де-Жанейро. 28. 
Фр. актриса ... Шнайдер. 29. 

Недолiк. 32. Нотний первiсток. 
34. Японський театр

По горизонталi:
1. Лоза. 3. Корт. 5. Змiна. 7. Кеди. 9. 
Нато. 11. Ар. 12. Топ. 14. Ом. 15. Ада. 
16. Мир. 17. Люк. 19. Аза. 22. Од. 24. 
Сбу. 25. Ла. 26. Перу. 28. Осел. 29. 
Сором. 30. Каша. 31. Озон.

По вертикалi:
1. Лiкар. 2. Ази. 3. Кан. 4. Тромб. 6. 
Iрод. 8. Ер. 10. То. 12. Тарас. 13. Палау. 
18. Гопак. 20. Збiр. 21. Балон. 23. Де. 
25. Ле. 27. Уса. 28. Омо

КРОСВОРД



№	30	(978)
5	серпня 2021 року 17

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

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, 
господарські споруди. Все при-
ватизоване. 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, з/п 98 м. кв., 
центр с. Мартинівка. Газ, вода, 
колодязь у дворі. З/д 22 сотки, 
сад, огород. Господарські спо-
руди, 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. Пер-
шотравнева,43 (р-н дитбу-
динку). Будинок з меблями, 
жила площа 91 м.кв., з/д 6 
соток, господарські 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 перео-
формленням. Тел. 0500339845

� 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 дого-
вірна. Тел. 0954203913 

� 1/2	БУДИНКУ,	вул. Н. 
Грунь. З/д 0,14 га. 2 кімнати, + 
коридор. Газ, вода, без зруч-
ностей. 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, в початкових 
номерах вул. Н. Грунь. З/п 78 
м.кв., л/кухня, господарські 
споруди, погріб. Ціна дого-
вірна. Тел. 0969955042

� БУДИНОК, пров. Пер-
шотравневий (р-н дитбудинку), 
з/п 63,8 м.кв., з/д 7 соток, гос-
подарські споруди. Комунікації 
в будинку. Тел. 0667433172

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

� БУДИНОК, по вул. Миру, 
63, площа 100 м.кв., недобу-
дований. 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, жилий, центр с. 
Петрівка-Роменська. Термі-
ново. Торг. Тел. 0506715371

� БУДИНОК, опалювальна 
площа 93 м.кв., р-н залізнич-
ного вокзалу. Присадибна 
ділянка 7,5 м.кв. Газ, вода, 
господарські споруди. Тел. 
0997730467

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

� БУДИНОК, р-н М. Круга, 
90 м. кв., газ, вода, котел на 
дровах, 7 соток, всі зручності, 
господарські споруди. Все при-
ватизоване. Тел. 0992858310.

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

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

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

� БУДИНОК з усіма зруч-
ностями. Погріб, сарай, гараж, 
з/д. Тел. 0955344036. 

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

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

� БУДИНОК цегляний, 1990 
р.з., 48 м.кв., газ, вода, кана-
лізація, 2 види опалення, з/д 
15 соток. Терміново. Тел. 
0500124450. 

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

� ДАЧА, с. Малі Будища, з/д 
9 соток, 50 м. від річки. Ціна 
900 у.о. Можливий торг. Тел. 
0995372117. 

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

� БУДИНОК, р-н Заяр, газ, 
вода, з/д 7 соток, гараж, л/
кухня (газ, вода), сарай, вх. 
погріб, м/п вікна, натяжні стелі. 
У дворі тротуарна плитка. Тер-
міново. Тел. 0997845301.  

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

� БУДИНОК	з меблями, всі 
зручності, гараж, сарай, л/
кухня, вхідний погріб, з/д 10 
соток. Ціна договірна. Тел. 
0953995098. 

� БУДИНОК, пров. Чапаєва, 
22, с/г споруди, погріб, з/д 6 
соток. Тел. 0954238850

� БУДИНОК, пл. 55 м.кв., 
в с. Римарівка (поруч з цен-
тром), приватизований. З/д 
35 соток, присвоєний када-
стровий номер. Є вихід до р. 
Грунь. Телефонуйте, щоб дізна-
тися більше. Ціна  3500 $ (дого-
вірна). Тел. 0688658214

� БУДИНОК, р-н Вовча, з/п 
56,9 м.кв. Газ, вода, котел, 
новий гараж з ямою, госпо-
дарські споруди. З/д 0,0622 
га, приватизована. Тел. 
0994136109. 

� 1/2	БУДИНКУ, центр, всі 
зручності. Гараж, погріб, гос-
подарські споруди. Після 
19,00 не телефонувати. Тел. 
0978238683. 

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

� САДИБА в мальовничому 
місці із з/д 85 соток. В лісі, в 
центрі с. Соснівка. Документи в 
наявності. Тел. 0635385987

КВАРТИРИ
Продаж

� 2-КІМН. кв., р-н Черемушки, 
3/5 поверх. Тел. 0509767814. 

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

� 2-КІМН. кв., р-н Чере-
мушки, 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 

� 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. Кома-
рова, 3 (р-н Вовча), 37 м.кв., 
господарські споруди. Ціна 
6000 у.о. Тел. 0508651828 

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

� 2-КІМН. кв., 2/5 поверх, 
по вул. Гетьманська, 48,9 
м.кв. Частковий ремонт. Тел. 
0971828054, 0507634108

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

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

� 2-КІМН. кв., центр с. П.-Ро-
менська у «фінському» будинку 
на 2-х власників. Л/кухня, 
сарай, вх. погріб, гараж, мета-
левий паркан, м/п вікна, газ. 
Без зручностей. Дві газові 
плити, частково вмебльо-
вана. Ціна 4300 у.о. Торг. Тел. 
0502321793

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

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

� 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. Терміново. 
1/5 поверх, р-н Сарського, 
вул. Полтавська, 35. З/п 51,4 
м.кв. Ціна договірна. Тел. 
0952264923.  

� 2-КІМН. кв. в 1-поверховому 
будинку. Гараж, з/д , зручності. 
Тел. 0951278145. 

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

� 1-КІМН. кв., з/п 24 м.кв. 
(малосімейка). 2/5 поверх, р-н 
Сарського перехрестя, вул. 
Полтавська, 43, не кутова, 2 

балкони, склопакети. Ціна 11 
тис. у.о. Тел. 0665189014

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

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

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

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

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

� ТОВ «Качаново-Агро» продає 
ПРИМІЩЕННЯ	ТОКУ. Тел. 
0964423093

ЗДАМ

� ЖИТЛО, подобово, на три-
валий термін або бригаді у від-
рядженні, Інтернет, кондиці-
онер. Можливість надання 
відповідних документів. Тел. 
0508783429. (27) 

� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790

� 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

� КОМФОРТАБЕЛЬНА	КВАР-
ТИРА. Подобово та на тривалий 
термін. Тел. 0956751072

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. 

� ГАРАЖ, р-н цегельного 
з-ду. Великий погріб. Тел. 
0953860069.

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-21063,	газ/бензин, 
нормальний стан, зварю-
вальних 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	Caddy, 2008 р.в., максі, 
7 місць, 1,9 дизель. Тел. 
0955790044. 

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

� ВАЗ-2105, 1996 р.в., бензин 
1,5, Замінені: гума, АКБ, шарові 
опори, барабани задніх коліс, 
корзина щеплення та ін. Чер-
воний колір. Ціна 900 у.о. Торг. 
М. Гадяч. Тел. 0667364477 
(Олександр)

� MAZDA	323, двигун 1,6 та 
2,0. КПП 5 ст., ціна 15 тис. грн. 
Тел. 0997618185.

� ГАЗЕЛЬ-32213, 2003 р.в., 
легковий, пасарижський, 
7 місць, газ/бензин, один 
власник. Нормальний стан. Тел. 
0956916578. 
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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

38

Новожанівський м'ясокомбінат 
закуповує від населення 

Тел. : 066�41�80�929
 068�108�40�70ДОРОГО! 

КОРІВ, БИКІВ, 
ТЕЛЯТ, КОНЕЙ 

38

Фермерське господарство закуповує 
БИЧКІВ, ТЕЛИЦЬ ВІД 150�500 КГ.

ТЕЛИЦЬ ПАРУВАЛЬНОГО ВІКУ ТА 
КОРІВ ДІЙНИХ 

У БУДЬ � ЯКІЙ КІЛЬКОСТІ
 Тел.: 050�628�53�66, 097�901�08�07 38

Тел. : 050�140�36�06, 098�044�93�20
Тройно Серій Сергійович м. Харків

КОРІВ, БИКІВ, 
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ 

живою вагою. Терміновий виклик! 

КУПЛЮ ДОРОГО
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	� DAEWOO	Lanos, газ/бензин, 
2005 р.в., пробіг 55 тис. км., 
зелений колір, ціна 3600 у.о. 
Тел. 0999549155.  

	� VW	Golf-II. Ціна договірна. 
Тел. 0669958323

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

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

 �  СІВАЛКА зернова 6,3 
м. Повний комплект. Тел. 
0953258688. (11) 

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

МОТО
Продаж

	� МОТОЦИКЛ	Enduro 
Shineray-6B, у гарному стані. 
Ціна 1200 у.о. Тел. 0660317493

	� МОПЕД	Дельта. Тел. 
0955711574

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

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

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

	� З/Ч	до	«Москвича». Недо-
рого. Тел. 0977618185. 

	� ГУМА до Т-25, Т-16, в задо-
вільному стані. Дешево. Тел. 
0668046130.

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. (22)

	� 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

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

МЕБЛІ
Продаж

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

	� ЛІЖКО	З	ЕЛЕКТРОПРИ-
ВОДОМ	для лежачих хворих, 
виробник Швеція. Гарний стан. 
Тел. 0662559486

	� ЛІЖКО нове, сучасне, 
1,9х2,0м., дерев’яне. Ціна дого-
вірна. Тел. 0999533821 

	� ШАФА 3-дверна, з антре-
солями. Шафа 3-дверна, міні-
стінка, 230 см., двері дерев’яні. 
Все в гарному стані. Тел. 
0955198630.  

	� ШАФА кухонна, 180х112х42. 
Шафа 3-дверна 175х150х60. 
Шафа книжкова 210х90х42. Тел. 
0664719285, 0675441492

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, вело-
сипед, електрична соковижи-
малка, стінка, казани, трельяж, 
пилосос, блендер, каністри.  
Тел. 0989542346. 

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

	� 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

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

	� 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

	� ТИРСА суха, стружка. Тел. 
0509238910

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

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

	� ПШЕНИЦЯ та ячмінь нового 
урожаю. Тел. 0666235938

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

	� ЯЧМІНЬ. Тел. 0506740355

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

	� ЦИБУЛЯ	домашня. Тел. 
0509779570. 

	� ВІЗ	1-КІННИЙ на гумовому 
ходу. Вулики б/в. Корморізка 
електрична. Тел. 0957570743

	� ПШЕНИЦЯ.	Ячмінь. Тел. 
0502241769, 0682147681

	� АКОРДЕОН. Коляска дитяча 
трансформер. Ліжечко дитяче з 
матрацом. Банки 0,5 л. Перука. 
Тел. 0669508367

	� БАНКИ: 3, 1, 0,5л. Таз 100л., 
бутлі 5л. Квіти: еухарис, мон-
стера, юкка, драцена. Тел. 
0950678649.  

	� ВУГІЛЛЯ. DVD. Тел. 
0984024712. 

	� ЛІЖЕЧКО дитяче, дерев’яне, 
1,40х0,65. Книги художні по 15 
грн. Банки різні (за півціни). 
Матрац «Дормео» 2,00х1,40. 
Костюм чоловічий р.48-50. 
Стелаж 2,0х1,60. Люстра на 5 
ріжків. Тел. 0956136209. 

	� ЦЕГЛА б/в. Труби а/цементні 
100х300мм. Телефон Nokia 230. 
Тел. 0992279628, 0983814350.

	� КОЛЯСКА дитяча «Adamex 
Aspena Deluxe» 2 в 1, універ-
сальний колір, гарний стан. Ціна 
6500 грн. Тел. 0668271616. 

	� КОЛЯСКА для інваліда. Тент 
для фури. Медогонка. Вулик-ко-
лода. Рамки навощені для 
вуликів. Тел. 0992180017. 

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

	� ПРАЛЬНА	МАШИНА – 400 
грн. Пічна газова автоматика – 
450 грн. Борона зубчата – 300 
грн. Бідон 30л. (нерж.) – 700 
грн. Тел. 0662683686. 

	� ЄМНОСТІ для зерна 0,5 
та 1т. із засувами. Ел. двигун 
220 - 3 кВт. Велосипеди, 2 шт. 
Недорого. Тел. 0958024506, 
0951626631. 

	� СТІЛ, трельяж, матрац, 
люстра, ванна, дві шафи, дитяча 
машинка, вітальня 4м. Тел. 
0509864682. 

	� ПРАЛЬНА	МАШИНА 
«Малютка», пральна машина 
«Донбас». Велосипед жіночий, 
витяжка, дуги до мотоцикла. 
Тел. 0662000908. 

	� ЧОВЕН дерев’яний, новий, 
матеріал – сосна. Розмір 
370х70х30. Ціна 3000 грн. Тел. 
0508398843.  

	� ХОЛОДИЛЬНИК маленький, 
таганок 3-камфорний. Плита 
газова, 4-камфорна. Холо-
дильник 2-камерний. Чайний 
гриб. Тел. 0662000908. 

	� СТАНОК деревообробний. 
Портативний обігрівач «Роус». 
Батарея чавунна, 7 секцій. 
Ел. двигун 1425 об./хв. Тел. 
0668791450. 

	� БАТАРЕЇ чавунні, б/в. Тел. 
0507627586. 

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

	� БАСЕЙН каркасний, діаметр 
4,5 м., круглий, новий. Водо-
нагрівач на 50л., б/в. Батареї 
чавунні, б/в.  Тел. 0999197555.

	� ЧОВЕН ПВХ, «Шторм»  
260-34. Відмінний стан. Тел. 
0990635834. 

	� КОЛЯСКА дитяча (зима/
літо), в-к Польща. В гарному 
стані. Літня коляска для году-
вання. Соковижималка елек-
трична, нова. Тел. 0993563784.

	� МЕБЛІ. Банки. Каністри, 
лампа паяльна. Телевізор. 
Візок. Дитячі взуття,  вело-
сипед та стільчик для году-
вання . М/радіола «Роман-
тика». DVD,  відео техніка. Туфлі 
весільні, босоніжки 35-36 р. Тел. 
0955711574

ТВАРИНИ
продаж

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

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

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

	� ЦУЦЕНЯТА породи Кане 
Корсо. Тел. 0668158697

	� ПОРОСЯ вагою 150 кг. Годо-

ване домашніми кормами. Тел. 
0684801547

	� ТЕЛИЧКА, вік 3 місяці. 
Від гарної корови. Тел. 
0992715414. 

	� ТЕЛИЧКА, вік 3 місяці. На 
утримання. Тел. 0661913310

	� КУРОЧКА, півник, кво-
чечка. Породи «корольки». Тел. 
0951526539. 

	� ВІДДАМ	В	ДОБРІ	РУКИ	
ЦУЦЕНЯТ (хлопчики). Вік 
1,5 міс. Фото на вайбер. Тел. 
0506191326. 

	� КОЗИ дійні, рогаті. На утри-
мання. Тел. 0990747060. 

	� КОЗА за першим окотом, 
біла, шута. Тел. 0951443284. 

	� ТЕЛИЦЯ, тільна, чорно 
– ряба, від високоудійної 
корови. Ціна договірна. Тел. 
0990324299

КУПЛЮ
 

	� СТАРІ	ТЕЛЕВІЗОРИ, магні-
тофони та іншу теле-радіо апа-
ратуру радянського виробни-
цтва. Тел. 0957701016

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

	� АПАРАТ	КВЧ-терапії. Тел. 
0665291292

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

	� ЯЧМІНЬ, кукурудзу, овес, 
пшеницю, вугілля, дрова. 
Для власних потреб. Тел. 
0995586145.

	� КВАРТИРУ	3-4-КІМН. 
у центрі міста, на 1 поверсі 
з автономним опаленням. 
Тел.0661830995

	� МОТОЦИКЛ «Днєпр-16» або 
«Урал». У гарному стані. Тел. 
0668046130

БЮРО ЗНАХІДОК

ЗНАЙОМСТВА
	� ТЕРМІНОВО	ШУКАЮ	

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

ПОСЛУГИ

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	холодильників,	
мультиварок,	мікрохви-
льовок,	пилососів,	хлі-
бопічок	та	іншої	побу-
тової	техніки.	Ремонт	елек-
троінструментів.	Тел.	
0953255822,	0678862611

	� САНТЕХНІКА.	УСІ	ВИДИ	
РОБІТ: монтаж – демонтаж, 
металопласт – екопласт, кана-
лізація. Встановлення лічиль-
ників, бойлерів, насосних 
станцій. Вода, опалення. 
Ремонт. Тел. 0662743611. 
(Олексій)

	� БУРІННЯ	ВОДЯНИХ	
СВЕРДЛОВИН. Підключення 
насосного обладнання. Якість. 
Гарантія. Тел. 0985050506, 
0668136376

	� РЕМОНТ	ТА	ПЕРЕТЯЖКА	
М’ЯКИХ	МЕБЛІВ, зміна 
дизайну, великий вибір тканин. 
Тел. 0956795984, 0963814148, 
0666471376

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН, м/х пічок, м’ясо-
рубок, мультиварок, блен-
дерів-комбайнів, пило-
сосів, хлібопічок, духових 
шаф, інвекторних зварок, 
зарядних пристроїв, «бол-
гарок», дрилів та ін. Виїзд на 
замовлення. Досвід роботи 
12 років. Доступна ціна. Тел. 
0957423588, 0684830471	

	� 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. 
Сантехніка під ключ. Вста-
новлення парканів. Виїзд по 
району. Тел. 0669958382, 
0960767071

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	холодильників,	
мультиварок,	мікрохви-
льовок,	пилососів,	хлі-
бопічок	та	іншої	побу-
тової	техніки.	Ремонт	елек-
троінструментів.	Тел.	
0953255822,	0678862611

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

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

	� ВАНТАЖНІ	ПЕРЕВЕЗЕННЯ	
до 7 т. ЗІЛ - 130 самоскид 
(цегла б/в, щебінь, пісок, глина, 
чорнозем, плити ПКЖ, гран-
відсів та інші будматеріали). 
Послуги екскаватора. Тел. 
0501881470

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	холодильників,	
мультиварок,	мікрохви-
льовок,	пилососів,	хлі-
бопічок	та	іншої	побу-
тової	техніки.	Ремонт	елек-
троінструментів.	Тел.	
0953255822,	0678862611

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

	� 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: табу-
ретки, стільці, столи, кухні та 
стальні з різних порід дерева. 
Тел. 0509238910

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

	� РЕМОНТ	ХОЛОДИЛЬ-
НИКІВ 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, встановлення уні-
тазів, ванн. Фарбування стін і 
стель. Недорого. Телефонуйте, 
про ціну домовимось. Тел. 
0992384298

	� ВИРОБИ	З	МЕТАЛУ: ворота 
з хвірткою, паркани, огорожки, 
козирки, гаражні ворота та 
інше. Профнастил, метало-
черепиця, 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	БУДІ-
ВЕЛЬНІ	РОБОТИ. Кладка 
цегли, каменю, блоків. Виїзд 
по району. Тел. 0500429024, 
0962842650

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

	� ВИРОБИ	З	МЕТАЛУ.	Виго-
товлення	козирків,	навісів,	
огорож,	оградок,	бур-
жуйок	та	інше.	Виїзд	май-
стра.	Ворота	з	профна-
стилу,	ворота	гаражні,	пар-
кани.	Тел.	0957733318,	

0983920528	

	� Б’ЄМО	СВЕРДЛОВИНИ. 
Тел. 0687844221

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

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

	� ФАРБУЄМО	ПОКРІВЛІ 
будинків, господарських 
споруд, вікна, підшеви та інше. 
Тел. 0664772848

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

	� ВАНТАЖНІ	ПЕРЕВЕЗЕННЯ	
ЗІЛ-130 до 8 тонн. Привезу 
соснові обрізки, щебінь, пісок, 
гранвідсів. Тел. 0958856159

	� КЛАДКА будь-якої цегли, 
каменю, піноблоків. Якісно. 
Доступна ціна. Можливий виїзд 
по району. Тел. 0667011653, 
0975799474

	� УТЕПЛЕННЯ	БУДИНКІВ	ТА	
КВАРТИР. Всі види внутрішніх 
робіт: штукатурка, шпаклівка, 
відкоси, гіпсокартон. Стяжка, 
плитка та інше. Швидко. Недо-
рого. Тел. 0954110091

	� ПИЛЯЮ	ДЕРЕВА. Тел. 
0671979827

РОБОТА
 � На роботу у компанію АСК 

потрібен ВОДІЙ-ЕКСПЕ-
ДИТОР 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 спіл-
кування, знання діловодства. 
Тел. 0930060043

 � Надам роботу ПРИБИРАЛЬ-
НИЦІ на неповний робочий 
день (з 8,00 до 13,00). Вимоги: 
працелюбність, навички засто-
сування 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

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

 � 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. Звер-
татися за адресою: м. Гадяч, 
вул. Лохвицька, 29. Тел. 
0675369805

 � Для розвантаження вагонів 
із щебенем ПОТРІБНІ	ПРА-
ЦІВНИКИ. 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

 � На роботу потрібна 
ПОКОЇВКА. Тел. 0997348865

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

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

 � Організації на постійну 
роботу потрібен ПІДСОБНИЙ	
ПРАЦІВНИК. Тел. 0507657300

 � На роботу потрібен АДМІ-
НІСТРАТОР із знанням англій-
ської мови. Тел. 0507657300

 � На вантажне СТО потрібен 
СЛЮСАР-РЕМОНТНИК. 
Вимоги: досвід по ремонту 
автотракторної техніки. Тел. 
0635385987

	� ЧИСТИМО	ТА	ПОГЛИ-
БЛЮЄМО	КОЛОДЯЗІ.	

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

№33

	� ЗАБИРАЄМО	МЕТАЛ  
з дому самовивозом.  

Тел. 0509498855, 
0965167370. (№30)

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

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

турки	та	ін.	Мокрий	фасад.	
Обстеження	теплові-

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

0964795522.	www.
tepladomivka.sumy.ua		

(№34)

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

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

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

ВІТАЄМО ВІТАЄМО 
молодих маммолодих мам

28.07.Юлія Набок (м. Гадяч) 
хл., 3140 51 см

30.07 Яся Безрук 
(с. Біленченківка) дівч., 3530 54 см

03.08 Анастасія Сініченко 
(м. Гадяч) хл., 4170 56 см

ВІТАЄМО 
МОЛОДЯТ!

Минулої п’ятниці 
та суботи закохані 
серця поєднали:

Булахи Олександр та Аліна (Олешко), 
с. Березова Лука, с. Ручки.

Горбатенки Олександр і Юлія (Кушко), с. Рашівка, с. Веприк. Кочкіни Євген та Олеся (Кревсун), 
с. Сватки, с. Синівка (Сумська обл.).

Рудяги Сергій та 
Вікторія (Євграфова), 
с. Круглик, с. Ручки.

Мироненки Олександр і 
Анна (Капустянська), 

м. Гадяч, с. Хитці.
Левченки Олег та Юлія (Івко), 

с. Лучка, с. Вечірчине.
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Нові машини для більшості українців 
поки що не по кишені. Все частіше на те-
риторії України з’являються так звані 
«битки» з США та «потопельники з Єв-
ропи. Авто на перших порах нічим не від-
різнити від нового, адже над його віднов-
ленням працюють спеціалісти. Биті авто з 
США та Європи масово везуть в Україну, 
тут їх відновлюють та продають за прива-
бливою ціною. Але купівля такої машини 
завжди пов’язана з ризиком. 

Перше, на що слід зважати – це бюджет 
покупки. Авто зі США пропонуються в 
ціновому діапазоні від 8 тисяч до 25 ти-
сяч доларів. Звичайно, є дешевші і дорож-
чі авто, але швидше за все це ексклюзивні 
та рідкісні екземпляри.

Але ж за такі гроші можна купити абсо-
лютно новий автомобіль, який не бував у 
ДТП, цілком безпечний, юридично «чи-
стий» та має заводську гарантію. Напри-
клад, якщо розглядати модельний ряд лі-
дера ринку Renault, то можна знайти як 
бюджетні моделі за ціною від 10 тисяч до-
ларів, так і седани середнього класу за 15 
тисяч доларів і навіть кросовери, що кош-
тують так само, як і відновлені «битки» 
аналогічного класу. Так у чому справа?

Дешева приманка
Справа в тім, що більшість компаній, 

які доставляють авто з США, «заманю-
ють» клієнта до участі у виборі конкрет-
ного авто «смішною» ціною. Побачивши 
на американському онлайн аукціоні ціну 
у 4-7 тисяч доларів за дворічний кросо-
вер, покупець погоджується купити авто. 
Однак насправді він виявляється у кіль-
ка разів дорожчим. По-перше, потрібно 
викупити це авто з аукціону та сплатити 
доставку в Україну. Платить, звісно, по-
купець. Зазвичай реальний строк достав-
ки займає кілька місяців.

Наступні етапи – розмитнення, серти-
фікація, та постановка на облік також по-
требують оплати. Після прибуття «битка» 
в Україну клієнт платить другий «транш». 
Далі – розмитнення автомобіля, після 
чого він відправляється на СТО для від-
новлення. Потім – пошук запчастин, який 
може затягнутися на місяці, черга на від-
новлення (рихтувальники та малярі за-
раз завантажені роботою на місяці впе-
ред. Тому загалом така процедура може 
розтягнутись на пів року і більше. Увесь 
цей час покупець платить гроші, однак 
не може користуватись автомобілем. І це 
не кажучи вже про ризики банкрутства, 
зникнення чи шахрайства з боку компа-
нії-посередника, яка здійснює доставку 
авто.

На практиці «значна» економія достав-
ки автомобіля з США дуже рідко вияв-
ляється реальною. Причина – прихова-
ні пошкодження, які на американському 
аукціоні ретельно маскували.

Справа техніки
Дуже важливим моментом є відновлен-

ня авто після аварії. СТО, які цим займа-
ються, зазвичай намагаються економи-
ти, приваблюючи клієнта низькою ціною 
ремонту. Варіантів для економії є бага-
то. Найпоширеніші: встановлення нео-
ригінальних запасних частин, рихтуван-
ня силових деталей кузова замість їхньої 
заміни, «обхід» штатних систем безпеки.

Певна річ, що відрихтований підсилю-
вач бамперу, лонжерон або бокова стійка 
вже не матимуть тієї міцності, на яку роз-
раховував автовиробник. А чи «вистрі-
лить» відновлена подушка безпеки – пи-
тання спірне. А це значить, що безпека 
авто у випадку повторного ДТП значно 
знижується.

Цікаво, що у США заборонили ав-
товласникам самостійно ремонтувати 
автомобілі.

Наприклад, дилери зазначають, що від-
новлення автомобіля після ДТП, в якому 
спрацювали фронтальні подушки безпеки 
– дуже недешеве задоволення. Якщо ро-

бити ремонт відповідно до оригінальної 
технології, то потрібно замінити досить 
багато деталей для гарантованого спра-
цювання систем безпеки під час ДТП. Зо-
крема, в такому випадку виробник вима-
гає міняти: ремені безпеки (якщо вони 
були залучені), рульову колонку (якщо 
спрацювала подушка водія), кермо (якщо 
є навіть незначний прогин), педальний 
вузол, каркас сидіння, яке було зайнято 
пасажиром або водієм під час ДТП та ін.

Як видно, перелік деталей значний і 
коштують вони недешево. Однак частіше 
всього систему піротехнічних елементів 
не відновлюють взагалі, а просто блоку-
ють електронні блоки AIRBAG, заклею-
ють подушки, «гасять» сигнальну лампу 
на приладовій панелі.

Крім того, велике значення має анти-
корозійна обробка – при бюджетному 
ремонті на ній часто економлять і через 
кілька років корозія може знищити або 
значно ослабити силові деталі кузова. Че-
рез неякісний ремонт на кузові стануть 
помітні різноманітні тріщини, відшару-
вання, корозія, особливо в місцях з'єднан-
ня жорстких деталей кузова.

Використання неоригінальних зап-
частин – не найбільша проблема, якщо 
вони якісні. Однак при бюджетному ре-
монті, як правило, використовують най-
дешевші аналоги, а це вже несе в собі 
певні ризики. Наприклад, на дешевих 
бамперах зазвичай погано тримаєть-
ся лакофарбове покриття і вони з часом 
облущуються. Неякісні фари швидко 
«мутніють» та запотівають, деталі підві-
ски мають значно менший строк служби 
та негативно впливають на керованість 
авто. Неоригінальні та неякісні електро-
нні датчики дуже часто призводять до не-
коректної роботи бортових систем.

Дорогі проблеми
В цілому покупка битого авто з США є 

затратною та довготривалою процедурою. 
Кінцева вартість такого автомобіля впри-
тул наближається до ціни нового офіцій-
ного авто класом нижче (якщо мова йде 
про доступний та масовий сегмент рин-
ку). Крім того, покупець авто зі Штатів 
змушений буде вирішувати багато техніч-
них проблем, пов’язаних з відновленням 
після ДТП, перепрошивками з миль/га-
лонів на літри/кілометри, заміною опти-
ки американського стандарту на європей-
ську, тощо.

Ще один нюанс – авто зі США обира-
ють за фотографіями, навіть не сидівши 
в ньому. Є велика ймовірність того, що 
«живцем» воно вам не сподобається або 
матиме неприємний запах в салоні. 

Як розпізнати автомобіль- 
«потопельник»  
після повеней в Європі
На початку липня багато європейських 

країн постраждали від руйнівної повені. 
Вода затопила чимало будинків, сільсько-
господарських угідь і, звісно, автомобілів. 
Можна не сумніватись, що велика части-
на автомобілів - «потопельників» неод-
мінно потрапить на український ринок і 

продаватиметься за дуже привабливою 
ціною.

Варто пам'ятати, що машина, яка побу-
вала у воді, точно принесе своєму госпо-
дарю величезну кількість проблем. Саме 
тому у найближчі місяці, купуючи вжива-
не авто з Європи, варто бути дуже уваж-
ним та обережним, аби не натрапити на 
«потопельника».

Головна проблема полягає у тому, що 
перекупи дуже старанно маскують усі оз-
наки «потопельника», аби у покупця не 
виникало підозр. Проте є деякі речі, які 
замаскувати дуже складно або навпаки - 
надто дорого, щоб цим займатись. 

Тож на що варто звертати увагу:
•Загляньте під сидіння. Як правило, 

металеві деталі каркасу виконані з голого 
заліза, що не покрите фарбою. Якщо авто-
мобіль був у воді – на металевих деталях 
каркасу буде видно іржу. Варто зазначи-
ти, що у автомобілів, які не були у воді, 
навіть, якщо їм більш як 20 років, кар-
кас сидіння лишається без слідів корозії.

•Запах. Усі «потопельники» мають ха-
рактерний запах мулу. Позбавитись його 
досить важко, тому перекупи намагають-
ся перебити його іншими запахами. У хід 
йдуть різноманітні ароматизатори, чи-
стячі засоби, парфуми… Якщо в маши-
ні є будь-який стійкий запах – варто на-
сторожитись. Найімовірніше перед вами 
потопельник.

•Фари. Дуже уважно обстежте відби-
вачі фар. Якщо на них помітно сліди солі, 
розводи, або інші сліди потрапляння во-
логи – перед вами «потопельник». Річ у 
тім, що світлотехніка досить дорога для 
того, аби її міняти і досить складна (осо-
бливо на дорогих сучасних авто), аби роз-
бирати її для видалення слідів води.

•Електрообладнання. Усе електрооб-
ладнання повинно бути у робочому ста-
ні. Якщо, наприклад, не працює аварійка 
і звуковий сигнал, це вже поганий знак. 
А якщо не працює ще, наприклад, елек-
тросклопідіймач, ймовірність того, що це 
«потопельник», який і надалі буде доку-
чати виходом з ладу електрообладнання, 
дуже висока.

•Дата ввезення. Зараз за допомогою 
безлічі онлайн-сервісів можна дізнатись 
всю історію авто, у тому числі і дату про-
дажу та ввезення в Україну. Звірте ці дати 
з повідомленнями новин про повені у єв-
ропейських містах. Якщо авто було про-
дано за кілька днів або тижнів після пото-
пу – це не дуже добра прикмета.

Найпопулярніші вживані  
автомобілі в Україні
У першому півріччі 2021 року українці 

найчастіше серед автомобілів з пробігом 
купували Volkswagen Passat. Це комфор-
табельний німецький седан, який в авто-
салонах у новому стані коштує недешево 
– від 830 тисяч гривень.

На другому місті опинилася Skoda 
Octavia. Цей автомобіль продається в 
кузові ліфтбек або універсал. На ринку 
вживаних автомобілів «Октавія» тради-
ційно займає сильні позиції. Її цінують 
за місткий салон та німецьку ергономі-
ку від Volkswagen, якому належить чесь-
ка марка.

На третій сходинці – ще однин 
Volkswagen. Цього разу Golf. В Україні 
цей автомобіль офіційно продається лише 
у вигляді хетчбека, але з Європи можна 
пригнати і більш практичний універсал з 
дволітровим дизельним мотором.

В цілому, за даними Auto-Consulting, 
топ-10 «вживаних» бестселерів за 
результатами першого кварталу 2021 
року виглядає наступним чином:
Volkswagen Passat
Skoda Octavia
Volkswagen Golf
Renault Megane
Ford Focus
Skoda Fabia
Daewoo Lanos
Opel Astra
Hyundai Sonata
Отже, попит на вживані автомобілі з 

США та Європи зростає. Тому, за про-
гнозами експертів, вживані авто невдов-
зі здорожчають і в Україні також. За да-
ними Motor1, попит стабільно зростає: 
тільки за останні три тижні підскочив ві-
дразу на 5%.

Як повідомляють аналітики Cox 
Automotive, у порівнянні з квітнем 2020 
року старі авто в США подорожчали в 
середньому на 30%. Зараз їх ціни найви-
щі за останні 20 років.

Причин такого стрімкого подорожчан-
ня кілька. По-перше, в карантин величез-
на кількість американців вирішили при-
дбати хоча б якийсь автомобіль, щоб не 
їздити в громадському транспорті. Тим 
більше, що держава виплатила 2,5 триль-
йона доларів субсидій.

По-друге, в 2021 році через дефіцит мі-
крочіпів багато автовиробників змуше-
ні призупиняти випуск машин. Попит на 
нові авто перевищує пропозицію і в цих 
умовах багато американців звернули ува-
гу на ринок секондхенду. До того ж, купу-
ють не тільки вживані авто в хорошому 
стані, але і популярні в Україні «битки» і 
«потопельники».

Оскільки пандемія коронавірусу най-
ближчим часом навряд чи закінчиться і 
дефіцит мікрочипів не буде заповнений, 
то ціни на старі авто з Америки та Євро-
пи будуть тільки зростати.

Слід бути обережним з тим, кому ви до-
віряєте купівлю та доставку авто. Деякі 
«попеклися» саме на тому, що не змогли 
розпізнати пошкодження авто. Тому пла-
нуючи подібну покупку, ближче позна-
йомтеся з компанією, яка пропонує такі 
послуги, перед тим, як довіряти їм свої 
кошти. Якщо ви все ще оглядаєте цікавий 
вам автомобіль, продавець без роздрату-
вання терпить всі ваші «тести», а натяків 
на «підводне минуле» або ДТП немає - 
можливо, ви знайшли непоганий варіант. 
Але переконатися на 100% можна буде 
лише через місяць-другий експлуатації: 
якщо електроніка почне давати збої, пере-
стануть працювати деякі кнопки та поч-
нуть з’являтися неприємні символи на 
приладовій панелі - значить, це все ж був 
«топляк» або «биток», але такий, що про-
йшов доволі якісну передпродажну під-
готовку. Купівля автомобіля з пробігом 
завжди несе у собі певний ризик. Проте 
тепер, коли ви знаєте як перевірити ма-
шину перед покупкою, ризик стає наба-
гато меншим.

Підготувала Вікторія Цимбал за 
матеріалами zaxid.net

БИТІ АВТО З США ТА ЄВРОПИ
ЯК НЕ ОТРИМАТИ «КОТА В МІШКУ»
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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

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

ПрАТ «Гадяцьке 
бурякогосподарство» запрошує 

власників земельних ділянок (паїв) 
до плідної 

та довготривалої співпраці

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

Розглядаємо купівлю земельних ділянок.
Здійснюємо безкоштовний 

юридичний супровід.
Ми працюємо чесно і відкрито, тому наші 

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

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

тивною підтримкою звертайтесь 
за адресою:

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

НАШІ КОНТАКТИ:
Секретар – +380999302650

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

Купити або продати майно, яке потребує державної 
реєстрації – справа не з легких. Адже для цього, ок-
рім визначеного переліку документів, сторонам пра-
вочину забороняється мати борги, зокрема по спла-
ті аліментів. 

Річ у тім, що невиконання протягом 3 місяців бать-

ківського обов’язку є приводом для внесення інфор-
мації про неплатника до Єдиного реєстру боржни-
ків (https://erb.minjust.gov.ua/). У свою чергу, перш 
ніж посвідчити договір купівлі-продажу, нотаріуси та 
інші державні реєстратори проводять перевірку сто-
рін угоди у даній електронній базі. Так, особи, які пе-

ребувають у цій базі, не зможуть укласти будь-якої 
угоди з відчуження майна.  Варто зазначити, що нара-
зі через несплату аліментів державні виконавці Пів-
нічно-Східного міжрегіонального управління Мініс-
терства юстиції (м. Суми) внесли до Єдиного реєстру 
боржників понад 16 тисяч осіб, зокрема на Полтавщи-
ні здійснити правочини у нотаріуса не зможуть май-
же 8 тисяч громадян, на Сумщині – більше як 3,5 ти-
сячі та понад 4 тисячі боржників по аліментах – на 
Чернігівщині. 

НА ПОЛТАВЩИНІ МАЙЖЕ 8 ТИСЯЧ БОРЖНИКІВ 
НЕ МОЖУТЬ ПЕРЕОФОРМИТИ МАЙНО
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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

ВІДДАМО В ДОБРІ РУКИ

Олена 
095519250009551925000955192500

0666681584

ПРОДАМ 
МОЛОДИХ

0666681584

МОЛОДИХ

Тел.

КУРЕЙ

ЦІКАВО
ОПЕРАТИВНО
ОБ'ЄКТИВНО

КОМПЕТЕНТНО

КУПЛЮ ДОРОГО

0668309648, 0985629180 ЖеняТе
л

.

Термінові виклики за вимушеним дорізом. 
Живою вагою.

Самовивіз в будь-який час.

БИКІВ, КОРІВ,
СВИНЕЙ, КОНЕЙ

Висока ціна. Вигідні умови.
Термінові виклики 

за вимушеним дорізом
Цілодобово

Тел. 0991447457, 0987518586 (Саша)

КУПЛЮ КОРІВ, БИКІВ, 
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ

Куплю БИКІВ, КОРІВ, 
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ, ТЕЛЯТ

ДОРОГО
тел. 0957281225
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ПОГОДА

Марка 
пального

Вартість, 
грн 

А-92 29,12

А-95 29,89

ДП 27,89
ГАЗ 16,81

Марка Вартість, 

Ціни на пальне станом на 
3.08.2021 р.

Курс валют станом 
на 3.08.2021 р.

Купівля Продаж НБУ

USD 26,79 27,00 26,8444

EUR 31,69 32,03 31,9032

10 RUB 3,22 3,77 3,6888

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, 5 серпня 
Мінлива хмарність
мін. +17°, макс. +28°

П’ятниця, 6 серпня 
Невелика хмарність
мін. +21°, макс. +32°

Субота, 7 серпня
Мінлива хмарність, дощ, можливі 
грози
мін. +22°, макс. +29°

Неділя, 8 серпня
Мінлива хмарність, дощ, 
можливі грози
мін. +20°, макс. +29°

Понеділок, 9 серпня
Ясно
мін. +19°, макс. +31°

Вівторок, 10 серпня
Невелика хмарність, 
мін. +20°, макс. +31°

Середа, 11 серпня
Мінлива хмарність
мін. +20°, макс. +28°

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

33

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

склотару. 
Тел. 0501838458, 0980922374

Тел. 0509498590
0964461222

ВАНТАЖНІ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ

до 1,5 т

по місту, 
області та 

Україні

Послуги

вантажника

33

31

Програма свята:
13:00 - Спортивні змагання з міні-футболу.

15:00 - Алея майстрів, дитячі розваги ( аніматор, 
аквагрим, гірки, батути, креативні фотозони, поп-

корн, солодка вата, виїзна торгівля).
16:00 - Святковий концерт.

18:00 -Показовий виступ вихованців школи карате-
кіокушинкай.

18:30 - Фести валь вареників, справжня українська 
каша.

21:00-Дискотека.

РЕЗУЛЬТАТИ ДРУГОГО КОЛА ЧЕМПІОНАТУ ПОЛТАВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 

14 ТУРУ «А» «Б» ТА 12 ТУРУ ГРУПИ «В»
14 тур

31 липня (субота):
ГРУПА «А»

«Шишаки» (Шишаки) - «Псел» (Гадяч) — 1:1
«Чутове» (Чутове) - ФК «Опішня» (Опішня) — 0:1
«КЛФ» (Полтава) - ФК «Маяк» (Котельва) — 5:2

«Інваспорт» (Полтава) - ФК «Динамо» (Решетилівка) — 2:0
ГРУПА «Б»

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

1 серпня (неділя): 
СК «Геологія-2» (Н. Галещина) - «Семенівка» (Семенівка) — 

1:0
ФК «Гірник-Спорт-2» (Г. Плавні) - «Темп» (Градизьк)— 4:0

«Дружба» (Очеретувате) - «Ягуар» (Кременчук) — 2:0
ГРУПА «В»

12 тур
31 липня  (субота):

«Локомотив» (Гребінка) - «Харчовик» (Заводське) — 0:2
«Лубни» (Лубни) - «Пирятин» (Пирятин) —3:3

«Красна Лука» (Краснолуцька ТГ) - «Велика Багачка» (Велика 
Багачка) —0:4

«Комишня» (Комишнянська ТГ) - «Сенча» (Сенча) — 5:1
Громадська спілка «Асоціація футболу Полтавщини».

7 липня
ДЕНЬ СЕЛА 

у Красній Луці
«Моє рідне село-

моя колиска»

афіша
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Пояснення Мінюсту
Заповіт - це особисте розпорядження людини на ви-

падок своєї смерті. Його можуть оформлювати осо-
би, що мають повну цивільну діяльність (за загаль-
ним правилом - досягли повноліття). Заповіт може 
бути звичайним, секретним, з умовою або подружжя.

Зокрема, спадкоємцями можуть бути:
- фізичні особи;
- юридичні особи;
- держава.
Так, для того, щоб оформити заповіт, необхідно ви-

конати кілька кроків:
1. визначити осіб, які стануть спадкоємцями;
2. звернутися до нотаріуса;
3. надати оригінали паспорту, ідентифікаційного но-

меру, документів про право власності на майно;
4. оплатити нотаріальну послугу з оформлення 

заповіту;
5. отримати оформлений на спеціальному бланку 

заповіт.

Заповідач має право:
- залишити за заповітом усе своє майно або його 

частину;
- заповісти майно одній або кільком особам, як тим, 

що входять, так і тим, що не входять до кола спад-
коємців за законом, а також державі або окремим 
державним, кооперативним та іншим громадським 

організаціям;
- позбавити права спадкоємства одного, кількох або 

всіх спадкоємців за законом;
- в будь-який час змінити або скасувати вже оформ-

лений заповіт, склавши новий.
Також незалежно від того, кого буде визначено 

спадкоємцями в заповіті, є особи, які незалежно від 
змісту заповіту мають право на обов›язкову частку 
спадщини:

- малолітні, особи, які не досягли повноліття;
- діти спадкодавця (які досягли повноліття, але при 

цьому непрацездатні);
- непрацездатні вдова (вдівець), батьки.
Водночас право посвідчувати заповіти мають не 

тільки нотаріуси, а й:
- консульські установи України, якщо особа перебу-

ває на території інших держав;
- органи місцевого самоврядування, якщо особа 

мешкає в сільській місцевості, де немає нотаріуса;
- головні лікарі, їх заступники або лікарі, які зали-

шилися на чергуванні госпіталів та лікарень, особам, 
які перебувають у цих установах на лікуванні;

- капітани суден, начальники експедицій, команди-
ри та начальники пунктів дислокації військової части-
ни, (якщо в цих пунктах дислокації немає нотаріусів, 
сільських, міських чи інших рад, начальник установи 
виконання покарань чи слідчого ізолятора, якщо лю-
дина відбуває покарання в цій установі.

ЯК ОФОРМИТИ ЗАПОВІТ?
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ОВЕН	
(21.03	-	20.04).
Вам зараз важливо 
утримати досягнення, 
яких ви досягли, але 

тiльки не за всяку цiну. Проявiть 
обережнiсть, можливi iнтриги у 
вас за спиною. Якщо вiдносини 
зжили себе, постарайтеся роз-
лучитися мирно, приймаючи це 
як життєвий урок. Присвятiть 
достатньо часу собi, своєму бу-
динку, дачi. Зараз час збирати 
урожай.

ТЕЛЕЦЬ	
(21.04	-	21.05).
Вашi успiхи у про-
фесiйнiй дiяльностi 
вас радують. Але, схо-

же, ви були настiльки захопленi 
роботою, що кохана людина 
зовсiм скис - йому бракує ва-
шої уваги. Будьте м`якше з ним. 
Проведiть бiльше часу разом, 
вiдправляйтеся у вiдпустку. В 
кiнцi тижня надiйде важлива для 
вас iнформацiя, яка може помi-
няти найближчi плани.

БЛИЗНЮКИ	
(22.05	-	21.06).
Ваше життя, нарештi, 
кардинально змiнить-
ся. Причому саме так, 

як вам би хотiлося. Ви отримає-
те пропозицiю про нову роботу 
або пропозицiю руки i серця, у 
вас з`явиться новий будинок i 
сiм`я. Не соромтеся виявляти 
смiливiсть i наполегливiсть. Ви 
це заслужили, ви довго чекали 
своє щастя. Не бiйтеся повiри-
ти, що мрiї збуваються.

РАК	(22.06	-	23.07).
Ви сповненi сил i рi-
шучостi, нестримне 
прагнення вперед 
дозволить вам змести 

на своєму шляху всi перепони. 
Вам вдасться зробити практич-
но все, за що б ви не бралися. 
Деякi труднощi, що виникли на 
початку тижня, не стануть пе-
решкодою для прояву вашого 
професiоналiзм. Ви зможете 
зберегти хорошi вiдносини з 
начальством. Спiлкуючись з 
колегами, будьте коректнi i до-
брозичливi.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
Тиждень буде досить 
нудною i передба-
чуваною. Ви можете 

розслабитися i допустити сер-
йозну помилку, яку потiм буде 
складно виправити, тому при 
найменшому сумнiвi перевiрте 
все ще раз. В особистому життi 
теж не очiкується нi потрясiнь, 
нi бур. Однак, можливо, це i не-
погано. Цiнiть те що маєте.

ДIВА	(24.08	-	23.09).
На цьому тижнi бажа-
но сконцентруватися 
на старому i перевiре-
ному i не прагнути до 

нового. Постарайтеся обiцяти 
тiльки те, що зможете виконати, 
iнакше ризикуєте пiдiрвати свiй 
авторитет. У четвер не лiзьте на 
рожен, особливо не рекомен-
дується сперечатися з тим, хто 
старше за вiком, чину або зван-
ня. У вихiднi намiтьте зустрiчi з 
друзями i активний вiдпочинок.

ТЕРЕЗИ	
(24.09	-	23.10).
Цей тиждень в цiлому 
конструктивна i спри-
ятлива для вас. Про-

являйте поменше активностi 

на роботi, краще займiться по-
бутовими питаннями, буден-
ними домашнiми справами i не 
приймайте поспiшних рiшень. 
У вихiднi варто вiдправитися в 
подорож i побачити щось нове, 
знайомитися з новими людьми.

СКОРПIОН	
(24.10	-	22.11).
На цьому тижнi ви за-
вершите важливий 
проект, отримаєте 
бiльший прибуток i 

зможете, нарештi, розслаби-
тися i вiдправитися у вiдпустку. 
Ситуацiя дозволить упорядку-
вати дiловi зв`язки i скорегува-
ти робоче навантаження. Ат-
мосфера душевного комфорту 
при спiлкуваннi з коханою лю-
диною допоможе вам прийняти 
важливе i правильне для вашо-
го майбутнього рiшення.

СТРIЛЕЦЬ	
(23.11	-	21.12).
Тиждень обiцяє бути 
щедрим на розваги i 
приємнi зустрiчi. Бажа-

но зайнятися освоєнням чогось 
нового, це дозволить розши-
рити як ваш кругозiр, так i вашi 
можливостi i повноваження. Не 
бiйтеся проявити вiдкритiсть i 
прийняти, можливо, не зовсiм 
традицiйну точку зору. Давно 
назрiле питання буде благо-
получно для вас дозволений в 
середу, що викличе полегшен-
ня. Постарайтеся реалiзувати 
все намiчене, поки складається 
сприятлива для вас ситуацiя.

КОЗЕРIГ	
(22.12	-	20.01).
На цьому тижнi ви 
будете з дивною зав-
зятiстю притягувати 

чужi проблеми. Вам будуть пла-
катися в жилетку знайомi i не 
дуже люди. Ви будете змушенi 
швидко приймати рiшення на 
свiй страх i ризик. Частина по-
дiй розгортатимуться зовсiм не 
так, як ви задумали. Однак це 
не привiд для тривог i страхiв. 
Але переповнює вас енергiя 
загрожує бути не завжди кон-
структивною, тому обережнiсть 
вам не зашкодить, особливо 
слiдкуйте за гострим язичком.

ВОДОЛIЙ	
(21.01	-	19.02).
У вас може пропасти 
на час iнтерес до пи-
тань кар`єри, замiсть 

неї на перший план може вийти 
прагнення до особистої сво-
боди або хоча б до iлюзорного 
вiдчуття її, вам захочеться вiд-
чути себе вiльним художником. 
Схоже, вам пора у вiдпустку, 
заведiть курортний роман. Але 
все ж таки постарайтеся не 
впадати в крайностi, i не йти вiд 
справ далеко i надовго.

РИБИ	
(20.02	-	20.03).
Не сумнiвайтеся в 
собi. Ви можете змi-
нити своє життя на 

краще. У вiвторок корисна ак-
тивнiсть i iнiцiатива з вашого 
боку. Середа хороша для руй-
нування старого i початку ново-
го, в цей день у вас буде вели-
кий простiр для вибору. У п`ят-
ницю може проявитися ваша 
емоцiйна вразливiсть. Недiля 
краще присвятити пасивного 
вiдпочинку, в цей день не варто 
приймати серйозних рiшень.

� е
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У вільну хвилинку

історії з життя

Вона вимикала фільм, коли головні герої 
почувалися щасливими. Бо далі, за законами 
жанру, їх очікували випробування, розчаруван-
ня, розлука... А ще Оксана не любила фільмів 
про багатих манірних дівчат та жінок, яким ні-
хто не може вгодити. Вони її дратували.

- Що ви знаєте про життя. Ви навіть не уяв-
ляєте, яким воно може бути, - кидала у бік те-
левізора, наче пещені красуні могли її почути.

...У дитинстві Оксана часто була голодна. І 
боялася вітчима, бо той зрідка бував тверезим. 
Коли випивав, ставав агресивний. Тлумив ма-
тір. А ще приводив у їхню квартиру «друзів». 
Вони «вичищали» холодильник і деколи зали-
шалися на ніч. Сусідка, тітка Анеля, підгодову-
вала Оксану. Бувало, дівчина робила в неї уро-
ки. А то й залишалася ночувати. Матір навіть 
не помічала, що доньки нема вдома. Бо й сама 
любила остограмитися «за компанію».     

- Що твоя мати знайшла в тому пиякові? - не 
раз запитувала Анеля. - Колись була нормаль-
на жінка. А тепер...    

Оксана знизувала плечима. Коли вирос-
ла, поставила це запитання матері, але та 
відмахнулася:

- Моє життя: що хочу, те з ним і роблю.
- Мамо, скажи врешті, де живе мій батько.
- Не знаю. А якби й знала, то не сказала би. 

Чкурнеш до нього, а я біля кого буду дожива-
ти? Я ж тебе вибавила...

Оксана не мола спокійно слухати цієї 
тиради.  

...Їй хотілося б стерти з пам’яті той жахливий 
вечір. Тоді Оксана повернулася з роботи. Після 
технікуму влаштувалася працювати кондите-
ром. У квартирі були «друзі» вітчима. Матері 
не було. Оксана пішла в свою кімнату. Зазви-
чай, вітчим туди не заходив. Але цього разу... 
Двері різко відчинилися.

- Вона твоя, - кинув підпилому чоловікові.
Оксана нерозуміюче дивилася на обох.
- Я тебе в карти програв, - реготнув вітчим і 

подався геть.
Чолов’яга накинувся на Оксану.
…А далі все, наче в тумані. Принижена, збе-

щещена, Оксана побігла до сусідки. Там і пере-
ночувала, бо повертатись в квартиру боялася. 
Вітчим деякий час додому голови не показу-
вав. Свого кривдника Оксана також більше 
не бачила. Матір робила вигляд, що нічого не 
трапилося. Лише стала частіше прикладатися 
до пляшки. Згодом Оксана зрозуміла - вагітна.  

- Що мені робити? - запитувала крізь сльо-
зи в тітки Анелі. - Я ненавиджу ту дитину. Не-
на-ви-джу! А якщо народиться таке ж, як той... 
нелюд?

- Не думай згубити невинне життя. Гріха не 
оберешся.

- Він мені життя зіпсував. Через нього не ба-
чити мені заміжжя, нормального чоловіка, ні-
чого... Кому я потрібна? Навіть не знаю, як 
того... звати. Де жити з дитиною? З тими?.. Ві-
тчим глузуватиме. І хтозна, чи знову не про-
грає мене в карти. А від матері толку ніякого.  

- Якщо стане дуже зле, до мене перебереш-
ся. Ні мій чоловік, ні син з того світу не повер-
нуться, аби випровадити тебе звідси.

При згадці про сина й чоловіка Анеля пішла 
на  кухню за краплями. Колись вона також пе-
режила трагедію. Чоловік із семирічним сином 
поїхали в гості. Неподалік моря жили роди-
чі покійного. Кликали й Анелю. Але на роботі 
не дали відпустки. Родичі вирішили провести 
екскурсію. Їхали легківкою. На дорозі у них 
вантажівка врізалась - у водія за кермом ін-
фаркт стався. Анелиних рідних не врятували. 
А родич на все життя залишився в інвалідно-
му візку. Відтоді Анеля живе сама...

- Тітко Анелю, ви, наче мій ангел, що завжди 
поруч. Дякую за все.

- Обіцяєш, що не втнеш дурниці?
...Оксана народила здорового хлопчика. Наз-

вала Юрком.
Коли цікаві сусіди запитували в Оксаниної 

матері, хто батько малюка, та відповідала:
- Нагуляла десь.
А вітчим притих. До Оксани - жодного слова. 

І «друзів» перестав додому водити. Та Оксані 
від того було не легше. І до маленького почут-
тя мала двояке. Розуміла, що дитина не вин-
на. Та син нагадував про те, що сталося. Не зі 
своєю матір’ю - з Анелею залишала Оксана 
сина, якщо потрібно було кудись відлучитися. 
Анеля любила бавитися й гуляти з маленьким. 
Тому згодом Юрко почав її кликати бабусею. 
Оксану втішало, що син схожий на неї. А ще 
Юрко був добрим, розумним. Коли підріс, за-
питував про батька.

- Що йому сказати? - радилася Оксана з Ане-
лею. - Він про це і в моєї матері запитав. А вона 
відповіла: «У тебе не було і не буде батька. Ти 
нічий». Юрко плакав.

- Буде ще гірше, якщо твоя матір розповість 
йому правду. Інша річ - коли він виросте. А за-
раз... і тяжко йому поки осягнути дитячим ро-
зумом все це. Скажи, що батько обов’язково 
з’явиться. Треба набратися терпіння й чекати.

...У «кондитерці», де працювала Оксана, ро-
били замовлення на весілля, дні народження 
та інші забави.

- Оксанко, чарівнице, треба сотворити щось 
таке смачне і незбагнене, щоб гості не тямили-
ся від смаку, - жартував власник «кондитер-
ки» Ігор Павлович. - Маємо нове замовлення. 

Оксана вважалася у «кондитерці» майстри-
нею своєї справи.

...Олександр знову замовив торт. Оксана ви-
водила: «10 років». Торік Ігор Павлович щось 
розповідав про цього клієнта. Це його знайо-
мий. Тоді вона писала на торті: «9 років». Але 
пропустила повз вуха, тож думала: щаслива 
чиясь дитина.

- Оксанко, віддаси торт клієнтові, - попро-
сив Ігор Павлович. - В мене нагальна справа.

Торт замовнику сподобався.
- Я вас вітаю, - мовила.
Чоловіка це засмутило.
- Це для друзів моєї доньки. Я її втратив. Два 

роки тому. Разом із дружиною.       
- Ой, вибачте, заговорилася з вами. Мій ро-

бочий день закінчився. Син вдома чекає. 
- Я вас підвезу.
Олександр розпитував Оксану про сина. Від-

повідала скупо, рваними фразами. Він зрозу-
мів: не все гаразд у цієї симпатичної молодої 
жінки. І, здається, вона запала йому в душу.

...Олександр очікував, коли Оксана закін-
чить роботу. Ось вона. Він не знає, які квіти ця 
жінка любить. Тому купив троянди.

- Оксано! Доброго вечора. Це - вам, - про-
стягнув букет.

- Я поспішаю. Син чекає. Він і так майже що-
дня в сусідки. Моя мама... її не стало рік тому. 
Зрештою, вона... І... я не можу...

- Будь ласка. Вип’ємо по горнятку кави.
Її запрошували на каву в минулому житті. 

А в нинішньому - ніколи. Почувалася ніяко-
во. Якби цей чоловік знав, що з нею трапило-
ся, оминув би її. Мусить йому все розповісти. 
Краще раніше. 

- Олександре, ви повинні дещо знати...
Вона знову переживала ці страшні миті. 

Тремтячим голосом закінчила свою сповідь. 
Очі були повні смутку і сліз.

...Декілька днів Оксана не ходила на роботу. 
Юркові зробили операцію на апендицит. Була 
біля сина. Про Олександра й не згадувала. Ні-
коли. І не вірила, що він знову очікуватиме її. 
Помилилася...

- Доброго вечора, Оксано. Ігор Павлович 
сказав, що у вашого сина була операція. Я тут 
подумав... Познайомте мене з ним.

- Навіщо?
- Ви казали, що він чекає батька.
...В Оксанину квартиру подзвонили. Від-

кривати двері пішли Анеля з Юрком. Анеля 
здогадалася, хто цей чоловік. Олександр при-
вітався, простягнув Юркові велику коробку - 
конструктор. І невимушено мовив:

- Привіт! Давай знайомитися. Я...
- Тато!!!

Ольга Чорна.

НІКОЛИ НЕ ЗАРІКАЙСЯ
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Корисно

В українському суспільстві є 
великий запит на популізм. 
Так уже повелося, що ми, 
українці, любимо і щиро віримо 
в обіцянки, такі як наприклад 
«знизити ціни на газ вдвічі» та 
«підвищити мінімальну пенсію до 
5000 гривень»…
Тому, пропонуємо згадати, що наобі-

цяли урядовці, але досі не виконали. 

«Золоті гори» вчителям і лікарям
Чинний Президент у передвибор-

чій програмі стверджував,  що про-
фесія вчителя (а також лікаря) стане 
престижною і високооплачуваною. Тоді 
ж заявляли, що зарплати педагогам під-
вищать до 4 тисяч доларів. Проте зго-
дом визнали, що за нинішніх економіч-
них умов зробити це неможливо.  

У бюджеті на 2021 рік, із освітньої 
субвенції «зникли» майже 3 мільярди 
гривень. Уряд просто переносить стро-
ки підвищення мінімальної заробітної 
плати на невизначений термін…

Подібна ситуація із підвищенням 
зарплат медикам. Раніше Президент 
обіцяв, що у 2021-му медики отримува-
тимуть від 20 тисяч гривень. При цьо-
му, у МОЗ заявляли про поступове під-
няття зарплати лікарям і вже в цьому 
році їх зарплату мали б підвищити на 
50% від нинішнього рівня. Загалом, се-
редня зарплата лікарів повинна була 
б складати щонайменше 25 тисяч гри-
вень. Проте, у держбюджет на 2021 рік 
на підвищення зарплат медикам, не за-
кладено коштів.

Нові робочі місця
У 2020 році, коли в Україні офіцій-

но ввели карантинні обмеження, Ка-
бмін обіцяв створити 500 тисяч робо-
чих місць, із середньою зарплатою 6 - 8 
тисяч гривень на місяць, для тих, хто 
втратив роботу через карантин. 

Проте, обіцянку так і не виконали. На 
травень 2021 року, статус безробітного 
в Україні має 401 тисяча осіб. Протягом 
року стали на облік Служби зайнятості 
близько мільйона українців.

Змінити прожитковий мінімум
Головне питання, яке кожен рік по-

стає при обговоренні підвищення со-
ціальних стандартів, – чому в Україні 
такий низький рівень прожиткового мі-
німуму. Зараз він становить 2 270 грн на 
людину працездатного віку. Навряд чи 
можна вижити на таку суму.

Цього року знову взялися обіцяти. 
Верховна рада, 2 червня, ухвалила за 
основу проект закону «Про новий роз-
рахунок прожиткового мінімуму та 
створення передумов для його підви-
щення». У планах збільшити його із 1 
липня до 2 294 грн, а  в грудні до 2 393 
грн. Суттєве підвищення, чи не так?

До речі, у січні 2021 року Міністер-
ство соціальної політики оцінило орі-
єнтовний реальний прожитковий міні-
мум у 4 100 гривень на місяць, замість 
затверджених 2 270 гривень, а середній 
реальний прожитковий мінімум пови-
нен становити не менше 4 546 гривень 
замість зазначених 2 189 гривень. Та, 
мабуть, не склалося. 

Допомога бідним 
Кабінет міністрів, у квітні, затвердив 

порядок виділення фінансової допомо-
ги на відкриття власної справи малоза-
безпеченим і безробітним громадянам. 
Його мета - допомогти переселенцям і 
членам малозабезпечених сімей «поз-
бутися залежності від соціальних ви-
плат», отримати гідну роботу або запо-
чаткувати власний бізнес.

Міністр соціальної політики ще вліт-
ку минулого року двічі обіцяла, що цей 
механізм стимулювання малозабезпе-
чених до відкриття бізнесу обов’язково 
введуть у 2021-му. Програма допомоги 
повинна запрацювати, але із запізнен-
ням на рік. Адже, фінансувати її повин-
ні за рахунок бюджетної програми, яку 
передбачать для Мінсоцполітики в дер-
жбюджеті на 2022 рік.

Отримати допомогу теоретично змо-
же працездатна особа, яка не має робо-
ти. Відповідно до закону, це громадя-
нин працездатного віку, з числа членів 
малозабезпеченої сім›ї, за станом здо-
ров›я здатний до активної роботи і не 

працює, не проходить військову служ-
бу, не займається підприємницькою ді-
яльністю, не навчається. Розмір фінан-
сової допомоги  буде максимум 97,5 
тисяч гривень. Проте, цю допомогу по-
трібно буде повернути протягом 30 ка-
лендарних днів після закінчення три-
річного терміну з дати її отримання, 
або достроково. До речі, сума допомоги 
зменшуватиметься на суму сплачених 
підприємцем за три роки податків, збо-
рів та єдиного внеску. Якщо ці обов›яз-
кові платежі за три роки перевищать 
суму державної допомоги, то поверта-
ти нічого не потрібно.

Судячи із перспективи, підприємців 
в країні в рази побільшає…

Виплати при народженні  дитини 
Уже не вперше за останні кілька років 

чиновники хочуть підвищити розмір 
державної підтримки при народженні 
або усиновлені дитини. Днями пообі-
цяли знову і не колись там, а уже із 1 
січня 2022 року. До того ж, збільшувати 
розмір допомоги планують і у наступ-
ні роки, зважаючи на показник інфля-
ції. Наразі розмір допомоги становить 
41 280 гривень, з яких 10 320 гривень 
(25%) виплачують одразу, а решту — 
протягом наступних 36 місяців. Із на-
ступного року його хочуть підвищити 
до 50 тисяч гривень.

Окрім цього, із 1 березня 2023 року і 
щороку з 1 січня передбачається збіль-
шення розміру допомоги при народ-
женні дитини на прогнозний показник 
зростання індексу споживчих цін.

А ще, паралельно із збільшення ви-
плат, будуть покращувати якість меди-
цини для дітей, будувати нові дитячі 
садочки, школи, а ще дадуть можли-
вість молодим родинам придбати влас-
не житло в межах програми пільгової 
іпотеки!

Відразу відчуваєш, що держава про 
тебе дбає…  

Пенсійна реформа
Єдиною стратегії у влади, як вивести 

пенсійну реформу на другий рівень не-
має, однак є напрацювання. Вкотре 

уряд заговорив про пенсійну рефор-
му. Вже вкотре влада обіцяє збільши-
ти виплати пенсіонерам, але змінилося 
мало. Перерахунок час від часу прово-
дять, але ті суми, які доплачують біль-
шості, надто мізерні. 

«В умовах стабільної економіки се-
редня пенсія в Україні повинна бути 6 
тисяч гривень,» - стверджують в уряді. 
У той же час, сьогодні мінімальна пен-
сія, яка прив’язана до розміру прожит-
кового мінімуму для непрацездатних 
осіб, становить 1769 гривень.

У той же час, уряд розробив план під-
вищення пенсій. Починаючи із липня 
2021 року, держава планує доплачувати 
по 400 гривень пенсіонерам віком від 75 
до 80 років. Для таких українців також 
встановлять мінімальну пенсію – 2500 
гривень, якщо є стаж 20 років для жінок 
і 25 років для чоловіків.

У 2021 році продовжиться виплата 
щомісячної доплати до пенсії в розмі-
рі 500 гривень для осіб віком від 80 ро-
ків. Мінімальна пенсія для них повин-
на становити 2600 гривень за наявності 
робочого стажу 20-25 років. Самотні 
пенсіонери цього ж віку отримувати-
муть щонайменше 3342 гривень.

Проте, не поспішайте радіти. Адже 
це не перше і не останнє обіцяне 
підвищення. 

Покращення відчутне?
І наостанок, ще на кінець минуло-

го року нам обіцяли відчутне і стійке 
економічне покращення в Україні. А 
ще обіцяли вирішити одне із найбільш 
хвилюючих питань – зупинити ріст ко-
мунальних тарифів. 

Проте, ціни на комуналку не те що 
знизились, а навпаки, підвищуються із 
шаленою швидкістю! Згодом, у офісі 
президента заявили, що прямих обіця-
нок знизити тарифи для населення ні-
хто не давав – про це говорили у «жар-
тах» і «напівнатяках»…

То, можливо, і усі інші обіцянки та-
кож були просто жартом? Але стан 
справ у країні такий, що вже не до 
жартів.

Підготувала Оксана Кириченко

ОБІЦЯНКА – 
ЦЯЦЯНКА



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


