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 для ведення особистого селянського господарства, за 
ціною, визначеною державною нормативною оцінкою. 

КСП «Зелений Гай»

37300, Полтавська обл., м. Гадяч, вул. Першотравнева, 148. 
Тел. (05354) 2-17-80 , 0955790116

Підписуємо договори оренди земельних паїв 

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ СЕЛА!

Дорого купуємо 
земельні ділянки

телефонуйте
067 673 20 10
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Минулої суботи, жителі Підварка 
відзначали свято свого 
мікрорайону.  

На початку урочистостей, теплими 
словами згадали воїнів-захисників, які 
боронили цілісність нашої країни: Сер-
гія Зубенка, Володимира Тиндика та 
Віталія Пасюту. 

До речі, несподіванкою для усіх гос-
тей свята стала пропозиція руки та 
серця, озвучена прямо зі сцени - меш-
канець мікрорайону Віталій Бабич 
освідчився своїй коханій Альоні Геор-
гіце і почув довгоочікуване «так».   

Далі, відзначили ювілярів подруж-
нього життя: «золоте весілля» (50 ро-
ків) відсвяткували Олександр та Гали-
на Левадні; 25 років разом Анатолій та 
Світлана Лагути.

Символічні подарунки отримали: 
наймолодша жителька мікрорайону 
Марійка Снігірьова, а також почесний 
старожил - Марія Коротя, якій випов-
нилось 90 років.

Привітали цьогорічну випускни-
цю Любов Грабенко, а також вручили 
шкільні набори тим, хто цього року ста-
не першокласником: Іванна та Ігнат Бі-
личі, Діана Лисак, Софія Герасимен-
ко, Петро Шепелєв, Максим Гезик і 
Тімур Якімцов. 

Нагородили приємними подарунка-
ми нових жителів мікрорайону, які не-
щодавно придбали на Підварку житло: 
Анатолія та Тетяну Горових, В’ячесла-
ва та Світлану Сватковських, Юрія та 
Олесю Бурлаїв. 

Також, під час свята привітали юві-
лярів: Миколу Розумійка (85 років); 

Лідію Розумійко та Олексія Яковен-
ка (80 років); Тетяну Швидку і Воло-
димира Якімцова (65 років); Віктора 
Неверивка та Михайла Лепського (60 
років); Валентину Кудрявцеву (55 ро-
ків); Наталію Бибочкіну (50 років); 
Олександра Рубана, Віталія Ракочія 
та Людмилу Житник (40 років). 

Музичні вітанні приймали багато-
дітні родини: Ігор та Наталія Бибоч-
кіни (8 дітей), Юрій та Лідія Шепелє-
ви (3 дітей), Віталій та Лариса Ракочії 
(3 дітей).

Також символічним подарунком від-
значили жительку мікрорайону, корес-
пондента тижневика «Базар Медіа в 
Україні» Оксану Кириченко, лауреата 
обласного щорічного творчого конкур-
су «Журналіст року». А головного ве-
теринарного лікаря Володимира Лид-

зара, який також мешкає на Підварку, 
привітали із професійним святом. 

У конкурсі кращих садиб цього року 
перемогли: Катерина Шимка, Мико-
ла та Надія Шпірні, Михайло та Ольга 
Бондаренки, Сергій та Віра Сусіденки, 
Анатолій та Світлана Лагути, Микола 
та Надія Аврамки, Віталій та Лариса 
Ракочії, Валентин та Тамара Головані, 
Іван та Віра Горбуні.

По закінченню урочистостей усіх, хто 
прийшов на святкування пригощали 
випічкою та стравами, які приготували 
місцеві господині: Лідія Середа, Раї-
са Ракочій, Оксана Федоренко, Лідія 
Розумійко, Наталія Якімцова, Любов 
Мотренко, Наталія Бибочкіна, Вален-
тина Довгополик та Надія Аврамко. 

Яскравим, веселим, феєричним і, вод-
ночас, дуже теплим та домашнім вдало-
ся це свято завдяки згуртованій робо-
ті команди жителів мікрорайону, разом 
із незмінними організаторами – Люд-
милою Рубан та Людмилою Житник. 
Музичні вітання дарували працівники 
комунального закладу «Гадяцький бу-
динок культури».

Оксана Кириченко

ДРУЖНО ЖИВЕМ І 
СВЯТКУЄМО ДРУЖНО

Віталій Бабич та Альона Георгіце Марійка Снігірьова із татом Новосельці мікрорайону

Олександр та Галина Левадні Праворуч Марія Коротя - почесний старожил Софія Герасименко, Діана Лисак, Тімур Якімцов



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

№ 31 (979)
12 серпня 2021 року 3Гадяччина в подіях

подяка

Ціна для клієнтів постачальника «останньої надії» 
у серпні складе 11,78 грн/куб.м з урахуванням подат-
ку на додану вартість (ПДВ) та без вартості доставки.

Про це повідомили на сайті Газопостачальної ком-
панії (ГК) «Нафтогаз України».

Тож ціна у серпні для клієнтів ПОН складає 
11,78 грн/куб м із урахуванням НДС та без варто-
сті доставки.

Водночас, ціна за тарифом «Річний», на який клі-
єнтів компанії було переведено автоматично, скла-
дає 7,96 грн/куб.м.

Нагадаємо, ціна на природний газ для клієнтів 
постачальника «останньої надії» (ПОН) у липні 
становила 11,05 грн за куб. м (з ПДВ, без вартості 
розподілу/доставки).

Про це Богдан Боклаг розповів на своїй 
сторінці у соцмережі Фейсбук.
«Гриб дощовик вагою 5.1 кг,» - написав він 
під фото.

Дощовик – рід грибів сімейства шампіньйонові. 
Також відомий як дощовик перловий або справж-
ній. У народі дозрілі екземпляри називають: тютю-
новий гриб; пиловик; вовчий тютюн; дідусів тютюн; 
вовчий тютюн. Народні назви цей вид грибів отри-
мав за властивість диміти при натисканні на нього. 
Молоді плодові тіла звуться бджолиної губкою або 
заячою картоплею. Плодоносить із початку літа до 
глибокої осені.

Гігантський, Велетенський або головач – це різно-
види дощовика. Виглядає, як величезна куля, але іно-
ді може бути трохи плескатої форми. Вага може до-
сягати 8 кг. Покритий гладкою або пухкі шкіркою. У 
дорослого гриба колір з білого змінюється на бруд-
но – зелений. Це рідкісний вид і в умовах середньої 
смуги зустрічається не часто. Зростає на луках, по-
лях або на старих пасовищах, можна зустріти в лис-
тяних лісах.

«БМ»
Фото Б. Боклага із соцмережі

Гадяцький відокремлений підрозділ  ДУ «Полтав-
ський ОЦКПХ МОЗ» інформує, що радіаційний фон 
в м. Гадяч за минулий тиждень становив 13 мкр/год 
при середніх багаторічних показниках до 1986 р  12-
14 мкр/год.

В плані моніторингу з 02.08.21 по 08.08.2021 року 
відібрано та лабораторно досліджено 3 проби води 
з відкритих водойм в пунктах культурно-побутово-
го використання  в  р.Псел, р.Грунь. Відхилень від 
нормативних показників згідно ДСП №173-96  по 
санітарно - хімічних показниках  не виявлено. По 
мікробіологічних показниках (ЛКП) виявлено пе-
ревищення нормативу.

   Патогенних мікроорганізмів в воді не виявлено.
У 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»

На Полтавщині, з ініціативи громадськості 
та Полтавського офісу Північно-східного 
міжрегіонального відділу Українського 
інституту національної пам’яті 
перейменовують топоніми, що містять 
символіку комуністичного тоталітарного 
режиму. Зокрема, йдеться про вулиці на 
честь радянської космонавтки Валентини 
Терешкової – депутатки ВР СРСР VII – XI 
скликань, у 1971 – 1990 роках – члена 
ЦК КПРС, у 1974-1989 роках депутатки і 
членкині Президії ВР СРСР. 
«Парадоксально, але факт: досі у Кобеляцькій, Ма-

шівській та Гадяцькій територіальних громадах всу-
переч декомунізаційному законодавству зберігали-
ся вулиці, названі іменем депутатки Державної думи 
РФ Валентини Терешкової, яка голосувала за під-
тримку агресії Росії проти нашої держави і окупа-
цію українського Криму. Тож, громадські активісти 
та УІНП звернулися на Гарячу урядову лінію Кабмі-
ну. Відтак, у селі Кишеньки вулицю Терешкової пе-
рейменовано на Горіхову, а у селі Калинівка на вули-
цю Вишнева», - сповістив регіональний представник 
УІНП в Полтавській області Олег Пустовгар.

За офіційним повідомленням Кобеляцького місь-
кого голови Олександра Копельця, у селі Кишеньки, 
що підпорядковане Кобеляцькій міській раді відбу-
лася сходка мешканців. На ній селяни одноголосно 
запропонували нову назву «Горіхова». Тож згідно з 
рішенням сесії Кобеляцької міської ради 8-го скли-
кання №34 у цьому селі з’явилася вулиця Горіхова. 

За офіційним повідомленням Машівського селищ-
ного голови Сергія Сидоренка, у селі Калинівка, що 
підпорядковане Машівській селищній раді теж про-
вели зібрання жителів, на якій обговорювалася назва 
«Вишнева». Таким чином рішенням сесії Машівської 
селищної ради №30/7-VIII у цьому селі вулицю Те-
решкової перейменували на Вишневу.

Як розповів Олег Пустовгар, також незабаром пе-
рейменують вулицю Терешкової у місті Гадяч: екс-
пертне середовище та Інститут нацпам’яті запро-
понували до розгляду депутатам історичну назву 
«Базарна» або на честь Климентія Квітки - чолові-
ка Лесі Українки, правника, засновника української 
музичної етнографії, музикознавця, помічника Гене-
рального секретаря судових справ і заступника Мі-
ністра юстиції УНР у 1917–1918 роках, ініціатора 
створення Українського правничого товариства, за 
гетьманату Павла Скоропадського – керівника лек-
сифографічної секції Комісії з питань правничої тер-
мінології, фундатора Кабінету музичної етнографії 
Всеукраїнській академії наук, в’язня комуністично-
го концтабору «Карлаг». 

«Мешканці села Рудиків, Біленченківського ста-
ростинського округу Гадяцької міської ради Мирго-
родського району замість назви на честь Терешкової 
пропонують вулицю «Лісова», а на засіданнях Га-
дяцької міської топонімічної комісії та дорадчо-екс-
пертної громадської групи депутат Миргородської 
районної ради, ветеран російської-української війни 
Володимир Донос запропонував назву на честь пер-
шого українського космонавта Леоніда Каденюка»,- 
поінформував Пустовгар.

Як повідомили у Полтавському офісі Північ-
но-східного відділу УІНП, відповідно до підпункту 
«є» пункту 4 частини першої статті 1 Закону «Про за-
судження комуністичного та націонал-соціалістич-
ного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні 
та заборону пропаганди їхньої символіки» до симво-
ліки комуністичного тоталітарного режиму віднесе-
но назви вулиць, у яких використані імена осіб, які 
обіймали керівні посади в комуністичній партії. Тож 
назви вулиць Терешкової підлягають обов’язковому 
перейменуванню.

«Перейменування топонімів, назви яких містять 
символіку комунорежиму, є обов’язком, а не правом 
органів місцевого самоврядування, і відповідна нор-
ма статті 7 вказаного закону не передбачає винятків 
щодо можливості не перейменування такого об’єк-
ту топоніміки. Предметом громадського обговорен-
ня може бути виключно пропозиція нової назви, а не 
обговорення «доцільності» її перейменування», - під-
сумував Олег Пустовгар.

Полтавський офіс  
Північно-східного міжрегіонального відділу УІНП

Висловлюємо щиру подяку та слова вдячності де-
путату Полтавської обласної ради Олександру Яко-
вичу Суханю 

Шановний Олексанре Яковичу, висловлюємо Вам 
щиру вдячність і подяку за надану допомогу та під-
тримку! За добре серце, чуйність, безкорисливість. 
Ця допомога — свідчення Вашого небайдужого став-
лення до культури і розуміння важливості мистець-
кого виховання підростаючого покоління.

Хай доля дарує Вам нові успіхи і здобутки! Бажа-
ємо не зупинятися на досягнутому, а йти вперед і на-
далі творити добро! Міцного здоров’я, успіху, добра 
і щастя Вам і Вашій родині! Божого благословіння 
Вам в усіх починаннях!

Сім’я Чирви

Поліцейська станція обслуговуватиме  
19 сіл територіальної громади.

Правопорядок в населених пунктах підтримува-
тиме поліцейський офіцер громади – старший лей-
тенант Дмитро Марченко, який переміг у конкурс-
ному відборі та пройшов навчання за спеціальною 
програмою.

«БМ»

ЕКОЛОГІЧНИЙ 
БЮЛЕТЕНЬ

Індекс ЛКП
фактично    

Індекс ЛКП
в нормі до 5000

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

р. Грунь м.Гадяч 9300  5000

р. Псел Плішивець 4400 5000

ГАДЯЧАНИН 
ЗНАЙШОВ 
ГРИБА-ГІГАНТА

ПЕРЕЙМЕНОВУЮТЬ 
ВУЛИЦІ 
«КРИМНАШИСТКИ» 
ТЕРЕШКОВОЇ

НАФТОГАЗ 
ПІДВИЩИВ ЦІНУ 
НА ГАЗ У СЕРПНІ 
ДЛЯ КЛІЄНТІВ 
ПОСТАЧАЛЬНИКА 
«ОСТАННЬОЇ НАДІЇ»

У КРАСНІЙ ЛУЦІ ВІДКРИЛИ 
ПОЛІЦЕЙСЬКУ СТАНЦІЮ
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Минулого тижня
в Гадячі
зареєстровано
4 немовлят

7 осіб
пішли
з життя

10 пар
одружилися

2 пари
розлучилися

пожежі

Подія сталася 3 серпня, близько 2-ї години ночі, у 
селі Короваї, Гребінківської громади, Лубенського 
району. Невідомий кинув на територію домогоспо-
дарства, пляшку з легкозаймистою рідиною. Із влас-
них джерел ІВ «Полтавщини» стало відомо, що мова 
йде про будинок депутатки Полтавської обласної 
ради від політичної сили «Слуга Народу» Людми-
ли Мірошніченко.

Вона звернулася до правоохоронців та повідоми-
ла, що пляшку із запалювальною сумішшю кинули 
у бік автомобіля Volkswagen, який був припаркова-
ний у дворі. Згідно із декларацією Людмили Мірош-
ніченко, вона володіє Volkswagen Crafter, 2007 року 
випуску.

Приїхавши на виклик, поліцейські виявили за-
лишки розбитої пляшки. На щастя, автомобіль не 
загорівся і ніхто не постраждав. Правоохоронці роз-
шукують злодія та встановлюють його мотиви. Від-
крито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 ККУ 
(Хуліганство). Санкція статті передбачає до 7 років 
позбавлення волі.

Полтавщина

5 серпня, близько 11:35 до Гадяцького ВП надійш-
ло повідомлення про ДТП у Гадячі, на вул. Полтав-
ська (Сарське перехрестя).

Згідно офіційної інформації, 9-річний хлопчик 
перебігав дорогу поза межами пішохідного перехо-
ду, внаслідок чого потрапив під колеса автомобіля 
Daewoo Sens.

Потерпілого доставили до Гадяцької МЦЛ із сад-
ном ліктя та обличчя, переломів немає. Гострої гос-
піталізації не потребує, але перебуватиме під нагля-
дом лікарів.

«БМ»

5 серпня, о 00:55, в с. Ручки (вул. Клинянська) Пе-
трівсько-Роменської ТГ, виникла пожежа у госпо-
дарчій будівлі. Вогонь знищив дану будівлю та 1 
м3 дров. Врятували житловий будинок. Збитки та 
причина пожежі встановлюються. Пожежа лікві-
дована Петрівсько-Роменською МПО (с. Петрівка 
– Роменська).

6 серпня о 12:45 у с. Петрівка-Роменська вини-
кла пожежа на відкритій території. Вогнем знищено 
сміття на площі 0,5 га. Причина пожежі встановлю-
ється. Пожежа ліквідована Петрівсько-Роменською 
МПО.

6 серпня о 13:15 у с. Ціпки, Краснолуцької ТГ, ви-
никла пожежа на відкритій території. Вогнем знище-
но суху рослинність на площі 1 га. Причина пожежі 
встановлюється. Пожежа ліквідована МПО Крас-
нолуцької с/р.

7 серпня о 00:30 у с. Бобрик,  Великобудищанська 
ТГ, по вул. Дружби, виникла пожежа у приватному 
домоволодінні. Вогнем знищено допоміжну будів-
лю, навіс, домашнє майно, пошкоджено облицюван-
ня стін поруч розташованої літньої кухні на площі 8 
м кв. Врятовано літню кухню та житловий будинок. 
Причина пожежі встановлюється. Пожежа ліквідо-
вана МПК с. Мартинівка.

7 серпня у с. Великі Будища, виникла пожежа в 
житловому будинку. Силами 6 ДПРЧ, МПО с. Кни-
шівка Великобудищанський загін МПО та 29 ДПРЧ 
пожежу було ліквідовано. Причини виникнення по-
жежі встановлюються.

Пресслужба ГУ ДСНС у Полтавській області

Четверо мешканців Полтавщини, Києва та Мико-
лаєва налагодили збут амфетаміну та метамфетаміну 
на території області «з рук у руки». За один грам то-
вару клієнти сплачували дилерам 800-1000 гривень. 
За такий «бізнес» молодикам загрожує до десяти ро-
ків за ґратами з конфіскацією майна.

Протягом кількох місяців оперативники полтав-
ського управління боротьби з наркозлочинністю Де-
партаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполі-
ції, слідчі слідчого управління обласної поліції, за 
процесуального керівництва Полтавської обласної 
прокуратури документували діяльність наркоугру-
повання, яке організувало збут психотропів.

До складу групи входило четверо чоловіків, ві-
ком від 34-ох до 39-ти років, один із яких перебу-
вав у розшуку за вчинення тяжких злочинів. Серед 
наркодилерів були мешканці Києва, Миколаєва та 
Полтавщини. Вони розповсюджували амфетамін і 
метамфетамін за схемою «з рук у руки» дрібними 
партіями. Один грам «товару» зловмисники прода-
вали від 800 до 1000 гривень.

У ході санкціонованих обшуків правоохоронці із 
залученням бійців роти поліції особливого призна-
чення вилучили майже пів кілограма амфетаміну, 
розфасовані згортки з метамфетаміном, канабіс та 
гроші. Крім того, виявили мобільні телефони, бан-
ківські картки, пристрої для куріння та гранату Ф-1 
із запалом.

Двох активних членів групи затримано у поряд-
ку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу 
України. Їм вже повідомлено про підозру у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне 
виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, 
перевезення, пересилання чи збут наркотичних за-
собів, психотропних речовин або їх аналогів) Кри-
мінального кодексу України та обрано запобіжний 
захід у вигляді тримання під вартою без права вне-
сення застави.

Після проведення експертизи буде вирішуватися 
питання щодо повідомлення про підозру іншим фі-
гурантам  за статтями 263 та 307 Кримінального ко-
дексу України.

Департамент боротьби з наркозлочинністю 
Національної поліції України

У Кременчуці патрульні зупинили двох водіїв, які 
були під дією наркотиків та відмовилися проходи-
ти медогляд — суд призначив порушникам по 51000 
грн штрафу

20 та 28 липня у Кременчуці Крюківський та Ав-
тозаводський суди оштрафували на 51000 грн двох 
водіїв за керування автомобілями у стані наркотич-
ного сп’яніння. Про це стало відомо з Єдиного дер-
жавного реєстру судових рішень.

Так, 20 липня Крюківський райсуд Кременчука 
оштрафував Сергія Савченка, який 26 квітня ке-
рував автомобілем ВАЗ 2109 у стані наркотичного 
сп’яніння. Чоловік від проходження медогляду від-
мовився. Раніше порушник вже двічі протягом року 
притягався до відповідальності за керування авто-
мобілем у стані сп’яніння, тож патрульні склали ад-
мінпротокол за ч. 3 ст. 130 КУпАП — керування ав-
томобілем у стані сп’яніння повторно.

На судові засідання Савченко не з’являвся. Тож 
суддя Олександр Маханьков призначив порушнику 
штраф — 51000 грн з позбавленням прав на 10 років. 
Чоловік може сплатити штраф добровільно протя-
гом 15 днів з дня вручення копії постанови, а в разі її 
оскарження — не пізніше ніж через 15 днів з дня по-
відомлення про залишення скарги без задоволення.

Якщо ж Савченко не сплатить штраф у зазначений 
строк, тоді з нього примусово стягується подвійний 
розмір штрафу — 102000 грн.

Другий випадок трапився 5 червня, близько 1:30. 
На проспекті Полтавському патрульні зупинили 
Петра Савицького, який перебував за кермом ВАЗ 
21061 у стані наркотичного сп’яніння. Чоловік та-
кож від проходження медогляду відмовився. Ра-
ніше Савицький так само вже двічі протягом року 
притягався до адмінвідповідальності за аналогічне 
правопорушення.

Патрульні склали адмінпротокол за фактом керу-
вання автомобілем у стані сп’яніння повторно (ч. 3 
ст. 130 КУпАП). В судове засідання Савицький та-
кож не з’явився. Суддя Олександр Гусач призначив 
порушнику штраф — 51000 грн, але водійських прав 
чоловіка не позбавляли.

Ставицький також має сплатити штраф протягом 
15 днів з дня вручення копії постанови. Інакше при-
мусово з чоловіка стягнуть вже 102000 грн.

В обох випадках у правопорушників не конфіско-
вували автомобілі. Хоча згідно зі змінами від 2021 
року до КУпАП, якщо особа вже двічі протягом року 
зазнавала адміністративного стягнення за ці пору-
шення, передбачено:

штраф 51 000 грн,
позбавлення права керування транспортними за-

собами на строк 10 років та з конфіскацією тран-
спортного засобу, який є у приватній власності 
порушника,

адміністративний арешт на строк 15 діб із позбав-
ленням права керування транспортними засобами на 
строк 10 років та з конфіскацією транспортного засо-
бу, який є у приватній власності порушника.

Нагадаємо, у квітні Київський райсуд Полтави 
оштрафував на 51 тисячу гривень та на 10 років поз-
бавив прав полтавця, якого вчетверте затримали п’я-
ним за кермом. Це був перший подібний штраф з мо-
менту внесення змін до КУпАП.

ЄДРСР

ВОДІЙ DAEWOO SENS ЗБИВ 
9-РІЧНОГО ХЛОПЧИКА

У ДВІР ДЕПУТАТА 
ОБЛРАДИ КИНУЛИ 
«КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА» 

ЗЛОЧИННА ГРУПА 
ЗБУЛА ПСИХОТРОПІВ 
НА МАЙЖЕ МІЛЬЙОН 
ГРИВЕНЬ

ЗА КЕРУВАННЯ 
ПІД ДІЄЮ 
НАРКОТИКІВ 51 
ТИСЯЧУ ШТРАФУ
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30 липня 2021 року Гадяцький район-
ний суд розглянув цивільну справу про 
стягнення боргу за договором позики.

Встановлений епізод
1 червня 2021 року потерпілий звер-

нувся до суду з позовом до обвинуваче-
ної про стягнення боргу за договором 
позики. 4 червня 2021 року проваджен-
ня по справі відкрито.

Потерпілий звернувся до суду з зая-
вою про розгляд справи без його уча-
сті, позовні вимоги підтримує в повно-
му обсязі.

Обвинувачена в судове засідання не 
з`явилася, про час і місце судового за-
сідання повідомлена належним чином, 
про що свідчить довідка про доставку 
СМС повідомлення в матеріалах спра-
ви, причину неявки відповідач суду не 
повідомила.

Також обвинувачена в приміщенні 
суду відмовилася отримувати цивіль-
ний позов з додатками, копію ухва-
ли про відкриття провадження у спра-
ві та судову повістку про виклик до 
суду на 30 липня 2021. Відповідно до 
ч.6 ст. 126 ЦПК України судова повіст-
ка може бути вручена безпосередньо в 
суді. Частиною 9 ст. 130 ЦПК України 
передбачено, що у разі відмови адреса-
та одержати судову повістку особа, яка 
її доставляє, робить відповідну помітку 
на повістці і повертає її до суду. Особа, 
яка відмовилася одержати судову по-
вістку, вважається повідомленою, тому 
суд приходить до висновку, що відпові-
дач є повідомленою про розгляд справи 
в суді першої інстанції.

Відповідно до ч. 8 ст. 178 ЦПК Украї-
ни у разі ненадання відповідачем відзи-

ву у встановлений судом строк без по-
важних причин суд вирішує справу за 
наявними матеріалами.

Зі згоди позивача суд ухвалює рішен-
ня при заочному розгляді справи, що 
відповідає положенням ст.280 ЦПК 
України.

30 липня 2021 року Гадяцьким район-
ним судом винесено ухвалу про вине-

сення заочного рішення у даній цивіль-
ній справі.

Судом встановлено, що 1 липня 2020 
року обвинувачена згідно розписки взя-
ла у борг грошові кошти в сумі 15000 
грн. у позивача, які зобов`язалася по-
вернути до 10 грудня 2020 року. Також 
кошти зобов`язувалася повертати ча-
стинами, про що будуть відмітки, зас-

відчені підписами на зворотній сторо-
ні цієї розписки.

 На зворотній стороні розписки маєть-
ся відмітка: 10 липня 2020 повернуто 
1000 грн., про що засвідчено підписами. 
Даний договір позики сторонами було 
укладено у простій письмовій формі. 
Однак обвинувачена гроші до цього 
часу не повернула, чим порушила взя-
те на себе зобов`язання. Відповідно до 
ст. 530 ЦК України якщо у зобов`язанні 
встановлений строк його виконання, то 
воно підлягає виконанню у цей строк.

Згідно розписки обвинувачена зо-
бов`язувалася повернути суму боргу 
до 10 грудня 2020 року.

Згідно ст. 1050 ЦК України якщо по-
зичальник своєчасно не повернув суму 
позики, він зобов`язаний сплатити гро-
шову суму відповідно до статті 625 цьо-
го Кодексу.

Відповідно ст. 625 ЦК України борж-
ник не звільняється від відповідально-
сті за неможливість виконання ним гро-
шового зобов`язання.

Суд також вважає, що з відповідача 
на користь позивача слід стягти спла-
чений ним судовий збір.

Керуючись ст. 12, 81, 263-265, 268, 
273, 280-282, 289 ЦПК України, суд 
вирішив позовні вимоги про стяг-
нення боргу за договором позики 
задовольнити.

Стягти з обвинуваченої грошові кош-
ти за договором позики від 1 липня 
2020 в сумі 14000 гривень.

Стягти з обвинуваченої на користь 
судовий збір в сумі 908 грн.

23 липня 2021 року Гадяцький район-
ний суд розглянув кримінальне прова-
дження за обвинуваченням громадяни-
на України, освіта середня спеціальна, 
розлученого, не працює, раніше не су-
димого, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 
КК України.

Встановлений епізод
17 лютого 2021 року у обвинувачено-

го виник умисел на таємне викраден-
ня майна, що знаходилось в приміщен-
ні літньої кухні.

Вранці, цього ж дня, більш точний час 
у ході проведення досудового розсліду-
вання встановити не виявилось можли-
вим, обвинувачений, реалізовуючи свій 
протиправний умисел, направлений на 
незаконне заволодіння чужим майном, 
прибув до вказаного вище домоволо-
діння, де шляхом відкручування гвин-
тів металевої скоби, на якій встановле-
но навісний замок, отримав можливість 
відчинити вхідні двері, через які у по-
дальшому проник до приміщення літ-
ньої кухні.

 Перебуваючи у приміщенні літньої 
кухні, обвинувачений відшукав майно, 
а саме: непридатні для використання 
за цільовим призначенням та які ста-
новлять цінність, металобрухт, мета-
левий опалювальний котел, пральну 
машину та холодильник. Після цього, 
пральну машину та холодильник виніс 
на подвір`я, а опалювальний котел де-
монтував від системи опалення та за-
лишив у кімнаті, після чого залишив 
господарство.

18 лютого 2021 близько 08 год. об-
винувачений, з метою доведення сво-

го злочинного умислу, направленого 
на викрадення майна , повернувся до 
цього ж домоволодіння, де діючи таєм-
но, усвідомлюючи характер свого діян-
ня, передбачаючи суспільно-небезпечні 
наслідки та бажаючи їх настання, з ко-
рисливих мотивів та метою особистого 
збагачення, заволодів зазначеним вище 
металобрухтом загальною вагою 306 кг, 
вартість якого, згідно висновку това-
рознавчої експертизи становить 1560 
грн. 60 коп.

У ході судового розгляду обвинува-
чений визнав вину у вчиненні кримі-
нального правопорушення повністю, 
пояснивши при цьому, що не оспо-
рює обставини вчинення криміналь-
ного правопорушення, встановлені 
органом досудового розслідування, а 
тому вважає, що дослідження доказів є 
недоцільним.

Потерпіла у судове засідання не з`я-

вилась, надала заяву про розгляд кри-
мінального провадження без її участі.

Відповідно до ч. 3 ст. 349 КПК Укра-
їни, судом визнано недоцільним до-
слідження доказів, під час судового 
розгляду, підтверджуючих обставини 
вчинення обвинуваченим криміналь-
ного правопорушення, з підстав не ос-
порювання їх учасниками судового 
провадження та відсутності сумнівів у 
добровільності їх позиції.

Суд визнає винним обвинуваченого 
у таємному викраденні чужого майна 
(крадіжці), поєднаній з проникненням 
у приміщення і кваліфікує його дії за ч. 
3 ст. 185 КК України.

Обставинами, які пом`якшують обви-
нуваченому покарання, відповідно до 
ст. 66 КК України, суд визнає: щире ка-
яття, активне сприяння розкриттю кри-
мінального правопорушення. Обстави-
ни, які обтяжують покарання, відсутні.

Окрім того, при призначенні покаран-
ня, суд враховує пом`якшуючі обста-
вини: щире каяття, активне сприяння 
у розкритті злочину, а також висно-
вок органу пробації, згідно якого ви-
правлення обвинуваченого можливе 
без позбавлення або обмеження волі 
та не становить високої небезпеки для 
суспільства, тому суд вважає, що йому 
необхідно обрати покарання, передба-
чене санкцією статті за вчинений ним 
злочин, у виді позбавлення волі, із за-
стосуванням ст. 75 КК України, тобто 
звільненням від відбування покарання 
з випробуванням та іспитовим строком.

Керуючись ст.ст.368,370,374,394КПК 
України, суд ухвалив обвинуваченого 
визнати винним у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 
3 ст. 185 КК України та призначити по-
карання у виді 3 (трьох) років позбав-
лення волі.

На підставі ст. 75 КК України звіль-
нити обвинуваченого від відбування 
призначеного покарання, у виді поз-
бавлення волі, з випробуванням, вста-
новивши іспитовий строк терміном на 
1 (один) рік. Стягнути з обвинувачено-
го на користь держави витрати на за-
лучення експерта у розмірі 653 грив-
ні 80 коп.

Речові докази: металевий опалюваль-
ний котел, металеву пральну машину, 
металевий холодильник, як брухт чор-
них металів вагою 306 кг, повернути 
власнику.

ПОЗИЧИЛА ГРОШІ ПІД 
РОЗПИСКУ І НЕ ПОВЕРНУЛА

ВИКРАВ 
МЕТАЛОБРУХТ 

ІЗ ЛІТНЬОЇ 
КУХНІ 

Сторінку підготувала Вікторія Цимбал за 
матеріалами відкритих даних Єдиного 

державного реєстру судових рішень
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Досить часто українці 
обирають варіант запозичення 
коштів, аніж зв’язуватися із 
банківськими установами. Проте, 
не усі знають, як це зробити 
правильно. Днями, у Мін 'юсті 
розповіли, як законно оформити 
передачу коштів, аби убезпечити 
себе та своє майно.
Якщо особи бажають домовитись 

щодо запозичення грошей один одно-
му - тоді така угода підпадає під ознаки 
договору позики. Згідно із ним, позико-
давець передає у власність позичальни-
кові грошові кошти, а позичальник зо-
бов 'язується повернути позикодавцеві 
таку ж суму. Суб 'єктами договору є фі-
зичні та юридичні особи.

Для оформлення договору позики ко-
штів необхідні: паспорти сторін; іден-
тифікаційні коди; згода або особиста 
присутність другого з подружжя (якщо 
сторони перебувають у шлюбі).

Яку інформацію повинен містити до-
говір позики коштів:

ПІБ, ідентифікаційний код, місце 
проживання, дата та місце народжен-
ня позичальника, його місце роботи (за 
наявності);

ПІБ, ідентифікаційний код та місце 
проживання позикодавця;

відомості про суму позики, строк та 
місце її повернення;

домовленість про можливість звер-

нення стягнення в позасудовому 
порядку;

домовленість про сплату відсотків за 
користування позикою (якщо вказа-
на умова не визначена - розмір визна-
чатиметься на рівні облікової ставки 
НБУ). Дохід у вигляді відсотків підля-
гає оподаткуванню;

підписи сторін;
посвідчувальний напис нотаріуса 

(за умови нотаріального посвідчення 
договору).

Договір позики грошей, згідно з чин-
ним законодавством України, не під-
лягає обов 'язковому нотаріальному 
посвідченню. Але наявність договору 

позики, посвідченого нотаріально, убез-
печує позикодавця від різноманітних 
проблем.

Переваги нотаріального посвідчення 
договору позики коштів:

нотаріус встановлює дієздатність та 
правоздатність сторін;

нотаріус перевіряє відсутність прав 
третіх осіб на предмет договору, що в 
майбутньому не дає шансів визнати 
договір недійсним (згода подружжя, 
відсутність обмежень та обтяжень на 
майно сторін, відсутність сторін у санк-
ційних списках, відсутність зареєстро-
ваних вимог інших кредиторів на май-
но сторін тощо);

встановлюється дійсна воля сторін, 
що унеможливлює визнання договору 
позики недійсним;

роз 'яснюються права та обов 'язки, 
що унеможливлює введення в оману 
одну зі сторін правочину;

можливість стягнення позиченої 
суми в позасудовому порядку шля-
хом вчинення виконавчого напису 
нотаріуса;

можливість отримати у нотаріуса 
дублікат договору позики у разі його 
втрати;

право позичальника повернути борг 
шляхом внесення грошей у депозит 
нотаріуса.

Будьте обережні! Знайте свої права!
Оксана Кириченко

Офіційно в Україні близько 
195 тисяч самотніх матерів, які 
отримують соціальні виплати від 
держави. Середній розмір таких 
виплат — 2 500 грн. Чиновники 
вважають, що багато мам 
не реєструють шлюб заради 
збереження цієї фінансової 
допомоги, але живуть з батьком 
дитини. З літа 2020 року правила 
виплат змінилися. Тому їх можуть 
отримувати ті, хто офіційно 
працює або перебуває на обліку 
в службі зайнятості, і не живе 
з батьком дитини, а також 
відповідає іншим вимогам. Однак 
такі правила можуть залишити 
без виплат і тих, хто справді їх 
потребує. Адже для них соціальні 
виплати — суттєва допомога й без 
перебільшення можливість вижити 
за обставин, коли немає власного 
житла, діти — з особливими 
потребами, а тривалий карантин 
призводить до втрати роботи.

Виявили вдома чоловіка –  
штраф або умовний термін 
Соцпрацівники опитують сусідів і 

приходять до матерів-одиначок додо-
му з перевірками. Якщо в будинку за-
стукали чоловіка, то мамам загрожує 
покарання. Далі декілька історії з жит-
тя матусь-«одиначок».

Мешканка Житомирської області 
була визнана винною в тому, що неза-
конно оформила як мати-одиначка ма-
теріальну допомогу на дитину.

«При оформленні документів Яна М. 
вказала, що з батьком дитини не про-
живає, він не допомагає. Але за фактом 
з’ясувалося, що вони проживають ра-
зом з 2014 року, пов’язані спільним по-

бутом, ведуть господарство і виховують 
спільну дитину. В результаті обвинува-
чена завдала збитків державі на 8,5 тис. 
грн», – встановило слідство.

Жінка зізналася, що пішла на такий 
крок через гроші, яких катастрофічно 
не вистачає. Її засудили до штрафу – 
трохи більше 2 тис. грн і одного року 
ув’язнення з випробувальним терміном.

Згідно з даними реєстру судових рі-
шень, лише з початку року було кілька 
десятків подібних вироків. Ще близь-
ко сотні справ зараз розслідуються – 
слідчі отримують через суди доступ до 
особових справ та документів молодих 
мам. Найбільше таких випадків в За-
карпатті, також відкриті кримінальні 
провадження в Житомирській, Сум-
ській, Чернігівській, Черкаській та До-
нецькій областях. Всі випадки іден-
тичні – проживали з батьками, а при 
оформленні документів вказували, що 
не знають, де ті перебувають.

Суди, як правило, призначають різні 
покарання: деякі відбуваються грошо-
вими штрафами, але більшість – умов-
ними термінами на рік. Правда, найчас-
тіше в залі суду мами підпадають під 
амністію. Одинокі молоді мами кажуть, 
що допомога надається не всім, а тільки 
малозабезпеченим.

«Потрібно зібрати купу докумен-
тів: хто прописаний, виписку з реєстру 
РАГСу, що у шлюбі не перебуваєш, а 
дитина була зареєстрована без батька. 
Далі кожні півроку все це збирати за 
новою і вистоювати черги. До слова, 
коли я оформляла допомогу, то в соц-
забезі попередили, що можуть прийти 
з перевіркою. Вистачило мене тільки 
на один раз, далі порахувала, що ви-

трачений час того не вартий. Але я ба-
чила мам, які живуть з батьками дітей, 
судячи по речах, не бідують, ходять 
з дорогими телефонами, а допомога 
як одинаки отримують, ще й субсидії 
оформляють », – розповіла мешканка 
Вінниці Анастасія.

До мами-одиночці з Києва Анаста-
сії приходили з перевіркою – чи є вдо-
ма чоловік.

Адвокати розповідають, що найчас-
тіше про «фіктивну самоту» дізнають-
ся від сусідів і друзів, з якими побили 
горщики.

«Дільничний обійшов сусідів поруч, 
зверху і знизу – з’ясував, чи живе там 
чоловік. Як часто буває вдома, гуляє 
чи з дитиною. Але іноді про такі схеми 
дізнаються від колишніх подруг, з яки-
ми посварилися. А був випадок, коли 
неофіційна свекруха поквиталась з не-
вісткою, вона сама зателефонувала до 

органу опіки та повідомила про таку 
авантюру», - говорять юристи.

Далі, за його словами, соцслужби 
звертаються в правоохоронні органи, а 
ті вже беруть через суди дозволи на до-
ступ до речей і особистих речей бать-
ків, запасаються показаннями свідків. 
Після цього, суду не складає трудно-
щів довести, що дитина виховується в 
повній сім’ї з біологічним батьком. Ма-
тері ж визнаються винними в «шахрай-
стві» і «підробці документів», отриму-
ють штрафи або невеликі кримінальні 
терміни. А потім потрапляють під ам-
ністію. При цьому подібних кримі-
нальних справ і всіляких перевіряючих 
органів настільки багато, що, за прогно-
зами, років через п’ять, судимості за 
розкрадання бюджетів будуть у чверті 
населення країни, – впевнені адвокати.

Вікторія Цимбал

ЯК БЕЗПЕЧНО ПОЗИЧАТИ ГРОШІ?

МАТЕРЯМ – ОДИНАЧКАМ «ОГОЛОСИЛИ ВІЙНУ»: 
ЗНАЙДУТЬ ЧОЛОВІКА В ДОМІ – КРИМІНАЛЬНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НЕ УНИКНУТИ
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Ще на початку липня АЗС 
продавали цей вид пального 
за 15,40 грн. До кінця місяця 
цінники злетіли майже до 17 
гривень. На середину серпня, 
на деяких заправках газ 
коштує ще дорожче — до 17,7 
гривень за літр. І це ще не межа 
- Мінфін прогнозує наступне 
здорожчання.
Причинами такого різкого цінового 

стрибка називають: 
подорожчання нафти (зріджений газ 

є продуктом переробки нафти, тому 
безпосередньо до неї прив 'язаний за 
цінами);

зростання світових цін на газовому 
ринку (на кінець липня на європей-
ських біржах газ злетів у ціні вище $500 
за тисячу кубів, хоча напередодні кош-
тував 200-250 доларів); 

дефіцит газу в Україні (згідно офіцій-
них даних даними на кінець липня по-
ставки автогазу в Україні ледь переви-

щили 100 тис тонн, що на 12 тис менше, 
ніж за аналогічний період липня).

Експерти стверджують, що цією си-
туацією скористалися трейдери, у яких 
був автогаз — вони почали підвищува-

ти оптові цінники, що позначилося і на 
роздрібних розцінках. Тобто до об 'єк-
тивних факторів додалися і банальні 
спекуляції.

За даними інформаційно-аналітич-

ної системи online-моніторингу і ана-
лізу ринків PsycheaFUEL 3.0, найде-
шевший зріджений вуглеводневий газ 
наразі продається в Луганській (14,93 
грн / л), Чернігівській (15,93 грн / л) і 
Чернівецькій (16,12 грн / л)  областях.

Найдорожчий автомобільний газ на 
Харківщині, у Миколаївській області 
та на Полтавщині. 

Підвищення середньої роздрібної 
ціни на газ на Полтавщині за останню 
добу склало 0,37 грн / л, що є найбіль-
шим зростанням ціни по Україні. Се-
редня роздрібна ціна на цей вид пально-
го в області сьогодні становить 17 грн / 
л (найдорожчий на АЗС «WOG» - 17.98 
грн., найдешевший – на АЗС «Татна-
фта» 16.68 грн.)

Згідно прогнозів, на кінець серпня 
можливе зростання ціни до 19 гривень 
за літр. Не виключають, що цінники мо-
жуть зрости і до 20 гривень за літр.

Клієнти ПриватБанку почали масо-
во скаржитися на проблеми в роботі 
банкоматів. Апарати не видають готів-
ку, але  все одно відбувається списан-
ня коштів із рахунку. 

Прикладів подібних історій в ме-
режі безліч. Все виглядає однаково – 
банкомат починає відраховувати гро-
ші, «зависає» і видає помилку, після 
чого повертає карту. Мова йде про різ-
ні суми – найчастіше, списуються, але 
при цьому не видаються, кілька со-
тень гривень. Далеко не у всіх є час 
чекати, поки банк вирішить питання 
з поверненням коштів. Також бенте-
жить той факт, що проблемні банко-
мати продовжують працювати і далі, 
і часом на один і той самий банкомат 
скаржиться кілька людей.

Як виявилося, у подібну ситуацію 
потрапили і гадяцькі клієнти фінан-
сової установи: 

«Кілька місяців тому в банкоматі на 
Сарському грошей не дало, а із карт-

ки списало. Зателефонував у техпід-
тримку, заявку прийняли. Але кошти 
повернули тільки через 3 чи 4 дні, що 
не зовсім комфортно. Я ж кошти зні-
маю, бо вони мені потрібні саме в цей 
момент, а через кілька днів…»

У державному банку прокоменту-
вали ситуацію. Повідомили, що їм 
«шкода, що клієнти зіткнулися з та-
кою ситуацією». Також додали, що 
після подачі заявки на повернення 
коштів, на її обробку необхідний мі-
німум 1 день. А у випадках, коли не-
обхідна інкасація, потрібно до двох 
тижнів.

Спеціалісти кажуть, що причи-
на проблеми в тому, що у пристрій 
для відліку грошей потрапляє пом’я-
та купюра і застряє в ньому. Однак, з 
огляду на масовість скарг, цього разу 
проблема явно в чомусь іншому. Мож-
ливо, обладнання просто застаріле і 
вже потребує модернізації чи заміни.

Сторінку підготувала Оксана Кириченко

Комунальне підприємство «Добро-
бут» Полтавської міськради, ще напри-
кінці липня оголосило 19 тендерів на 
закупівлю продуктів харчування для 
навчальних закладів освіти Полтав-
ської об’єднаної територіальної грома-
ди. На порталі публічних закупівель 
«ProZorro» розміщені тендери, загаль-
на очікувана вартість яких становить 
30 мільйонів  094 тисячі 746 гривень. 
Міська рада, не чекаючи початку на-
вчального року, купує усе: цукор і су-
путню продукцію, хлібопродукти, ка-
као, шоколад та кондитерські вироби, 
оброблені фрукти та овочі, заправки та 
приправи, рафіновані олії та жири, м’я-
со, сирні продукти, фруктові та овоче-
ві соки, молочні продукти, рибу, моло-
ко, вершкове масло, борошно та крупи, 
овочі, фрукти та горіхи, картоплю. 

У той же час, Відділ освіти, молоді та 
спорту Гадяцької міської ради, знову 
не надто поспішає із закупівлями. При-
наймні, на сайті «ProZorro» відсутня ін-
формація стосовно придбання продук-
тів для установ освіти. 

Пам’ятаєте причину, чому цього літа, 
для дітей шкільного віку на території 
Гадяцької громади не відкрились літні 
пришкільні табори? Їдальні навчальних 

закладів ледь «дотягнули» до закінчен-
ня навчального року через те, що тенде-
ри по закупівлі продуктів вчергове не 
відбулися. Надалі проведення закупів-
лі продуктів назвали «не можливим» і 
взагалі вирішили не оголошувати.

До того ж, це не вперше учні грома-
ди залишаються без шкільного харчу-
вання. Кілька років поспіль ми намага-
ємось докопатись до істини у питанні 
– чому ж таки відділ освіти щоразу так 
пізно починає готуватись до навчально-
го року у плані харчування? Проте від-
повіді так досі і не отримали. 

У той же час, від 1 вересня повин-
ні запровадити нові норми шкільного 
харчування. Відповідне рішення ухва-
лив Кабінет Міністрів у серпні. У раці-
оні школярів повинно з’явитися більше 
м’яса, молочних продуктів, фруктів, го-
ріхів, насіння рослин. 

Оновлене шкільне меню повинні 
впровадити у кожному навчальному за-
кладі до початку 2022 року. Проте, су-
дячи із реалій, не те що починати впро-
ваджувати нове меню, а навіть і просто 
годувати школярів на території Гадяць-
кої громади, на початку навчального 
року, буде нічим.

ШКОЛЯРІ ЗНОВУ 
БУДУТЬ ГОЛОДНІ?

АВТОГАЗ РІЗКО ПОДОРОЖЧАВ 

БАНКОМАТ ГРОШЕЙ 
НЕ ДАВ, А ІЗ 
РАХУНКУ СПИСАВ
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У Франції затвердили закон про 
обов’язкову вакцинацію проти 
COVID-19 медиків, а в Нью-
Йорку щеплення повинні будуть 
отримати всі працівники міських 
служб. В Україні щеплення 
проти ковіду залишається 
«добровільним». У той же час, 
ширяться чутки про те, що 
працівників установ, організацій 
та підприємств різних форм 
власності змушують щепитися. 
У інакшому разі, натякають 
на звільнення. Звісно, що 
побоюючись втратити стабільний 
заробіток, люди вимушені 
погодитись, навіть, якщо не 
збирались вакцинуватись 
взагалі. 
Цю інформацію підтверджують і га-

дячани, не довіряти яким, ми не має-
мо підстав. Тож, скоріше за все, чутки 
– правдиві. Що казати, якщо навіть на 
сайті Гадяцької міської ради нещодавно 
з’явилось Розпорядження керівника ро-
біт із ліквідації наслідків медико-біоло-
гічної надзвичайної ситуації природно-
го характеру «Про проведення масової 
вакцинації проти коронавірусної хво-
роби COVID-19 на території Гадяць-
кої міської територіальної громади». У 
ньому розписана рекомендація керівни-
кам суб’єктів господарювання, незалеж-
но від форм власності, розташованих 
на території Гадяцької міської громади, 
сформувати списки охочих вакцину-
ватись і надати ці списки до КНП «Га-
дяцький ЦПМСД». До того ж, про про-
ведену роботу та конкретну кількість 
вакцинованих потрібно буде відзвітува-
тись на електронну адресу міської ради. 
Знаючи, що усі рекомендації чиновни-
ки сприймають, як обов’язкові до вико-
нання, сумніваємось, що комусь справді 
нададуть право вибору, щодо щеплень…

Тому, ми вирішили детальніше розі-
братися у питанні чи можуть робото-
давці змушувати співробітників вак-
цинуватися та чи можуть відсторонити 
від роботи людину без обов’язкових 
щеплень?  

Не допускати до роботи 
невакцинованих немає підстав
Днями Уряд озвучив своє рішення 

про те, що навчальні заклади продовжу-
ватимуть працювати, навіть, у «черво-
ній» зоні карантину, тільки у разі, якщо 
буде вакциновано 80% персоналу. Нато-
мість, якщо щеплення отримає менший 
відсоток від загальної кількості персо-
налу – заклад взагалі не матиме права 
працювати, не дивлячись на те, у якій 
карантинній зоні він знаходиться. 

Згодом, подібне рішення поширили 
не лише на навчальні заклади, а й на 
інші установи.    

Проте, головний санітарний лікар 
України Ігор Кузін спростував цю ін-
формацію і пояснив, що хвилюватись 
немає причини. Із його слів, зараз немає 
юридичних підстав не допускати до ро-
боти людину, якщо та не вакцинувалась 
проти COVID-19. 

Вакцинація проти COVID-19 є добро-
вільною. Усунути від роботи співробіт-
ника, який відмовився вакцинуватися 
від COVID-19 або не має «сертифіката 
вакцинації», навіть якщо він працює у 
сфері обслуговування відвідувачів (рес-

торани, кафе) також не можливо. Лю-
дина має сама виявити бажання вак-
цинуватися, а наполягати на цьому чи 
примушувати роботодавець не може.

Роботодавець може заохочувати 
співробітників вакцинуватися
Наприклад, надавши можливість ще-

питися у робочий час чи запропонував-
ши додатковий вихідний. 

Додаткових гарантій співробітникам 
на період вакцинації (додаткові дні від-
пустки чи лікарняний) Законодавством 
не передбачені. Якщо після щеплення 
людина матиме таку типову реакцію на 
вакцину: як головний біль, лихоманка, 
підвищення температури, то вона може 
звернутися до сімейного лікаря і отри-
мати лікарняний лист. 

Роботодавець, у свою чергу, може 
надати можливість щепитися у робо-
чий час чи запропонувати додатко-
вий вихідний, якщо співробітник ма-
тиме якусь з вищезазначених реакцій 
на вакцину.

Також, у законодавстві немає вимог 
про те, що компанії мають надавати 
своїм співробітникам можливість вак-
цинуватися. Але якщо роботодавець за-
цікавлений у тому, щоб його працівни-
ки зробили щеплення проти COVID-19, 
він може створити належні умови. На-
приклад, організувати вакцинацію в 
офісі мобільною бригадою, якщо в шта-
ті компанії є 50 співробітників, які хо-
чуть отримати щеплення. Або нада-
ти людям можливість вакцинуватися 
в робочий час і забезпечити увільнен-
ня від роботи на наступний день піс-
ля щеплення зі збереженням заробіт-
ної плати.

Чи є в Україні обов’язкові 
щеплення?
Так, у нас є обов’язкові щеплення, 

без яких людину можуть обмежити в 
доступі до робочого місця. За законом 
України «Про захист населення від ін-
фекційних хвороб» та «Про забезпе-
чення санітарного та епідемічного бла-
гополуччя» обов’язковим є щеплення, 
наприклад, проти туберкульозу. На 
практиці довідки про щеплення переві-
ряють нечасто, але якщо роботодавець 
забажає це зробити, а працівник не на-
дасть довідку, його можуть відсторони-
ти від виконання посадових обов’язків. 

Також дітей не можуть прийняти в ди-
тячий садок і школу без обов’язкових 
профілактичних щеплень.

Щеплення проти COVID-19 не вхо-
дить до переліку обов’язкових. Ініці-
ювати запровадження обов’язкового 
щеплення проти коронавірусу може 
головний санітарний лікар. Тільки піс-
ля того, як вакцинація стане обов’язко-
вою, роботодавці матимуть законодав-
чі механізми, щоб сприяти вакцинації 
серед співробітників або ж усувати від 
робочих обов’язків тих, хто відмовився.

За яких умов працівника можуть 
відсторонити? 
Відповідно до статті 46 Кодексу зако-

нів про працю України відсторонення 
працівників від роботи власником або 
уповноваженим ним органом допуска-
ється у разі:

- появи на роботі в нетверезому ста-
ні, у стані наркотичного або токсично-
го сп’яніння; 

- відмови або ухилення від обов’яз-
кових медичних оглядів, навчання, ін-
структажу і перевірки знань з охорони 
праці та протипожежної охорони;

- в інших випадках, передбачених 
законодавством.

Згідно з частиною 2 статті 12 Закону 
України «Про захист населення від ін-
фекційних хвороб» (далі – Закон 1645) 
працівники окремих професій, вироб-
ництв та організацій, діяльність яких 
може призвести до зараження цих пра-
цівників та (або) поширення ними ін-
фекційних хвороб, підлягають обов’яз-
ковим профілактичним щепленням 
проти відповідних інфекційних хвороб. 

У разі відмови або ухилення від 
обов’язкових профілактичних щеплень 
у порядку, встановленому законом, ці 
працівники відсторонюються від вико-
нання зазначених видів робіт.

Перелік професій, виробництв та ор-
ганізацій, працівники яких підлягають 
обов’язковим профілактичним ще-
пленням проти інфекційних хвороб, 
встановлюється центральним органом 
виконавчої влади, що забезпечує фор-
мування державної політики у сфері 
охорони здоров’я (тобто, Міністерством 
охорони здоров’я України).

Проте, відповідний Перелік на сьо-
годнішній день МОЗ України не 
затверджений.

Як працюватиме обов’язкова 
вакцинація в інших країнах
Нещодавно у Франції запровади-

ли обов’язкову вакцинацію проти 
COVID-19 для медичних працівників, а 
в Нью-Йорку – для всіх муніципальних 
працівників. В Україні подібні пропо-
зиції щодо працівників медичної сфе-
ри також озвучувались. Проте, до сьо-
годні законодавчо не введені. 

Коли вакцинація стає обов’язковою, 
це не означає, що вона примусова. Лю-
дина може відмовитися від щеплення, 
але це матиме наслідки. Наприклад, у 
Франції невакциновану людину від-
правлятимуть у відпустку, спочатку 
в оплачувану, а згодом – власним ко-
штом. До речі, звільнити людину за те, 
що вона відмовилася від обов’язкової 
вакцинації, не можуть, адже це буде по-
рушенням трудових прав.

Якщо буде запроваджена обов’язкова 
вакцинація проти COVID-19, то закон 
має надати працівникам достатньо часу, 
щоб отримати дози вакцини. Якщо по-
дивитися на досвід Франції, там на це 
дали трохи більше місяця.

Про своє здоров’я дбайте 
самостійно
Нагадаємо, що відповідно до стат-

ті 5 Закону №1645 кожен громадянин 
зобов'язаний:

піклуватися про своє здоров 'я та здо-
ров 'я і гігієнічне виховання своїх дітей, 
не шкодити здоров 'ю інших громадян;

брати участь у проведенні санітарних 
і протиепідемічних заходів;

проходити обов 'язкові медичні огля-
ди та робити щеплення у передбачених 
законодавством випадках;

виконувати розпорядження та вка-
зівки посадових осіб державної сані-
тарно-епідеміологічної служби при 
здійсненні ними державного санітар-
но-епідеміологічного нагляду;

виконувати інші обов 'язки, перед-
бачені законодавством про забезпе-
чення санітарного та епідемічного 
благополуччя.

Тож, вирішуйте самі – робити 
щеплення чи ні. Ваше здоров’я 
– ваша відповідальність. 

Підготувала Оксана Кириченко

ПРИМУСОВО-ДОБРОВІЛЬНО: 
ЧИ МОЖНА ЗМУСИТИ 

ВАКЦИНУВАТИСЬ ПРОТИ COVID?
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Від 2 серпня 2021 року набув 
чинності наказ МОЗ України 
№ 882 щодо раціонального 
використання ультрафіолетового 
бактерицидного 
випромінювання (далі — УФБ), 
як засобу профілактики 
інфекційних хвороб. 

Документом забороняється викори-
стання рециркуляторів, адже цей засіб 
дезінфекції повітря не має доведеної 
ефективності. Це дозволить медичним 

закладам зекономити мільйони гри-
вень щороку та спрямувати ці кошти 
на інші ефективні заходи системи про-
філактики інфекцій та інфекційного 
контролю.

Також забороняється використання 
озонппродукуючих УФБ ламп. Це ви-
ключає шкідливий фактор, який нега-
тивно впливає на здоров’я пацієнтів та 
медичних працівників.

ЦГЗ

Із початку цього року і станом 
на серпень 604 людини, із них 
447 дітей, постраждали через 
спалахи кишкових інфекцій. 
Всього зареєстрували 50 
спалахів.
Лише у липні 2021 року захворіло 

137 людей, серед них — 98 дітей. Усьо-
го зафіксували 12 спалахів інфекцій-
них хвороб:

6 спалахів гострих кишкових інфек-
цій невстановленої етіології, під час 
яких постраждали 71 людина, з них 54 
дитини;

3 спалахи сальмонельозу, постражда-
ли 34 людини, з них 15 дітей;

2 спалахи ротавірусного ентериту, по-
страждали 29 людей, з них 28 дітей;

один спалах вірусного гепатиту А, по-
страждали 3 людини, з них 1 дитина;

ще щодо 4 спалахів триває епідеміо-
логічне розслідування та протиепіде-
мічні заходи.

Найбільше спалахів у липні вини-
кало в дитячих оздоровчих закладах 
і закладах з організованим відпочин-
ком для груп дітей (33,3%) та в побуті 
(25,0%). Решта спалахів сталися в ди-
тячих дошкільних закладах (16,7%), 
закладах громадського харчування 
(16,7%) та в закладі охорони здоров’я 
(8,3%).

За 6 місяців 2021 року в Україні за-
реєстрували 38 спалахів інфекційних 
хвороб. Захворіли 467 людей, серед них 
— 349 дітей. Усього зафіксували:

18 спалахів гострих кишкових інфек-
цій встановленої та невстановленої еті-
ології, під час яких постраждали 124 
людини, з них 118 дітей;

10 спалахів ротавірусного ентери-
ту, постраждали 210 людей, з них 201 
дитина;

9 спалахів сальмонельозу, постражда-
ли 167 людей, з них 61 дитина;

один спалах вірусного гепатиту А, по-
страждали 17 людей, з них 16 дітей.

Переважно спалахи виникали в ди-
тячих дошкільних закладах (52,6%), 
у закладах громадського харчування 
(13,2%) та в побуті (13,2%). Решта спа-
лахів сталися в школах (10,5%), дитя-
чих оздоровчих закладах і закладах з 
організованим відпочинком для груп 
дітей (туристичні бази, готелі, садиби 
та ін.) (7,9%), а також у закладі охоро-
ни здоров’я (2,6%).

Причинами харчових отруєнь та ін-
фекційних хвороб, що передаються з 
їжею, є порушення технології приго-
тування страв, їх неправильне збері-
гання, недотримання правил особистої 
гігієни людьми, що займаються приго-
туванням страв.

Щоб уберегтися від харчових отру-
єнь і гострих кишкових інфекцій, вжи-
вайте лише ті продукти, у якості яких 
ви впевнені, і дотримуйтеся 5 кроків до 
безпечнішої їжі:

1. Підтримуйте чистоту:
2. Відокремлюйте сиру їжу від 

готової:
3. Ретельно готуйте їжу:
4. Зберігайте їжу при безпечній 

температурі:
5. Використовуйте безпечну воду і 

свіжі продукти:

Віруси чи бактерії можуть потрапити 
в харчові продукти на будь-якій стадії 
шляху від виробництва до столу, тому 
кожен учасник процесу, від виробника 
до споживача, відіграє роль у запобі-
ганні зараженні їжі.

ЦГЗ

СПАЛАХИ КИШКОВИХ 
ІНФЕКЦІЙ 

У ЛІКАРНЯХ ЗАБОРОНИЛИ 
ВИКОРИСТОВУВАТИ УЛЬТРАФІОЛЕТОВЕ 
ВИПРОМІНЮВАННЯ  

Так склалося, що в будові людини, 
стопи ніг є фундаментом для усьо-
го тіла. П’яти стоп беруть на себе най-
більше навантаження. Якщо побудува-
ти рейтинг за доглядом, то перші місця 
займуть обличчя та руки. На жаль, ми 
не приділяємо увагу шкірі п’ят, тому 
що більшу частину року її прикриває 
взуття. Однак у кожного з нас є мож-
ливість виправити ситуацію.    

Під час щоденного руху, стопи ніг 
піддаються постійному навантажен-
ню. Під впливом захисної реакції ор-
ганізму відбувається прискорення по-
ділу клітин поверхневого шару шкіри. 
Це приводить до потовщення рогового 
шару стопи, щоб зміцнити епідерміс та 
підвищити стійкість до навантажень. 
В результаті таких змін шкіра втрачає 
свою еластичність. Вона стає грубою, 
зневодненою, знижується чутливість, 
з'являються тріщини. Слід пам’ятати, 
що тріщини – це «вхідні ворота» для 
інфекцій, які можуть привести до не-
приємних наслідків.

З’ясовуємо причину
Якщо ви помітили надмірну сухість 

шкіри ніг, нашарування змертвілої шкі-
ри на стопах, больові відчуття у п'я-
тах при ходьбі, вам варто розібратися 
в причинах цих симптомів. Адже усу-
нення причини - це запорука ефектив-
ного лікування.

Частіше за все тріщини на п’ятках 
виникають від порушення кровообігу 
внаслідок набряків. Це характерно для 
людей, які цілий день проводять на но-
гах, або їх діяльність пов’язана з фізич-
но важкою працею. Негативний вплив 
на зовнішній вигляд шкіри стоп може 
викликати нестача вітамінів, порушен-
ня обміну речовин, захворювання ен-
докринної та серцево-судинної сис-
теми. Спровокувати тріщини можуть 
грибки та шкірні захворювання: екзема, 
псоріаз, а також різні види кератодер-
мій. Іноді причиною загрубіння стопи 
є занадто часті процедури пілінгу, коли 
шкіра не встигає відновитися.

При довготривалому перебуванні 
босоніж, під негативним впливом на-
вколишнього середовища знижується 
функція сальних і потових залоз. Як 
наслідок - на п'ятах з’являються наро-
сти товстої, грубої та сухої шкіри. На 
тлі підвищеного тиску на стопу при 
тривалому стоянні, носіння тісного 
взуття, або при ожирінні можуть з'яв-
лятись тріщини. Недотримання питно-

го режиму і нестача вітамінів також по-
гіршує проблему.

Доглядаємо правильно
Методика позбавлення тріщин на 

п'ятах залежить від причини їх ви-
никнення. Насамперед подбайте про 
усунення причин, що могли виклика-
ти огрубіння шкіри. У випадку якщо 
це пов’язано з супутніми захворюван-
нями, лікування повинен призначити 
лікар. 

Скорегуйте свої звички та спосіб 
життя. Підберіть комфортне взуття. 
Дотримуйтеся правил особистої гігі-
єни: уникайте ходьби босоніж у гро-
мадських місцях; душ загального ви-
користання приймайте тільки у взутті; 
користуйтесь особистим рушником. 
Відкоригуйте свій харчовий раціон: 
пийте достатню кількість води, додай-
те продукти багаті вітамінами А, Е і 
бета-каротином.

Місцеві засоби догляду  
за шкірою стоп
Своєчасний раціональний догляд за 

шкірою стоп допоможе протидіяти роз-
витку тріщин, відновити еластичність 
шкіри та запобігти її зроговінню. Крок 
Мед Анти Тріщини – спеціальний засіб 
комплексного догляду за проблемною 
шкірою стоп та тріщинами на п’ятках. 
Він входить до лінійки відомого бренду 
«Крок Мед», що спеціалізується на до-
гляді за ногами при багатьох проблем-
них станах. Сечовина, що входить до 
складу Крок Мед Анти Тріщини, забез-
печує розщеплення рогового шару, при-
скорює відлущення мертвих клітин епі-
дермісу та пом’якшує проблемну зону. 
Ефірна олія чайного дерева має анти-
септичні властивості. При потраплянні 
в тріщини вона знезаражує тканини, за-
побігаючи інфекціям. Клімбазол запо-
бігає грибковим ураженням. Бджоли-
ний віск та молочна кислота сприяють 
загоєнню тріщин та відновленню шкі-
ри. Ланолін, олії авокадо, кокосу та об-
ліпихи насичують шкіру ліпідами, по-
кращуючи її еластичність. 

Для правильного використання Крок 
Мед Анти Тріщини бальзам слід нане-
сти на шкіру стоп легкими масажними 
рухами 1-2 рази на день. Для підсилен-
ня ефекту рекомендується перед нане-
сенням прийняти теплу трав’яну ванну, 
а після – надіти бавовняні шкарпетки.

Бережіть себе та дбайте про здоров’я. 
Адже здоровим бути здорово!

Продовжуємо вас інформувати 
про ситуацію із коронавірусом.
На 10 серпня, у Полтавській області 

лабораторно підтвердили 35 нових ви-
падків захворювання на коронавірус. 

Згідно інформації директора КНП 
«Гадяцька МЦЛ» Олександра Шапо-

вала, у стаціонарі інфекційного госпі-
талю на сьогодні не перебуває жодно-
го пацієнта із підтвердженим діагнозом 
COVID-19. Кількість летальних випад-
ків за весь період карантину не зміни-
лась – 71.

Оксана Кириченко

ТРІЩИНИ НА П’ЯТКАХ: 
ЩО ТРЕБА ЗНАТИ
Огрубіла шкіра ніг - це естетична проблема. Адже не дуже приємно ховати недоліки 
у закритому взутті, не маючи можливості носити гарні босоніжки. Поява тріщин на 
п’ятах стоп додає больових відчуттів, викликає свербіж, створює дискомфорт при 
ходьбі та заважає виконувати звичні дії. Такий стан змушує коригувати свої плани 
та стає причиною психологічних проблем. Процес відновлення стану шкіри стоп з 
часом тільки ускладнюється.

ХВОРИХ НА 
COVID НЕ 
ДОДАЛОСЯ 

ЕКОНОМЛЯТЬ КОШТИ:  
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На Гадяччині першими почали збирати ранні зерно-
ві у приватному акціонерному товаристві «Гадяцьке 
бурякогсподарство» і лідирували до завершення жнив. 
Минулої суботи, у Мартинівці, відбулися урочистості 
із нагоди обжинок та Дня села. Звісно, ми побували на 
цьому, без перебільшення, масштабному дійстві. 

Як це було і якими досягненнями можна похвалитись 
бурякогосподарству – читайте далі. 

Розпочалося свято із нагородження кращих серед 
кращих. 

Отже, за сумлінну працю, зразкове виконання служ-
бових обов’язків, високий професіоналізм та значний 
особистий внесок у розвиток агропромислового комп-
лексу подякою Полтавської обласної ради нагородили 
Сергія Харлана, директора ПрАТ «Гадяцьке буряко-
господарство», Руслана Хомовича, водія, трактористів 
–машиністів: Євгена Іщенка, Олександра Клюса, Олек-
сандра Нажу. 

Грамотою Полтавської обласної ради за багаторіч-
ну сумлінну працю, зразкове виконання службових 
обов’язків, високий професіоналізм та вагомий осо-
бистий внесок у розвиток агропромислового комплек-
су нагородили Віталія Драбинку, керуючого фермою 
ПрАТ «Гадяцьке бурякогосподарство».

Почесною грамотою Миргородської районної ради 
та РДА за високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток сільського господарства та з нагоди 
Дня села Мартинівка нагородили працівників ПрАТ 
«Гадяцьке бурякогосподарство»: 

будівельника - Олександра Горопашного, завідуючу 
їдальнею - Наталію Нонку, комбайнера - Віктора Ки-
ричка, водія - Олександра Іщенка.

За сумлінну багаторічну працю, спрямовану на роз-
виток сільського господарства Миргородщини, напов-
нення бюджету громади, небайдужість, створення ро-
бочих місць та із нагоди свята Дня села Мартинівка 
подякою Миргородської райради нагородили голову 
наглядової ради ПрАТ «Гадяцьке бурякогосподарство» 
Олександра Суханя. 

Після цього, довго лунали слова вдячності та вшану-
вання інших працівників господарства, які виконували 
найважчу турботу – працювали біля землі, вирощували 
хліб та годували країну.  

Жнива 2021 року ПрАТ «Гадяцьке бурякогосподар-

ство» завершило успішно. Ранні зернові обмолочені 
вчасно. Сухе, якісне, зерно доправили до центрально-
го току для подальшої очистки та закладання на збе-
рігання, посів, переробку, а також для видачі праців-
никам-пенсіонерам господарства та розрахунку за 
орендну плату. До речі, цим успіхам бурякогосподар-
ство завдячує титанічній праці, професіоналізму, само-
відданості, досвіду комбайнерів, механізаторів, водіїв, 
працівників току, агрономів, інженерів. 

Протягом усього періоду механізатори, під керів-
ництвом інженерної служби, проводили ремонти, від-
новлення та налагодження техніки: комбайнів, жаток, 
причепів. До речі, цього замінили усі комбайни Дон 
на більш надійну техніку - придбали ще один зерно-
вий комбайн New Holland. Оновлена техніка працю-
вала на присадибних ділянках та дорізках. Це екіпажі 
В. Кваші, А. Кваші, В. Тріщила, В. Киричка, А Пугача, 
М. Литвина.

Цього року заготівлю соломи для годівлі та підстил-
ки проводили вперше у більших масштабах та об’ємах. 
Якісно та злагоджено пресували сіно і солому: С. Ста-
ростенко, В. Костенко, О. Сергієнко, С. Старостенко. 
Завантаження та розвантаження кулів здійснювали: Р. 
Гребенко, С. Здойма, І. Старостенко під керівництвом 
агронома Я. Гордієнка. У стислі терміни побудували 
причепи для перевезення соломи та сіна В. Іващенко, 
та його помічники А. Калюжний та В. Киричко. На них 
перевезли колосальну кількість соломи та сіна: Р. Зав-
городній, В. Борисенко, В. Білоцерківець, А. Клименко, 
С. Бойко, Р. Хомович, М. Пісковець.

Урожайність зернових у господарстві склала: озимої 
пшениці - 58,7 ц/га. Але були й сорти Полтавської се-
лекції: «Зелений гай», та «Кармелюк», які на деяких ді-
лянках дали до 70 ц/га. Зібрано валу 4168 ц/тонн. 

Відзначили за якісну та добросовісну роботу під час 
проведення жнив також усіх механізаторів, водіїв, ке-
рівників підрозділів, енергетиків, будівельну бригаду, 
а також працівників току, особливо жіночий колектив, 
який своїми руками перекидав не одну тисячу тонн зер-
на, водіїв, які перевозили очищену пшеницю в комори 
для зберігання, працівників їдальні за смачне харчу-
вання, агрономічну та інженерну службу господарства. 

Жнива у ПрАТ «Гадяцьке бурякогосподарство» за-
вершено. Але робота не зупиняється – через деякий час 

розпочнеться заготівля силосу, збір соняшника та куку-
рудзи, а також підготовки ґрунтів до наступного року. 

Колектив тижневика приєднується до привітань на 
адресу працівників господарства. Їхня праця – безцін-
на і благородна. Саме завдяки їм, ми завжди маємо одне 
із найсвятіших на землі – хліб. Дякуємо за їхню любов 
до рідної землі, турботу про благополуччя її жителів, 
про наше майбутнє. 

Бажаємо міцного здоров’я, щастя, наснаги, терпін-
ня, щедрої долі, успіхів у всіх починаннях та, звісно ж, 
щедрих врожаїв. Нехай на ваших полях завжди коло-
сяться ниви! 

Олександр Товстий, Оксана Кириченко

Про нас

ЖИТТЯ У СЕЛІ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ЗЕМЛІ
ОБЖИНКИ-2021

Колектив їдальні
Ліворуч Сергій Харлан, праворуч Олександр Клюс

Ліворуч Микола Шаблій, праворуч Олександр Сухань
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На її честь коханець назвав 
Кароліно-Бугаз, а Пушкін і 
Міцкевич писали вірші.Власне, 
одеситкою Кароліна Собанська 
стала лише в 18, коли її – доньку 
Київського губернського 
маршала, графа Адама 
Ржевуського – вдало видали 
заміж за одеського магната 
Ієроніма Собанського. З тих пір 
майже на п’ять десятків років ця 
фатальна шатенка стала ледь 
не жіночим символом Одеси, 
«чорноморською демонесою», 
до ніг якої впадали поети, 
місцева знать і вважали за честь 
товаришувати всі світські дами.

Кароліна Собанська не була обділе-
на увагою з народження (у 1795 році): 
її рід походив від польської короле-
ви Констанції Ліщинської, батько був 
спадковим графом, а рідна сестра Еве-
ліна Вікторія Ганська – дружиною са-
мого Оноре де Бальзака. Дитинство 
Кароліна проводила у Польщі, Києві, 
Відні, знала кілька мов і мріяла про єв-
ропейські столиці, а опинилася в імпер-
ській Одесі. Та ще й з чоловіком, вдві-
чі старшим за неї, хоч і багачем. Перші 
три роки шлюбу польська аристократ-
ка облаштовувалася в чорноморському 
містечку, а коли народила доньку, зібра-
ла речі і… пішла.

Кароліна пішла не в нікуди, а до ін-
шого магната, відомого далеко за ме-
жами Одеси графа, генерала кавалерії 
Російської імперії (подейкували, ще й 
шпигуна) Івана Осиповича Вітта, теж 
старшого від неї на 14 років та ще й офі-
ційно одруженого на пристойній одесь-
кій матроні. Ні Собанську, ні Вітта такі 
перепони не спинили: він надав ново-
спеченій одеситці розкішну кам’яницю 
і там днював і ночував. Кароліна стату-
су коханки не цуралась, навпаки, зав-
дяки зв’язкам і впливу неофіційного 
чоловіка нарощувала власний вплив і 
розвивала свій салон

За це її поза очі називали одеською 
«Клеопатрою», а її запрошення на при-
йом, бал, вечірку очікувала кожна знана 
сім’я чи людина тих часів. Навіть Адам 
Міцкевич вважав за честь познайоми-
тися з пані Собанською. Кажуть, побу-
вавши в Одесі і побачивши цю красуню, 
закохався без тями, домагався уваги, 
але «відбити» у Вітта не зміг.

Не вдалося це й Олександру Пушкі-
ну. «Світоч російської поезії» приїхав 
до Києва у 1821 році, побачив на прийо-

мі Кароліну і «оп’янів від кохання, най-
більш конвульсивного і вимученого». 
Його біографи присвячують нерозді-
леному почуттю цілі дослідження, при-
пускають, що через Собанську ледь не 
зірвався шлюб з Гончаровою, і запевня-
ють, що вірші «Я вас любіл…» і «Что в 
імені тєбє мойом?» присвячені саме ха-
ризматичній одеській польці – байду-
жій до нього.

Кароліна була щиро віддана Вітту. 
Недоброзичливці приписували їй ще й 

допомогу коханцю в шпигунстві, мов-
ляв, за Пушкіним теж. Начебто хитро 
випитуючи гостей свого салону, саме 
Кароліна викрила повстанські плани 
південної спілки декабристів, яких че-
рез неї схопили. За таку вірність Вітт 
подарував своїй «дамі серця» примор-
ські землі Бугаз, додавши до назви ім’я 
Кароліна. Хай як там, вони прожили 
разом 15 років і панували в Одесі, на-
віть коли губернатором Новоросії при-
значили не Вітта, який претендував, 
а графа Воронцова. Іван Осипович в 
знак компенсації отримав в управлін-
ня всі військові частини, зосередив-
ши в своїх руках «силові структури», 
а його коханка влаштувала справжню 
«війну салонів» дружині нового губер-
натора славнозвісній графині Єлиза-
веті Воронцовій, яка називала польку 
лише одним словом – «демон». Жіно-
че протистояння було настільки по-
тужним і овіяним скандалами, що чут-
ки про нього дійшли до російського 
царя, в якого Воронцова у молодості 
була фрейлиною.

Цар особисто написав Вітту листа з 

обуренням і з вимогою припинити «ду-
рити себе польською бабою і звеліти їй 
повертатися на свою Подолію»

Ніхто не знає точно, чи через цей цар-
ський лист, чи через намагання Вітта 
придушити ще одне повстання – поль-
ське визвольне, за яке вболівала Каро-
ліна, чи надмірна популярність в інших 
чоловіків, але ця пара розійшлась.

Кароліна вирушила в Польщу, але 
колишні земляки дуже холодно її при-
йняли, не простивши співжиття з «ім-
перським прихвостнем». В Росії, звіс-
на річ, Собанську теж ніхто не чекав, і 
вона поїхала до Франції. Не сама – ра-
зом з ад’ютантом Вітта, який давно за 
нею впадав. Прожила з правою рукою 
екс-коханця не довго, бо зачарувала ві-
домого французького критика Шарля 
Огюста Сент-Бева.

Але й його Кароліна Собанська по-
кинула заради письменника Жюля 
Лакруа. Йому був 41 рік, їй… 55. У своє-
му щоденнику Кароліна зізнавалась,  
що Жюль став її єдиним справжнім ко-
ханням, щирим, глибоким, її «совістю 
та життям». Він присвячував їй вірші, 
вона підтримувала його, як могла май-
же… 35 років! Її заощадження з часом 
скінчилися, але вона залишилася з бід-
ним письменником попри злидні і до-
глядала, коли він втратив зір. 

Одеська «Клеопатра» пережи-
ла Жюля лише на два роки – помер-
ла в 90, в Парижі, хоча дуже мріяла 
бодай раз ще побачити свій одеський 
Кароліно-Бугаз…

БУГАЗ Bogaz (тур.) — протока;
Татарське селище Бугаз (Буаз) відо-

ме з 1770-х років. Вперше позначено на 
картах 1774. Під час російсько-турець-

кої війни 1787—1791 рр. було знище-
не. Після 1792 року територія сучасно-
го села увійшла в межі земельної дачі 
А. М. Грибовського, яку 1802 року ви-
купив подільський граф Ігнацій Сци-

бор-Мархоцький. Місце селища Бугаз 
було знову заселене на початку 1820-х 
сином Ігнація — Каролем Сцибор-Мар-
хоцьким, на честь якого отримало свою 
другу назву — Каролін. Вперше сели-
ще «Каролін» згадано в заповіті І. Сці-
бор-Мархоцького від 14.12.1822 р. З 

другої половини 1820-х, хутором воло-
діла молодша сестра Кароля — Емілія 
графиня Сцибор-Мархоцька (в заміжжі 
Інгістова). З цього часу і до 1918 року 
Кароліно (Бугаз), належали родині Ін-
гістових. Існує помилкова версія про те, 
що Кароліно-Бугаз названий на честь 
Кароліни Собаньскої, але цьому не має 
ніяких документальних підтверджень, 
просто версієя літераторів.

ОДЕСЬКА «ДЕМОНЕСА» 
КАРОЛІНА СОБАНСЬКА

КАРОЛІНО-БУГАЗ — 
село в Україні, в Білгород-
Дністровсьському 
районі Одеської області. 
Адміністративний центр 
Кароліно-Бугазької сільської 
громади. Причорноморський 
курорт, розташований на 
відстані 60 км на південний захід 
від Одеси, на початку піщаної 
коси, що розмежовує Чорне 
море із Дністровським лиманом. 
Кароліно-Бугаз щільно межує 
з півдня з смт Затока.

3 зліва – Кароліна Собанська, справа – Єлизавета Воронцова

зліва – Ієронім Собанський, в центрі – Кароліна 
Собанська, справа – Адам Ржевуський

Кароліна Собанська та Іван Вітт
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6.00 Гiмн України.
6.05 Я вдома.
6.30 М/ф «Парасолька на 
модному курортi».
6.40 М/ф «Як козаки 
олiмпiйцями стали».
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+).
8.05,11.30 Роздивись.
8.20 Геолокацiя: Волинь.
8.50 Заархiвоване.
9.05 Телепродаж.
9.35 Т/с «Нашi матерi - 
нашi батьки». (16+).
10.30 Топ 10. Архiтек-
тура. Найдивовижнiшi 
мости свiту.
11.55 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.
16.25 Концерт. Пiснi про 
кохання.
17.30 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
18.55 Д/с «Дикi тварини».
19.55 Д/с «Тваринна 
зброя».
21.50 Д/с «Боротьба за 
виживання».
23.00 #ВУкраїнi.
1.15,2.50,5.10 Погода.
1.20,2.55 Суспiльна 
студiя. Головне.
4.00 Д/ф «Американська 
мрiя».
5.05 Еко-люди.

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14
.00,16.45,19.30,5.05
«ТСН».
9.25,10.20,5.55 «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 2». 
(12+).
22.55 Т/с «Сидорен-
ки-Сидоренки 2». (12+).
0.00 Комедiя «Знайом-
ство з Факерами». (16+).
2.15 Х/ф «Кiнг Конг». 
(16+).

2.55,18.00,19.00 «Сто-
сується кожного».
4.25 М/ф.
4.55 «Телемагазин».
5.25,22.25 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
9.55 Т/с «Втеча вiд 
мафiї». (16+).
12.25 Х/ф «007: Живi 
вогнi».
14.55,15.45 «Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Гардемарини, 
вперед!»
0.05 Х/ф «Здрастуй i 
прощай».
2.00 «Україна: забута 
iсторiя».

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.
7.10,8.30,20.55 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».
19.15,22.00 Х/ф.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.30 Факти.
4.50,20.20,2.00 Грома-
дянська оборона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 «На трьох». (16+).
12.40,13.15,21.30 Т/с 
«Пес». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
15.35,16.15 Х/ф 
«Шерлок Холмс». (16+).
18.45,21.10 Факти. 
Вечiр.
23.50 Х/ф «Вiд сутiнкiв до 
свiтанку». (18+).
3.35 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.45 Т/с «Комiсар Рекс».
9.40 МастерШеф. (12+).
13.10,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.45,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
19.05 Супербабуся. 
(12+).
20.15,22.50 Т/с «Нiщо не 
трапляється двiчi». (12+).
1.25 Детектор брехнi. 
(16+).

3.00,2.55 Зона ночi.
4.55 Абзац!

5.55,7.10 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.15 Орел i решка.
9.20 Т/с «Надприродне». 
(16+).
12.50 Аферисти в ме-
режах. (16+).
14.40 Х/ф «Шафт». (16+).
16.50 Т/с «Будиночок на 
щастя».
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Кара-
те-пацан». (16+).
23.55 Х/ф «Крутi вiражi».
2.00 Вар`яти. (12+).

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
,8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Агенти справедли-
востi. (12+).
14.30,15.30 Iсторiя од-
ного злочину. (16+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Капiтан». 
(12+).
22.00,23.10 Т/с «Капiтан 
2». (12+).
0.20,2.00 Т/с «Вiкно 
життя». (12+).
1.30 Телемагазин.
2.50 Гучна справа.
3.35 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,15.00,1
6.00,17.00,18.00,19.45
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк та М. Шама-
новим.
9.10,10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. 
Ашiон, П. Рольником, О. 
Близнюком, С. Вардою, 
М. Стецюк та А. Мiщенко.
13.15 «Великий день» з 
А. Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i Д. Щасливою.
15.10 «Дзвiнок» з В. Во-
лошиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. 

Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. 
Калнишем та О. Курба-
новою.
22.00 «Прямий» контакт» 
з Т. Березовцем.
23.00 «Вiйна за незалеж-
нiсть».

6.00 Х/ф «Завтра была 
война». (16+).
7.50 Х/ф «Гонки «Пу-
шечное ядро». (США). 
(16+).
10.00 Х/ф «Жмурки». 
(18+).
12.25 Х/ф «Сердце дра-
кона». (Гонконг - Япония). 
(16+).
14.25 Х/ф «Новый кулак 
ярости». (Гонконг). (16+).
16.10 Х/ф «Зависть 
богов». (16+).
18.55 Х/ф «Заложник». 
(США - Германия). (16+).
21.20 Х/ф «Кукушка». 
(16+).
23.20 Х/ф «Мама не 
горюй». (18+).
1.05 Х/ф «Мама не горюй 
2». (18+).
3.15 Х/ф «Обитель про-
клятых». (США). (18+).

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. 
Незвiдана Європа».
10.50 «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 Дiм на заздрiсть 
усiм.
10.20,19.00 Шiсть соток.
11.10,16.30 Затишна 
дача.
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.
17.20,19.50 Дачна вiд-
повiдь.
18.10 Удачний проект.
22.20 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

6.20 «Таємницi свiту».
6.55 «Свiдок. Агенти».
7.50,14.45,17.00,2.50
«Випадковий свiдок».
12.30,16.30,19.00,2.20
«Свiдок».
9.00 «Страх у твоєму 
домi».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
17.50 «Будьте здоровi».
23.00 Т/с «Слiпа зона». 
(16+).
0.40 «Легенди бандит-
ського Києва».
1.40 «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 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по 
праву».

16.50,3.10 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «В плену у 
прошлого».
0.30 Т/с «Последняя 
неделя».
2.20 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.35 «Острова». Н. Гу-
бенко.
3.35 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Страх у твоєму домi.
6.45 Бандитський Київ.
8.40 Правда життя.
9.50,1.25 Речовий доказ.
11.00 Повiтрянi воїни.
12.00 Україна: забута 
iсторiя.
13.00 Гордiсть України.
13.55 Природа сього-
дення.
14.55,19.55 Фантастичнi 
iсторiї.
15.55,21.50 Астронавти: 
найважча робота у Всес-
вiтi.
17.00,22.40 Шукачi не-
приємностей.
18.00 Довiдник дикої 
природи.
19.00,23.35 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
20.50 Народження конти-
нентiв.
0.25 Апокалiпсис. Перша 
свiтова вiйна.
2.30 Код доступу.
4.30 Дива природи.
5.10 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.00 Х/ф «Принц-вед-
мiдь».
10.45 Х/ф «Подарунок на 
Рiздво 2».
12.30,18.00 4 весiлля.
15.00,2.15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00,3.05 Панянка-се-
лянка.
17.00 Богиня шопiнгу. 
Битва блондинок.
19.00,20.00,22.30 Од-

ного разу пiд Полтавою.
19.30,23.00 Країна У 2.1.
22.00 Танька i Володька.
23.30 Країна У 2.0.
0.00 Iгри приколiв.
1.00 ЛавЛавСar 3.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.55 Х/ф «Дневники 
няни». (США). (16+).
8.35 Х/ф «Хорошо быть 
тихоней». (США). (16+).
10.15 Х/ф «Грязные 
танцы». (США). (12+).
11.55 Х/ф «Правила 
съема: Метод Хитча». 
(США). (12+).
13.50 Х/ф «Жена путеше-
ственника во времени». 
(США). (16+).
15.35 Х/ф «Один день». 
(США - Великобритания). 
(16+).
17.15 Х/ф «Другие». 
(США - Испания - 
Франция - Италия). (16+).
19.00 Х/ф «Дневник па-
мяти». (США). (16+).
21.00,4.20 Х/ф «Тепло 
наших тел». (США - Ка-
нада). (12+).
22.35 Х/ф «Обитель про-
клятых». (США). (16+).
0.25 Х/ф «Боги Египта». 
(США). (16+).
2.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: часть 1». (США). 
(12+).

6.00,18.50,19.30,3.20
«ДжеДАI».
6.20 Х/ф «Фан-
фан-Тюльпан». (16+).
8.20 Х/ф «Сахара». (16+).
10.55,2.05 Т/с «Мис-
ливцi за релiквiями».
12.50,16.55 «Загу-
блений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,2.50 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
20.30,21.35 Т/с «Плут». 
(16+).
22.40,0.15 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
3.50 «Помста природи».
5.45 Телемагазини.

6.00 Гiмн України.
6.05 Я вдома.
6.30 М/ф «Зерно».
6.40 М/ф «Iвасик-те-
лесик».
6.50 М/ф «Як козаки сiль 
купували».
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+).
8.05,11.20 Роздивись.
8.20 Геолокацiя: Волинь.
8.50 Заархiвоване.
9.05 Телепродаж.
9.35 Т/с «Нашi матерi - 
нашi батьки». (16+).
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
10,21.45,0.10,2.45,5.50
Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спо-
гади.
16.35 Концерт. Анатолiй 
Гнатюк.
17.25,5.05 Еко-люди.
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 Перша шпальта.
1.15,2.50,5.10 Погода.
1.20,2.55 Суспiльна 
студiя. Головне.
4.00 Д/ф «Родинна 
справа».
4.50 Земля, наближена 
до неба.

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14
.00,16.45,19.30,4.45
«ТСН».
9.25,10.20,5.35 «Життя 
вiдомих людей».
11.15,12.20,14.05 «Твiй 
день».
14.45 «Одруження на-
ослiп».
17.00 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.18 «ПроCпорт».
20.20 Т/с «Папiк 2». 
(12+).
23.25,3.55 Т/с «Сидо-
ренки-Сидоренки 2». 

(12+).
0.30 Комедiя «Знайом-
ство з батьками».
2.40 Х/ф «Монстро». 
(16+).

2.30 Х/ф «Операцiя «Ту-
шонка». (16+).
4.10 М/ф.
4.55 «Телемагазин».
5.25,22.30 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.05,18.00,19.00 «Сто-
сується кожного».
12.25 Х/ф «Сiмейне по-
грабування». (12+).
14.20 Х/ф «Уболiваль-
ники зi стажем». (12+).
16.05 «Чекай на мене. 
Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Гардемарини, 
вперед!»
0.20 Х/ф «Рiдня».
2.10 «Україна: забута 
iсторiя».

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 Соко-
ловою.
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».
19.15,22.00 Х/ф.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку 
дiтей.
4.30 Факти.
4.55,2.00 Громадянська 
оборона.
8.45 Факти. Ранок.
9.10 Х/ф «Вуличний 
боєць». (16+).
11.10,13.15 Х/ф «Само-
волка». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.55,16.15 Х/ф 
«Двiйник». (16+).
16.30 Х/ф «Мiцний за-
хист». (16+).
18.45,21.10 Факти. 
Вечiр.
19.25 Надзвичайнi но-
вини з К. Стогнiєм.
20.10,21.30 Х/ф «Година 
пiк». (16+).
22.25 Х/ф «Година пiк 2». 
(16+).
0.15 Х/ф «Година пiк 3». 
(16+).
2.50 Анти-зомбi.
3.35 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.00 Т/с «Комiсар Рекс».
9.55 МастерШеф. (12+).
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 «Нiщо не 
трапляється двiчi». (12+).
1.30 Детектор брехнi. 
(16+).

3.00 Зона ночi.
4.55 Абзац!
5.55,7.35 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.40 Орел i решка.
9.50 Т/с «Надприродне». 
(16+).
12.35 Х/ф «Божевiльний 
патруль». (16+).
14.40 Х/ф «Божевiльний 
патруль 2». (16+).
16.45 Т/с «Будиночок на 
щастя».
19.00 Хто зверху? (12+).
21.05 Х/ф «Останнiй 
бойскаут». (16+).
23.30 Х/ф «Флот 
МакХейла».
1.30 Вар`яти. (12+).
2.55 Служба розшуку 
дiтей.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
,8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Агенти справедли-
востi. (12+).
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 деолигархи-
зация.
1.30 Телемагазин.
3.30 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,15.00,1
6.00,17.00,18.00 «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.

18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
19.30 Д/ф «Україна 3.0».
20.00 «Прямий ефiр» з В. 
Калнишем та О. Курба-
новою.
22.00 «Прямий» контакт» 
з Т. Березовцем.
23.00 «Перша передача» 
з О. Федченко.

6.00 Х/ф «Меня это не 
касается». (16+).
7.50 Х/ф «Проект «А» 2». 
(Гонконг - США). (16+).
10.00 Х/ф «Помни». 
(США). (16+).
12.25 Х/ф «Набережная 
Орфевр, 36». (16+).
14.25 Х/ф «Проект «А». 
(Гонконг). (16+).
16.10 Х/ф «Дети Хуанг 
Ши». (Австралия - Гер-
мания - США). (16+).
18.55 Х/ф «Жмурки». 
(18+).
21.20 Х/ф «Сердце дра-
кона». (Гонконг - Япония). 
(16+).
23.20 Х/ф «Новый кулак 
ярости». (Гонконг). (16+).
1.05 Х/ф «Гонки «Пу-
шечное ядро». (США). 
3.15 Х/ф «Зависть 
богов». (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.00 «Орел i решка. 
Незвiдана Європа».
10.50 «Орел i решка. Рай 
та пекло».
12.50 М/ф «Вартовi 
джунглiв».
14.40 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
18.10 «Орел i решка. 
Перезавантаження. Аме-
рика».
20.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож».
22.00 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
0.00 Х/ф «Дорiан Грей». 
(18+).
2.00 Т/с «Три сестри».

3.40 «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.
11.10,16.30 Затишна 
дача.
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.
17.20,19.50 Дачна вiд-
повiдь.
18.10 Удачний проект.
22.20 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

4.55,5.00 «Top Shop».
5.25 «Таємницi 
кримiнального свiту».
6.45 Т/с «Янголи вiйни». 
10.45,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
12.30,16.30,19.00,2.25
«Свiдок».
14.50,17.00,2.55 «Ви-
падковий свiдок».
17.50 «Таємницi свiту».
18.20 «Свiдок. Агенти».
23.00 Т/с «Слiпа зона». 
(16+).
0.45 Х/ф «Мовчазна от-
рута». (16+).
3.30 «Речовий доказ».
4.30 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по 

праву».
16.50,3.10 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «В плену у 
прошлого».
0.30 Т/с «Последняя 
неделя».
2.20 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.35 «Энигма. Артем 
Дервоед».
3.35 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Страх у твоєму домi.
6.45 Бандитська Одеса.
8.45 Правда життя.
9.55,1.35 Речовий доказ.
11.05 Повiтрянi воїни.
12.05 Україна: забута 
iсторiя.
13.05 Гордiсть України.
14.00 Природа сього-
дення.
15.00,19.50 Фантастичнi 
iсторiї.
16.00 Друге життя зви-
чайних речей.
17.00,22.45 Шукачi не-
приємностей.
17.55 Довiдник дикої 
природи.
18.55,23.40 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
20.50 Народження конти-
нентiв.
21.50 Астронавти: най-
важча робота у Всесвiтi.
0.35 Апокалiпсис. Перша 
свiтова вiйна.
2.40 Скептик.
4.20 Дива природи.
5.10 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.00 Х/ф «Соляна прин-
цеса».
10.45 Х/ф «Подарунок на 
Рiздво».
12.30,18.00 4 весiлля.
15.00,2.15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00,3.05 Панянка-се-
лянка.
17.00 Богиня шопiнгу. 
Битва блондинок.
19.00,20.00,22.30 Од-

ного разу пiд Полтавою.
19.30,23.00 Країна У 2.1.
22.00 Танька i Володька.
23.30 Країна У 2.0.
0.00 Iгри приколiв.
1.00 ЛавЛавСar 3.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.30 Х/ф «Люди в черном 
3». (США). (12+).
8.15,15.30 Х/ф «Белос-
нежка и охотник». (США). 
(16+).
10.15 Х/ф «Люди в 
черном 2». (США). (12+).
11.45 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: часть 1». 
(США). (12+).
13.35 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: часть 2». 
(США). (12+).
17.35 Х/ф «Жена путеше-
ственника во времени». 
(США). (16+).
19.20,3.15 Х/ф «Другие». 
(США - Испания - 
Франция - Италия). (16+).
21.00 Х/ф «Почтальон». 
23.50 Х/ф «Такси». 
(Франция). (16+).
1.20 Х/ф «Четыре 
свадьбы и одни похо-
роны». (Великобритания). 
4.55 Х/ф «Ромео и 
Джульетта». (Великобри-
тания - Италия). (12+).

6.00 Т/с «Опер за ви-
кликом 4». (16+).
10.00 Х/ф «Персi 
Джексон та викрадач 
блискавок». (16+).
12.30 Х/ф «Двiйник».
14.45,16.55,19.30 «За-
гублений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,2.45 «Спецкор».
18.50 «ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
20.30 Т/с «Ментiвськi 
вiйни. Харкiв 2». (16+).
21.35 Т/с «Плут». (16+).
22.20,0.10 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
2.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
3.15 «Помста природи».
5.45 Телемагазини.

понеділок, 16 серпня

вівторок, 17 серпня
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6.00 Гiмн України.
6.05 Я вдома.
6.30 М/ф «Парасолька на 
полюваннi».
6.40 М/ф «Як козаки у 
футбол грали».
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+).
8.05,11.30 Роздивись.
8.20 Геолокацiя: Волинь.
8.50 Заархiвоване.
9.05 Телепродаж.
9.35 Т/с «Вiктор Гюго: 
ворог держави». (16+).
11.55 Буковинськi за-
гадки.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
0,21.45,0.10,2.45,5.50
Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спо-
гади.
16.30 Концерт. Пiснi про 
кохання.
17.30 #ВУкраїнi.
18.55 Д/с «Дикi тварини».
19.55 Д/с «Тваринна 
зброя».
21.50 Д/с «Боротьба за 
виживання».
23.00 Д/с «Суперчуття».
1.15,2.50 Погода.
1.20,2.55 Суспiльна 
студiя. Головне.
3.40 Д/ф «Американська 
мрiя. У пошуках правди».

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14
.00,16.45,19.30,4.45
«ТСН».
9.25,10.20,5.35 «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 2». 
(12+).
23.45 Т/с «Сидорен-
ки-Сидоренки 2». (12+).

0.55 Комедiя «Знайом-
ство з Факерами 2». 
(16+).
2.40 Х/ф «Шпигуни-со-
юзники». (16+).

2.45,14.55,15.45
«Речдок».
3.25,18.00,19.00 «Сто-
сується кожного».
4.55 «Телемагазин».
5.25,22.10 «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 «Втеча вiд 
мафiї». (16+).
12.25 Х/ф «007: Лiцензiя 
на вбивство».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Гардемарини, 
вперед!»
0.00 Т/с «Голос з мину-
лого». (12+).
1.50 «Україна: забута 
iсторiя».

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 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».
19.15,22.00 Х/ф.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку 
дiтей.
4.30 Факти.
4.50 Громадянська обо-
рона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 «На трьох». (16+).
12.35,13.15,21.30 Т/с 
«Пес». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
15.35,16.15 Х/ф 
«Шерлок Холмс 2: Гра 
тiней». (16+).
18.45,21.10 Факти. 
Вечiр.
20.20,1.40 Секретний 
фронт.
23.50 Х/ф «Вiд сутiнкiв до 
свiтанку 2: Кривавi грошi 
Техасу». (18+).
3.10 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.45 Т/с «Комiсар Рекс».
9.30 МастерШеф. (12+).
13.10,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.45,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
19.05 Супербабуся. 
(12+).
20.15,22.50 Т/с «Нiщо не 
трапляється двiчi». (12+).
1.30 Детектор брехнi. 
(16+).

3.00 Зона ночi.
4.45 Абзац!
5.50,7.05 Kids` Time.

5.55 М/с «Том i Джерi».
7.15 Орел i решка.
9.15 Т/с «Надприродне». 
(16+).
12.50 Аферисти в ме-
режах. (16+).
14.50 Х/ф «Пустун». 
(16+).
16.45 Т/с «Будиночок на 
щастя».
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Хто я?» (16+).
23.25 Х/ф «Назад на 
Землю».
1.00 Вар`яти. (12+).
2.55 Служба розшуку 
дiтей.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
,8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Агенти справедли-
востi. (12+).
14.30,15.30 Iсторiя од-
ного злочину. (16+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00,23.10 Т/с «Капiтан 
2». (12+).
0.10,2.00 Т/с «Вiкно 
життя». (12+).
1.30 Телемагазин.
2.40 Гучна справа.
3.10 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,15.00,1
6.00,17.00,18.00,19.45
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк та М. Шама-
новим.
9.10,10.10,12.10,13.15
«Новини країни» з К. 
Ашiон, П. Рольником, О. 
Близнюком, С. Вардою, 
М. Стецюк та А. Мiщенко.
11.10 «Новини країни» з 
К. Ашiон, П. Рольником, 
О. Близнюком, Д. Ща-
сливою, М. Стецюк та А. 
Мiщенко.
15.10 «Дзвiнок» з В. Во-
лошиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.

18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з В. 
Калнишем та О. Курба-
новою.
22.00 «Прямий» контакт» 
з Т. Березовцем.
23.00 «Новини вiд 
Христини» з Х. Чернегою.

6.00 Х/ф «Звезда плени-
тельного счастья», 1 с. 
(16+).
7.50 Х/ф «Мама не горюй 
2». (18+).
10.00 Х/ф «Заложник». 
(США - Германия). (16+).
12.25 Х/ф «Кукушка». 
14.25 Х/ф «Мама не 
горюй». (18+).
16.10 Х/ф «Обитель про-
клятых». (США). (18+).
18.55 Х/ф «Матч Пойнт». 
(США - Великобритания). 
(18+).
21.20 Х/ф «Изящная 
эпоха». (Испания - 
Франция). (16+).
23.20 Х/ф «Жандарм 
женится». (Франция - 
Италия). (16+).
1.05 Х/ф «Сказ про Фе-
дота-стрельца». (16+).
3.15 Х/ф «ТАСС уполно-
мочен заявить...», 1 с. 
(16+).
4.30 Х/ф «ТАСС уполно-
мочен заявить...», 2 с. 
(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. 
Незвiдана Європа».
10.50 «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 Дiм на заздрiсть 
усiм.
10.20,19.00 Шiсть соток.
11.10,16.30 Затишна 
дача.
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.
17.20,19.50 Дачна вiд-
повiдь.
18.10 Удачний проект.
22.20 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

6.20 «Будьте здоровi».
7.50,14.50,17.00,2.45
«Випадковий свiдок».
,12.30,16.30,19.00,2.15
«Свiдок».
9.00 «Страх у твоєму 
домi».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
17.50 «Вартiсть життя».
23.00 Т/с «Слiпа зона». 
(16+).
0.45 «Легенди бандит-
ського Києва».
1.40 «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 «Судьба человека с 
Борисом Корчевни-
ковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 

Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по 
праву».
16.50,3.10 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «В плену у 
прошлого».
0.30 Т/с «Последняя 
неделя».
2.20 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.35 «Слово и вера. 
Ольга Седакова».
3.35 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Страх у твоєму домi.
7.00 Бандитська Одеса.
8.55 Правда життя.
10.05,1.35 Речовий 
доказ.
11.15 Повiтрянi воїни.
12.10 Україна: забута 
iсторiя.
13.05 Гордiсть України.
14.05 Природа сього-
дення.
15.05,19.50 Фантастичнi 
iсторiї.
16.05 Астронавти: най-
важча робота у Всесвiтi.
17.00,22.45 Шукачi не-
приємностей.
17.55 Довiдник дикої 
природи.
18.55,23.40 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
20.50 Народження конти-
нентiв.
21.50 Друге життя зви-
чайних речей.
0.35 Апокалiпсис. Перша 
свiтова вiйна.
2.40 Таємницi кримiналь-
ного свiту.
4.30 Дива природи.
5.20 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.00 Х/ф «Три пера».
10.45 Х/ф «Пiнгвiни 
мiстера Поппера».
12.30,18.00 4 весiлля.
15.00,2.15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00,3.05 Панянка-се-

лянка.
17.00 Богиня шопiнгу. 
Битва блондинок.
19.00,20.00,22.30 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.30,23.00 Країна У 2.1.
22.00 Танька i Володька.
23.30 Країна У 2.0.
0.00 Iгри приколiв.
1.00 ЛавЛавСar 3.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.25,15.40 Х/ф «Мост в 
Терабитию». (США). (6+).
7.55 Х/ф «Чужой билет». 
9.40 Х/ф «Голодные игры: 
И вспыхнет пламя». 
12.00 Х/ф «Инструкции 
не прилагаются». (Мек-
сика). (12+).
14.00 Х/ф «Дневники 
няни». (США). (16+).
17.15 Х/ф «Дневник па-
мяти». (США). (16+).
19.15 Х/ф «Клятва». 
(США - Канада). (12+).
21.00 Х/ф «Геошторм». 
22.45 Х/ф «Сердцеед». 
(Франция). (16+).
0.30 Х/ф «Холодная 
гора». (США - Великобри-
тания - Италия - 
Румыния). (16+).
3.00 Х/ф «Васаби». 
(Франция - Япония). 
4.30 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: часть 2». (США). 
(12+).

6.00,18.50 «ДжеДАI».
6.15 Х/ф «Мистецтво 
вiйни». (16+).
8.45 Х/ф «Орел Дев`ятого 
легiону». (16+).
10.55 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
12.50,16.55,19.30 «За-
гублений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
19.20 «Спорт Тайм».
20.30,21.35 Т/с «Плут». 
(16+).
22.40,0.15 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
2.05 Х/ф «В`язень». (16+).
3.30 «Помста природи».
5.45 Телемагазини.

ТБ ПРОГРАМА

6.00 Гiмн України.
6.05 Невiдомi Карпати.
6.30 М/ф «Парасолька на 
риболовлi».
6.40 М/ф «Як козаки у 
хокей грали».
7.00,8.00,8.55,13.00,
5.00,18.00,21.00,23.35,
2.10,5.15 Новини.
7.05,0.20 Т/с «Доктор 
Блейк». (16+).
8.05 Роздивись.
8.20 Геолокацiя: Волинь.
9.00 Божественна Лiтургiя 
Православної Церкви 
України.
11.25 Телепродаж.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
.10,21.45,0.10,2.45,5.50
Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.30 Концерт. Хорея 
Козацька.
17.30,21.50 Д/с «Бо-
ротьба за виживання».
18.55 Д/с «Дикi тварини».
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 «Перехрестя 
Балу». (12+).
4.50 Земля, наближена до 
неба.
5.05 Буковинськi загадки.

6.30,7.10,8.10,9.10 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30,4.45
«ТСН».
9.25,10.20,5.35 «Життя 
вiдомих людей».
11.15,12.20,14.05 «Твiй 
день».
14.45 «Одруження на-
ослiп».
17.00 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.18 «ПроCпорт».
20.20 Т/с «Папiк 2». (12+).
23.55 Х/ф «Хранителi». 
(16+).

2.55 Комедiя «Бумеранг».

2.35,14.30,15.30
«Речдок».
3.10,18.00,19.00 «Стосу-
ється кожного».
4.40 М/ф.
4.55 «Телемагазин».
5.25,22.25 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
0,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
9.45 Т/с «Втеча вiд мафiї». 
12.25 Х/ф «Шок». (16+).
16.25 «Речдок. Особливий 
випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Гардемарини, 
вперед!»
0.10 Т/с «Голос з мину-
лого». (12+).
1.55 «Україна: забута 
iсторiя».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.
00,15.00,16.00,17.00,18
.00,19.00,0.00,1.00,2.00
,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.25 Вечiр з Янiною Соко-
ловою.
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».
19.15,22.00 Х/ф.

21.00 Час новин. Пiдсумки 
дня.
21.40 Час-Time.
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.
10.10,13.15 «На трьох». 
12.45,15.45 Факти. День.
13.45,16.15,21.30 Т/с 
«Пес». (16+).
16.45 Х/ф «Мачете 
вбиває». (16+).
18.45,21.10 Факти. Вечiр.
20.20,1.45 Анти-зомбi.
23.55 Х/ф «Вiд сутiнкiв до 
свiтанку 3: Дочка ката». 
(18+).
3.00 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
5.55 Т/с «Комiсар Рекс».
9.50 МастерШеф. (12+).
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 «Нiщо не 
трапляється двiчi». (12+).
1.25 Детектор брехнi. 
(16+).

3.00 Зона ночi.
5.00 Абзац!
5.55,7.10 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.15 Орел i решка.
9.20 Т/с «Надприродне». 
(16+).
12.55 Аферисти в ме-
режах. (16+).
14.40 Х/ф «Вторгнення: 

Битва за рай». (16+).
16.50 Т/с «Будиночок на 
щастя».
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Сталеве 
серце». (16+).
23.05 Х/ф «Розбирання в 
Бронксi». (16+).
0.55 Х/ф «I прийшов 
павук». (16+).
2.45 Служба розшуку 
дiтей.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
,8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Агенти справедли-
востi. (12+).
14.30,15.30 Iсторiя од-
ного злочину. (16+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00,23.50 Т/с «Капiтан 
2». (12+).
23.10 По слiдах.
0.50,2.15 Т/с «Вiкно 
життя». (12+).
1.45 Телемагазин.
3.10 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11.
00,12.00,13.00,15.00,16
.00,17.00,18.00 «Ре-
портер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк та М. Шама-
новим.
9.10,10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. Ашiон, 
П. Рольником, О. Близ-
нюком, С. Вардою, М. 
Стецюк та А. Мiщенко.
13.15 «Великий день» з А. 
Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i Д. Щасливою.
15.10 «Дзвiнок» з В. Воло-
шиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
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 «Звезда плени-
тельного счастья», 2 с. 
(16+).
7.50 Х/ф «Сказ про Федо-
та-стрельца». (16+).
10.00 Х/ф «Матч Пойнт». 
(США - Великобритания). 
(18+).
12.25 Х/ф «Изящная 
эпоха». (Испания - 
Франция). (16+).
14.25 Х/ф «Жандарм же-
нится». (Франция - 
Италия). (16+).
16.10 Х/ф «ТАСС уполно-
мочен заявить...», 1 с. 
(16+).
17.25 Х/ф «ТАСС уполно-
мочен заявить...», 2 с. 
(16+).
18.55 Х/ф «Меченосец». 
(16+).
21.20 Х/ф «Можно только 
представить». (США). 
(16+).
23.20 Х/ф «Жандарм и 
инопланетяне». (Франция). 
(16+).
1.05 Х/ф «Хоттабыч». 
(16+).
3.15 Х/ф «ТАСС уполно-
мочен заявить...», 3 с. 
(16+).
4.30 Х/ф «ТАСС уполно-
мочен заявить...», 4 с. 
(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. Незвi-
дана Європа».
10.40 «Орел i решка. Рай 
та пекло».
12.40,18.10 «Орел i 
решка. Перезавантаження. 
Америка».
14.40 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
20.00 «Орел i решка. 

Навколосвiтня подорож».
22.00 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
23.50 Т/с «Хейвен». (12+).
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.
11.10,16.30 Затишна 
дача.
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 виживання.
17.20,19.50 Дачна вiдпо-
вiдь.
18.10 Удачний проект.
22.20 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

6.20 «Вартiсть життя».
7.50,14.45,17.00,2.55
«Випадковий свiдок».
,12.30,16.30,19.00,2.25
«Свiдок».
9.00 «Страх у твоєму 
домi».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
17.50 «Правда життя».
23.00 Т/с «Слiпа зона». 
0.45 «Легенди бандит-
ського Києва».
1.45 «Реальнi злочинцi».
3.00 «Речовий доказ».
4.00 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».
5.00 «Top Shop».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
11.00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35 «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».
16.50,3.10 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «В плену у 
прошлого».
0.30 Т/с «Последняя не-
деля».
2.20 Вести - Санкт-Петер-
бург.
2.35 «Абсолютный слух».
3.35 Т/с «Тайны след-
ствия».

6.00 Страх у твоєму домi.
6.55 Бандитський Київ.
8.50 Правда життя.
10.05,1.35 Речовий 
доказ.
11.15 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
12.20 Україна: забута 
iсторiя.
13.15 Теорiя Змови.
14.10,4.15 Природа сьо-
годення.
15.10,19.55 Фантастичнi 
iсторiї.
16.10,21.50 Друге життя 
звичайних речей.
17.10,22.45 Шукачi не-
приємностей.
18.05 Довiдник дикої при-
роди.
19.05,23.40 Крiзь простiр 
i час з Морганом 
Фрiменом.
20.50 Мадагаскар.
0.35 Апокалiпсис. Перша 
свiтова вiйна.
2.40 Прихована реаль-
нiсть.
5.05 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.00 М/ф «Динозавр».
10.30 Х/ф «Великий».
12.30,18.00 4 весiлля.
15.00,2.15 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд.
16.00,3.05 Панянка-се-
лянка.
17.00 Богиня шопiнгу. 
Битва блондинок.
19.00,20.00,22.30 Од-

ного разу пiд Полтавою.
19.30,23.00 Країна У 2.1.
22.00 Танька i Володька.
23.30 Країна У 2.0.
0.00 Iгри приколiв.
1.00 ЛавЛавСar 3.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.30 Х/ф «Жена путеше-
ственника во времени». 
(США). (16+).
8.15 Х/ф «Голодные игры: 
И вспыхнет пламя». (США). 
(16+).
10.35 Х/ф «Примадонна». 
(Великобритания - 
Франция). (16+).
12.25 Х/ф «Принцесса-не-
веста». (США). (6+).
14.00 Х/ф «Хорошо быть 
тихоней». (США). (16+).
15.40,4.50 Х/ф «Клятва». 
(США - Канада). (12+).
17.25 Х/ф «Чужой билет». 
(США). (12+).
19.10 Х/ф «Грань буду-
щего». (США - Канада). 
21.00 Х/ф «Гонка». (Вели-
кобритания - Германия - 
США). (16+).
23.00 Х/ф «Прощай, 
детка, прощай». (США). 
(16+).
0.50 Х/ф «Чтец». (США - 
Германия). (16+).
2.50 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба». (Испания). 

6.00 Х/ф «Старскi та Хатч».
8.00 Х/ф «Коммандо». 
(16+).
9.50 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
11.45,16.55 «Загублений 
свiт».
17.55,19.30 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,2.05 «Спецкор».
18.50,2.35 «ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
20.30,21.35 Т/с «Плут». 
(16+).
22.40,0.15 Т/с «CSI: Мiсце 
злочину». (16+).
3.05 «Помста природи».
5.45 Телемагазини.

середа, 18 серпня
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6.00 Гiмн України.
6.05 Невiдомi Карпати.
6.30 М/ф «Знайда».
6.40 М/ф «Як козаки при-
бульцiв зустрiчали».
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 Д/с «Тероризм, 
якому змогли запобiгти». 
(12+).
8.05,11.30 Роздивись.
8.20 Геолокацiя: Волинь.
8.50 Заархiвоване.
9.05 Телепродаж.
9.35 Т/с «Вiктор Гюго: 
ворог держави». (16+).
11.55 Буковинськi за-
гадки.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
0,21.45,0.10,2.45,5.50
Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спогади.
16.30 Концерт.
17.30,4.00 Перша 
шпальта.
18.55 Д/с «Дикi тварини».
19.55 Д/с «Тваринна 
зброя».
21.50 Д/с «Свiт дикої при-
роди».
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 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30,5.50
«ТСН».
9.25,10.20 «Життя 
вiдомих людей».
11.15,12.20,14.05 «Твiй 
день».
14.45,20.15 «Одруження 
наослiп».
17.00 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.13 «ПроCпорт».
22.15 Х/ф «Хеллбой: Герой 

iз пекла». (16+).
0.35 Х/ф «Дзвiнок». (16+).
2.45 Х/ф «Дзвiнок 2». 
(18+).
4.25 Трилер «Ва-банк». 
(16+).

2.40,14.30,15.30,0.45
«Речдок».
3.25,18.00 «Стосується 
кожного».
4.55 «Телемагазин».
5.25 «Слiдство вели...» з 
Л. Каневським».
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
9.45 Т/с «Втеча вiд мафiї». 
(16+).
12.25 Х/ф «Трьох потрiбно 
прибрати». (16+).
16.25 «Речдок. Особливий 
випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Флемiнг», 1-4 с.

6.00,7.00,8.00,9.00,10.0
0,11.00,12.00,13.00,14.
00,15.00,16.00,17.00,18
.00,19.00,0.00,1.00,2.00
,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.25 Особливий погляд.
7.10,8.10,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15 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 Гiт-
лера: повоєннi плани».
18.10,2.10 Д/с «Вирi-
шальнi битви Другої 
свiтової вiйни».

19.15,22.00 Х/ф.
21.00 Час новин. Пiдсумки 
дня.
21.40 Час-Time.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.05 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.25 Служба розшуку 
дiтей.
4.30,1.20 Факти.
4.50 Громадянська обо-
рона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10,20.10 Дизель-шоу. 
(12+).
11.25,23.00,1.45 «На 
трьох». (16+).
12.45,15.45 Факти. День.
13.15 Скетч-шоу «На 
троих». (16+).
14.05,16.15 Х/ф «По-
трiйна загроза». (16+).
16.30 Х/ф «Холостяцька 
вечiрка 3». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
3.30 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
5.50 Х/ф «Сили природи».
8.00 Врятуйте нашу сiм`ю. 
(16+).
11.40,14.50,18.05 Т/с 
«Слiпа». (12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
20.15,22.50 Т/с «Привiт, 
тату!» (12+).
1.00 Детектор брехнi. 
(16+).

3.00,2.05 Зона ночi.
4.55 Абзац!
5.50,7.15 Kids` Time.
5.55 М/с «Том i Джерi».
7.20 Орел i решка. Зем-
ляни.
9.30 Аферисти в мережах. 
(16+).
15.40 Х/ф «Останнiй бой-
скаут». (16+).

17.50 Х/ф «Протисто-
яння». (16+).
19.40 Х/ф «Хеллбой: Зо-
лота армiя». (16+).
22.00 Х/ф «Хеллбой: 
Вiдродження кривавої 
королеви». (18+).
0.30 Х/ф «Священик». 
(18+).
2.00 Служба розшуку 
дiтей.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.45 Т/с «Любов iз закри-
тими очима». (12+).
14.40,15.30 Т/с «Будь, що 
буде». (12+).
20.10 «Говорить Україна».
22.00,23.10,2.00 Т/с 
«Сильна жiнка». (12+).
1.30 Телемагазин.
3.05 Т/с «Квочка».
6.10 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11.
00,12.00,13.00,15.00,16
.00,17.00 «Репортер». 
Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк та М. Шама-
новим.
9.10,10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. Ашiон, 
П. Рольником, О. Близ-
нюком, С. Вардою, М. 
Стецюк та А. Мiщенко.
13.15 «Великий день» з А. 
Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i Д. Щасливою.
15.10 «Дзвiнок» з В. Воло-
шиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
18.00 «П`ята колонка» з Х. 
Чернегою.
18.30 «Влада хохотала» з 
Ю. Петрушевським.
19.00 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
22.00 «Мiнiстерство 
правди».

22.30 «Запорєбрик News» 
з О. Курбановою.
22.45 «Watchdogs».

6.00 Х/ф «Аленький цве-
точек». (12+).
7.50 Х/ф «Хоттабыч». 
(16+).
10.00 Х/ф «Меченосец». 
(16+).
12.25 Х/ф «Можно только 
представить». (США). 
(16+).
14.25 Х/ф «Жандарм и 
инопланетяне». (Франция). 
(16+).
16.10 Х/ф «ТАСС уполно-
мочен заявить...», 3 с. 
(16+).
17.25 Х/ф «ТАСС уполно-
мочен заявить...», 4 с. 
(16+).
18.55 Х/ф «Лабиринт 
Фавна». (Испания - Мек-
сика - США). (16+).
21.20 Х/ф «Особенности 
национальной охоты». 
(16+).
23.20 Х/ф «Ночной про-
давец». (16+).
1.05 Х/ф «Победители и 
грешники». (Гонконг). 
(16+).
3.15 Х/ф «ТАСС уполно-
мочен заявить...», 5 с. 
(16+).
4.25 Х/ф «ТАСС уполно-
мочен заявить...», 6 с. 
(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. Незвi-
дана Європа».
10.50 «Орел i решка. Рай 
та пекло».
12.40 «Орел i решка. Пе-
резавантаження. Аме-
рика».
14.40 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
18.00 Х/ф «Три метри над 
рiвнем неба. Я тебе хочу». 

(16+).
20.15 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож».
22.10 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
0.10 Х/ф «Планета Ка-
Пекс». (16+).
2.20 Т/с «Три сестри».
3.10 «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.
11.10,16.30 Затишна 
дача.
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 виживання.
17.20,19.50 Дачна вiдпо-
вiдь.
18.10 Удачний проект.
22.20 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

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

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
11.00,14.00,17.00,20.00
Вести.

11.35 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,20.45 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по праву».
16.50 Новости культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.00 Торжественное 
открытие Международного 
конкурса молодых испол-
нителей «Новая волна-
2021».
23.10 Х/ф «Невезучая».
0.45 «Белая студия». А. 
Велединский.
1.30 Х/ф «Географ глобус 
пропил».
3.35 Х/ф «Ясновидящая».

5.50 Страх у твоєму домi.
6.40 Бандитська Одеса.
9.00 Правда життя.
10.10,1.30 Речовий 
доказ.
11.20 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
12.25 Україна: забута 
iсторiя.
13.20 Теорiя Змови.
14.15,4.15 Природа сьо-
годення.
15.15,19.50 Фантастичнi 
iсторiї.
16.10,21.50 Друге життя 
звичайних речей.
17.10,22.45 Шукачi не-
приємностей.
18.05 Народження конти-
нентiв.
19.00,23.40 Крiзь простiр 
i час з Морганом 
Фрiменом.
20.50 Мадагаскар.
0.30 Апокалiпсис. Перша 
свiтова вiйна.
2.35 Бандитський Київ.
5.05 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.00 Х/ф «Румпельштiль-
цхен».
10.10 Х/ф «Форрест 
Гамп».
12.55,18.00 4 весiлля.
15.00,2.15 Зiрки, чутки та 

Галлiвуд.
16.00,3.05 Панянка-се-
лянка.
17.00 Богиня шопiнгу. 
Битва блондинок.
19.00,20.00,22.30 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.30,23.00 Країна У 2.1.
22.00 Танька i Володька.
23.30 Країна У 2.0.
0.00 Iгри приколiв.
1.00 ЛавЛавСar 3.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.50 Х/ф «Голодные игры». 
(США). (16+).
9.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: часть 1». (США). 
11.05 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: часть 2». (США). 
12.55,4.10 Х/ф «Гео-
шторм». (США). (16+).
14.40 Х/ф «Грань буду-
щего». (США - Канада). 
(12+).
16.30 Х/ф «Робин Гуд: 
Принц воров». (США). 
18.50 Х/ф «История ры-
царя». (США). (12+).
21.00,2.30 Х/ф «Отча-
янный». (США). (16+).
22.40 Х/ф «Поезд на 
Юму». (США). (16+).
0.40 Х/ф «Обитель про-
клятых». (США). (16+).

6.00,18.50,3.20
«ДжеДАI».
6.20 Х/ф «Австралiя».
9.50 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
13.40 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,2.50 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 Х/ф «Люди Iкс». 
22.05 Х/ф «Люди Iкс 2». 
(16+).
0.50 Х/ф «Персi Джексон 
та викрадач блискавок». 
(16+).
3.50 «Цiлком та-
ємно-2017».
4.15 «Помста природи».
5.45 Телемагазини.

6.00 Гiмн України.
6.05,4.10 Енеїда.
7.00,8.00,9.00,21.00,23
.50,2.50,5.35 Новини.
7.10 М/ф «Як козак щастя 
шукав».
7.20 М/ф «Як козаки на-
речених виручали».
7.40 М/ф «Як козаки у 
футбол грали».
8.05 Д/с «Дикi Дива. Дикi 
тварини в зоопарку Сан-
Дiєго».
8.30,10.10,3.15 #ВУ-
країнi.
9.05 Телепродаж.
9.35 Антропологiя.
10.35 Буковинськi за-
гадки.
10.40,0.15 Д/с «Дика 
природа Аргентини».
11.40 Х/ф «Цар Соломон. 
Наймудрiший з-помiж 
мудрих», 1 i 2 с. (16+).
15.00 UA:Фольк.
16.05 Концерт. Пiснi про 
кохання.
17.20 Мiста та мiстечка.
17.40 Свiт природи: 
Сови. Поза магiєю.
18.45 Х/ф «Iван Франко».
20.30 Пишемо iсторiю. 
Українське питання.
21.25 Пишемо iсторiю. 
Трагiчна доля емiгрантiв.
21.50 Д/с «Таємницi 
iсторiї. Портрети».
1.20 Х/ф «Лiсова пiсня».
3.45 Земля, наближена 
до неба.
3.55 Невiдомi Карпати.
5.05 Д/с «Неймовiрнi 
винаходи».

7.00,6.00 «Життя 
вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
19.30,5.15 «ТСН».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Вечiрнiй квартал».
22.30 «Жiночий квартал».
0.30 «Свiтське життя. 
Найкраще».
1.30 Комедiя «Євротур». 
(16+).

3.10 Комедiя «Як позбу-
тися хлопця за 10 днiв». 
(16+).

2.40 «Подробицi» - «Час».
3.25 «Україна вражає».
4.05,5.20 «Орел i решка. 
На краю свiту».
4.50 «Телемагазин».
6.15 «Слово Предстоя-
теля».
6.25 Х/ф «Залiзна 
маска»...
9.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.05 «Позаочi».
12.05 Т/с «Гардемарини, 
вперед!»
17.50 Х/ф «Анжелiка, 
маркiза янголiв». (16+).
20.00 «Подробицi».
20.30 Концерт «З Укра-
їною в серцi».
22.40 Т/с «Побачити 
океан», 1-4 с. (12+).
2.25 Х/ф «День перший, 
день останнiй».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.
00,11.00,12.00,15.00,1
8.00,20.00,0.00,1.00,2.
00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.10,7.10,1.10 Д/с «Най-
небезпечнiшi польоти».
7.50,8.50,21.25 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
8.15 Д/с «Неймовiрнi 
винаходи».
8.40 Натхнення.
9.10 Автопiлот.
9.30 Майстри ремонту.
10.15,18.30,0.35 Неви-
гаданi iсторiї.
10.35 Медекспертиза.
11.10 Д/с «Таємнича 
свiтова вiйна».
12.15,22.00 Концерт.
15.15 Х/ф.
19.00 Д/с «Вердикт 
iсторiї».
20.10,2.10,5.10 Ран-
деву.
21.00 Час новин. Пiд-

сумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
21.35 Вiкно до Америки.
23.50 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
0.10 Є сенс.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.20 Скарб нацiї.
4.30 Еврика!
4.35 Факти.
5.00 Не дай себе ошу-
кати.
6.40 «На трьох». (16+).
9.45,13.00 Т/с «Пес». 
(16+).
12.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Година пiк». 
(16+).
15.10 Х/ф «Година пiк 2». 
(16+).
17.00 Х/ф «Година пiк 3». 
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Полiцейська 
академiя». (16+).
21.05 Х/ф «Полiцейська 
академiя 2». (16+).
22.55 Х/ф «Полiцейська 
академiя 3». (16+).
0.40 Х/ф «Полiцейська 
академiя 7». (16+).
2.05 Громадянська обо-
рона.
3.40 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.55 Т/с «Слiд». (16+).
6.55,10.55 Т/с «Привiт, 
тату!» (12+).
7.55 Неймовiрна правда 
про зiрок.
13.50 Супербабуся. 
(12+).
18.40,23.40 Звана ве-
черя. (12+).
21.00 МастерШеф. 
Celebrity. (12+).

3.00 Зона ночi.
5.10,1.45 Вар`яти. (12+).
6.15 Хто проти блон-
динок? (12+).

8.05,9.50 Kids` Time.
8.10 Х/ф «Дiти шпигунiв: 
Кiнець гри».
9.55 Орел i решка. Зем-
ляни.
11.00 Орел i решка. Чу-
деса свiту.
12.05 Орел i решка.
14.05 Х/ф «Черепашки 
нiндзя». (16+).
16.10 Х/ф «Черепашки 
нiндзя 2». (12+).
18.40 Х/ф «Варта Галак-
тики». (16+).
21.00 Х/ф «Варта Галак-
тики 2». (12+).
23.50 Х/ф «Скаутизм 
проти зомбi». (18+).

7.00,15.00,19.00 Сьо-
годнi.
7.25,3.30 Реальна мiс-
тика.
10.45 Т/с «Лабiринт». 
(16+).
14.40 Т/с «Формула 
щастя», 1 i 2 с. (12+).
15.20 Т/с «Формула 
щастя». (12+).
20.00 Головна тема.
21.00 Спiвають все!
23.10 Т/с «Вибираючи 
долю», 1 i 2 с. (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Вибираючи 
долю». (12+).

8.45 «Щасливий снi-
данок».
9.00 «Щасливе iнтерв`ю».
10.00,11.00,12.00,13.0
0,14.00,16.00,17.00
«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.
14.15 Концерт.
16.15 Д/ф «Україна 3.0».
17.15 «Не наша Russia» з 
М. Гаєм та I. Лапiним.

18.00 «Анатомiя тижня» з 
П. Рольником та О. Близ-
нюком.
20.00 Д/ф «UA - 30».
20.30 «Вiйна за незалеж-
нiсть».
21.00 «Прямий доказ».
22.00 «The Week». Мiжна-
родний огляд з Т. Бере-
зовцем та П. Залмаєвим.
23.00 «Вата шоу» з А. 
Полтавою.

6.00 Х/ф «Фантазеры». 
(12+).
7.50 Х/ф «Победители и 
грешники». (Гонконг). 
(16+).
10.00 Х/ф «Лабиринт 
Фавна». (Испания - Мек-
сика - США). (16+).
12.25 Х/ф «Особенности 
национальной охоты». 
(16+).
14.25 Х/ф «Ночной про-
давец». (16+).
16.10 Х/ф «ТАСС уполно-
мочен заявить...», 5 с. 
(16+).
17.20 Х/ф «ТАСС уполно-
мочен заявить...», 6 с. 
(16+).
18.55 Х/ф «Отель 
Мумбаи: Противосто-
яние». (США - Австралия). 
(18+).
21.20 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки». 
(16+).
23.20 Х/ф «Рэмбо. 
Первая кровь». (США). 
(16+).
1.05 Х/ф «Рэмбо: Первая 
кровь 2». (16+).
3.15 Х/ф «ТАСС уполно-
мочен заявить...», 7 с. 
(16+).
4.40 Х/ф «ТАСС уполно-
мочен заявить...», 8 с. 
(16+).

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

9.50 Х/ф «Бунтарка».
11.45 Х/ф «Три метри 
над рiвнем неба. Я тебе 
хочу». (16+).
14.00 «Орел i решка. На 
краю свiту».
16.40,2.00 «Орел i 
решка. Навколо свiту».
0.00 Х/ф «Основний 
iнстинкт 2: Жага ризику». 
(18+).
2.50 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.

5.50 «Легенди бандит-
ської Одеси».
6.45 Т/с «Право на за-
хист». (16+).
10.35 «Легенди карного 
розшуку».
12.25 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
13.40 Т/с «Смерть у 
раю». (16+).
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00,2.15 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Громобiй».
21.20 Х/ф «Полоненi 
сонця». (16+).
23.05 Х/ф «Вуличний 
боєць». (16+).
1.00 «Таємницi 
кримiнального свiту».
2.50 «Випадковий 
свiдок».
3.15 «Речовий доказ».
4.15 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».
4.45 «Top Shop».

6.00 «Утро России. Суб-
бота».
9.00 Вести. Местное 
время.
9.15 Местное время. 
Суббота.
9.30 «По секрету всему 
свету».
9.55 «Формула еды».
10.15 «Пятеро на од-
ного».
11.00,20.00 Вести.
11.30 «Сто к одному».
12.15,5.30 «Юмор! 
Юмор! Юмор!!!»
13.15 «Доктор Мяс-
ников».
14.20 Т/с «Любовная 
сеть».
18.05 «Привет, Андрей!»
20.45 Мелодрама 
«Кривое зеркало».
22.25 Большой юби-
лейный вечер Димы Би-
лана.
0.15 Х/ф «Заповедник».
2.05 Х/ф «Блюз для 
сентября».
3.50 Х/ф «Полцарства за 
любовь».

6.00,5.15 Випадковий 
свiдок.
9.25 Гордiсть України.
10.20,19.10 У пошуках 
iстини.
11.10 Речовий доказ.
12.20,23.35 Фантастичнi 
iсторiї.
13.20 Стежина вiйни.
14.20 Невiдома Європа.
18.15 Iсторiя українських 
земель.
20.00 Ритуали.
0.30 Мiстична Україна.
1.25 Мiсця сили.
4.25 Природа сього-
дення.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.45 М/ф «Бджiлка Майя 
та медовi iгри».
11.15 Х/ф «Дора i загу-
блене мiсто».
,14.15,16.45,0.20,1.20

Одного разу пiд Пол-
тавою.
13.45,16.15,2.05 Країна 
У 2.1.
17.15 М/ф «Синдбад: 
Легенда семи морiв».
19.00 Х/ф «Сам вдома».
21.00 Х/ф «Сам вдома 2».
23.20 Iгри приколiв.
0.50 Танька i Володька.
2.35 Панянка-селянка.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.00 Х/ф «Дневники 
няни». (США). (16+).
7.40,16.45 Х/ф «История 
рыцаря». (США). (12+).
9.50 Х/ф «Хорошо быть 
тихоней». (США). (16+).
11.30 Х/ф «Страшно 
красив». (США). (16+).
13.00 Х/ф «Жена путеше-
ственника во времени». 
(США). (16+).
14.45 Х/ф «Дневник па-
мяти». (США). (16+).
18.50,5.15 Х/ф «Ван 
Хельсинг». (США). (16+).
21.00 Х/ф «С меня 
хватит». (США). (16+).
22.50 Х/ф «Невидимый 
гость». (Испания). (16+).
0.35 Х/ф «Что скрывает 
ложь». (США). (16+).
2.05 Х/ф «Такси». 
(Франция). (16+).
3.30 Х/ф «Сокровище 
Амазонки». (США). (16+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.00 «ДжеДАI».
9.15 «Загублений свiт».
13.15 Х/ф «Роман у джун-
глях». (16+).
15.40 Х/ф «Коммандо». 
17.35 Х/ф «Леон-кiлер». 
19.45 Х/ф «22 кулi». 
22.00 Х/ф «Дедпул». 
0.05 Х/ф «Дедпул 2». 
(18+).
2.20 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
3.05 «Помста природи».
4.05 «Цiлком та-
ємно-2017».
5.45 Телемагазини.

п'ятниця, 20 серпня

субота, 21 серпня
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6.00 Гiмн України.
6.05,4.05 Енеїда.
7.00,8.00,8.55,21.00,0.
40,2.45,5.35 Новини.
7.10 М/ф «Як козаки 
кулiш варили».
7.20 М/ф «Як козаки на 
весiллi гуляли».
7.40 М/ф «Як козаки у 
хокей грали».
8.10 Погода.
8.15 Д/с «Дикi тварини».
9.00 Божественна 
Лiтургiя Православної 
Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Като-
лицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята 
Меса Римсько-Като-
лицької Церкви в Українi.
13.30 Повернення.
14.30 Телепродаж.
15.05 Країна пiсень.
16.20 Концерт. Вiктор 
Павлiк та Pavlik OverDrive 
«Нi обiцянок, нi проба-
чень».
18.10,20.20 Д/с «Свiт 
дикої природи».
18.40 Х/ф «Страченi 
свiтанки».
21.25 Пишемо iсторiю. 
Українська незалежнiсть.
21.50 Пишемо iсторiю. 
Чий насправдi Крим.
22.05 Пишемо iсторiю. 
Скiфи. Воїни степiв.
22.20 Пишемо iсторiю. 
Україна 1919 рiк.
22.35 О.Е. 20 Live in Kyiv. 
Кiноверсiя концерту.
1.05 Х/ф «Iван Франко».
3.10 #ВУкраїнi.
3.40 Невiдомi Карпати.
5.05 Я вдома.

7.00 «Життя вiдомих 
людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
9.00,2.45 «Свiт нави-
ворiт».
18.30 «Свiтське життя. 
Найкраще».

19.30,5.35 «ТСН».
20.15 «Вечiр прем`єр з 
Катериною Осадчою».
22.50 Бойовик «Багрова 
м`ята». (16+).
0.50 Бойовик «Най-
кращий стрiлець». (16+).

3.30 «Подробицi» - «Час».
4.00 Х/ф «Тiнi забутих 
предкiв».
5.30 М/ф.
6.00 Х/ф «Фан-
фан-тюльпан».
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
,11.00,11.50,12.45
«Iнше життя».
13.35 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
18.00 Х/ф «Пiдозри 
мiстера Уїчера: Вбивство 
в будинку на Роуд-Гiлл».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Дiамантова 
рука».
22.40 «Ювiлейний кон-
церт Миколи Баскова 
«Гра».
0.50 «Речдок».

6.00 Вiкно до Америки.
6.10,7.10,1.10 Д/с «Най-
небезпечнiшi польоти».
7.00,8.00,8.50,15.00,18
.00,20.00,0.00,1.00,2.0
0,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
7.50,21.25 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Со-
цiум.
8.05 Невигаданi iсторiї.
8.25 Vоїн - це я!
8.35 Натхнення.
9.00 Божественна 
лiтургiя ПЦУ.
11.00 Божественна 
лiтургiя УГКЦ.
12.15 Х/ф «Нерiвний 
шлюб».
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».

4.40 Скарб нацiї.
4.50 Еврика!
5.00 Факти.
5.25 Не дай себе ошу-
кати.
7.05 Анти-зомбi.
8.00 Секретний фронт.
9.00 Громадянська обо-
рона.
10.00,13.00 Т/с «Пес». 
(16+).
12.45 Факти. День.
13.35 Х/ф «Полiцейська 
академiя 7». (16+).
15.00 Х/ф «Полiцейська 
академiя 6». (16+).
16.45 Х/ф «Полiцейська 
академiя». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Полiцейська 
академiя 4». (16+).
20.55 Х/ф «Полiцейська 
академiя 5». (16+).
22.45 Х/ф «Толока». 
(16+).
1.05 Х/ф «Саботаж». 
(16+).
2.55 Я зняв!

5.20 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.45 Хата на тата. (12+).
12.15 МастерШеф. 
Celebrity. (12+).
14.55 СуперМама. (12+).
19.00 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
20.00 Один за всiх. (16+).
23.20 Я соромлюсь свого 
тiла. (16+).
1.20 Про що мовчать 

жiнки. (16+).

3.00 Зона ночi.
5.40 Таємний агент. 
(12+).
6.50,8.40 Kids` Time.
6.55 М/ф «Губка Боб: 
Життя на сушi».
8.45 М/ф «Тачки».
11.05 М/ф «Тачки 2».
13.10 М/ф «Тачки 3».
15.15 Х/ф «Страшилки». 
(16+).
17.10 Х/ф «Страшилки 
2». (12+).
19.00 Х/ф «Пiкселi». 
(16+).
21.00 Х/ф «Мисливцi за 
привидами». (12+).
23.10 Improv Live Show 2. 
(12+).

5.50 Сьогоднi.
6.50,4.00 Реальна мiс-
тика.
8.45 Т/с «Сильна жiнка». 
(12+).
13.10 Т/с «Годинник iз 
зозулею». (12+).
17.00 Т/с «Корзина для 
щастя», 1 i 2 с. (12+).
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки 
з Олегом Панютою.
21.00 Т/с «Корзина для 
щастя». (12+).
23.00,2.00 Т/с «Ноти 
любовi». (12+).
1.30 Телемагазин.
3.10 Гучна справа.
4.40 Агенти справедли-
востi. (12+).

9.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,17.00 «Репортер». 
Новини.
9.15 «Медексперт» з К. 
Трушик.
10.10 «Про особисте» з 
Н. Фiцич.
11.15,12.15 «Акценти» з 
Н. Фiцич.
13.10 «П`ята колонка» з 
Х. Чернегою.
13.40 «Запорєбрик 

News» з О. Курбановою.
14.00,15.30 Концерт.
17.15 «Не наша Russia» з 
М. Гаєм та I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» з 
П. Рольником та О. Близ-
нюком.
20.00 «Прямий доказ».
20.20 «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 «Инспектор 
ГАИ». (16+).
7.50 Х/ф «Рэмбо: Первая 
кровь 2». (16+).
10.00 Х/ф «Отель 
Мумбаи: Противосто-
яние». (США - Австралия). 
(18+).
12.25 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки». 
(16+).
14.25 Х/ф «Рэмбо. 
Первая кровь». (США). 
(16+).
16.10 Х/ф «ТАСС уполно-
мочен заявить...», 7 с. 
(16+).
17.35 Х/ф «ТАСС уполно-
мочен заявить...», 8 с. 
(16+).
18.55 Х/ф «Боец». (США). 
(16+).
21.20 Х/ф «Рэмбо 3». 
(США). (16+).
23.20 Х/ф «Манолете». 
(Испания - Великобри-
тания - Франция - США - 
Германия). (16+).
1.05 Х/ф «Жандарм и 
жандарметки». 
(Франция). (16+).
3.15 Х/ф «ТАСС уполно-
мочен заявить...», 9 с. 
(16+).
4.25 Х/ф «ТАСС уполно-
мочен заявить...», 10 с. 
(16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.50 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.30 Х/ф «Вчитель 
року».
12.40 Х/ф «Бунтарка».
14.35 «Орел i решка. На 
краю свiту».
16.35 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
0.00 Х/ф «Планета Ка-
Пекс». (16+).
2.10 Т/с «Три сестри».
3.00 «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 «Сiмнадцятий 
трансатлантичний».
7.25 «Слово Предстоя-
теля».
7.35 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту».
10.00 Т/с «Смерть у 
раю». (16+).
14.20 Х/ф «Громобiй».
16.05 Х/ф «Полоненi 
сонця». (16+).
17.50 «Легенди карного 
розшуку».
19.00 Т/с «Захват». (16+).
22.30 Х/ф «Драконовi 
оси». (18+).
0.05 Х/ф «Вуличний 
боєць». (16+).
1.55 «Речовий доказ».

6.35,2.20 Х/ф «Здрав-
ствуй и прощай».
8.15 «Диалоги о жи-
вотных. Сафари Парк в 
Геленджике».
9.00 Местное время. 
Воскресенье.
9.35 «Пешком...» Москва 
- Киевское шоссе.
10.05 «Устами мла-
денца».
10.45 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым».
11.30 «Сто к одному».
12.15 «Большая пере-
делка».
13.10 «Петросян-шоу».
14.50 Т/с «Любовная 
сеть».
18.15,3.50 Х/ф «Хо-
роший день».
20.00 Вести.
22.30 Большой юби-
лейный вечер Александра 
Розенбаума.
0.45 Х/ф «По секрету 
всему свету».

6.00 Випадковий свiдок.
8.50 Гордiсть України.
9.45,19.05 У пошуках 
iстини.
10.40 Речовий доказ.
11.50,23.55 Фантастичнi 
iсторiї.
12.50 Стежина вiйни.
13.50 Кров i золото: 
Створення Iспанiї.
16.45 Мадагаскар.
17.45 Iсторiя українських 
земель.
20.00 Невiдома Європа.
0.55 Мiстична Україна.
1.50 Скептик.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.45 М/ф «Марко-Ма-
како».
11.15 М/ф «Динозавр».
12.45,13.45,23.50,0.50
Одного разу пiд Пол-
тавою.
13.15,1.20 Країна У 2.1.

15.15 Х/ф «Сам вдома».
17.15 Х/ф «Сам вдома 3».
19.15 Х/ф «Сам вдома 4».
21.00 Х/ф «Сам вдома 5: 
Святкове пограбування».
22.50 Iгри приколiв.
0.20 Танька i Володька.
2.30 Панянка-селянка.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.25 Х/ф «Робин Гуд: 
Принц воров». (США). 
(12+).
9.40 Х/ф «Клятва». (США 
- Канада). (12+).
11.30 Х/ф «Дневник па-
мяти». (США). (16+).
13.30 Х/ф «Принцес-
са-невеста». (США). (6+).
15.05 Х/ф «Геошторм». 
(США). (16+).
16.50,5.15 Х/ф «Робин 
Гуд». (США). (16+).
19.05 Х/ф «Марли и я». 
(США). (12+).
21.00 Х/ф «Лекарство от 
здоровья». (США - Гер-
мания). (18+).
23.20 Х/ф «Сокровище 
Амазонки». (США). (16+).
1.05 Х/ф «Поезд на 
Юму». (США). (16+).
3.00 Х/ф «Чтец». (США - 
Германия). (16+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.00 «ДжеДАI».
8.00,23.25 «Загублений 
свiт».
11.55 Х/ф «Люди Iкс». 
(16+).
14.35 Х/ф «Люди Iкс 2». 
(16+).
17.20 Х/ф «Люди Iкс: 
Остання битва». (16+).
19.20 Х/ф «Люди Iкс: 
Початок. Росомаха». 
(16+).
21.25 5 тур ЧУ з футболу. 
«Динамо» - «Десна».
1.30,4.20 «Помста при-
роди».
4.15 «Найкраще».
5.45 Телемагазини.

неділя, 22 серпня

Відповіді на кросворд з №30

ПО ГОРИЗОНТАЛI:
1. Документ (сленг). 6. Нероба. 
10. Куля на ведмедя. 14. Дво-
ликий бог (рим.). 15. Японська 
горiлка. 16. Пояс Землi. 18. ... 
Мудрий. 22. Країна в Африцi. 

24. Дикий бик. 26. Бронхiальна 
недуга. 28. Вiдомий угорськ. 

письменник. 29. Овал.

ПО ВЕРТИКАЛI:
2. Молочний продукт. 3. Неот-

руйна змiя. 4. Затичка для рота. 
5. Персонаж Енеїди. 7. Рiчка у 
Францiї. 8. Учасник дуелi. 9. 

Сумчастi гриби. 11. Вулкан на 
Фiлiппiнах. 12. Валка верблюдiв. 
13. Автомат Калашникова. 17. 

Згущувач мармеладу. 19. Острiв 
бiля Великобританiї. 20. Ту-

рецький селянин. 21. Заняття 
учня. 23. Майстер. 25. Укр. те-
лебачення. 27. Селище в Ср. 

Азiї. 28. Перша страва.

По горизонталi:
1. Доба. 5. Кеди. 8. Беж. 9. Iлi. 11. Ка. 
12. Нi. 14. Анiон. 15. Лавр. 18. Гала. 21. 
Ва. 22. Ге. 23. Делi. 25. Лувр. 27. Право. 
30. Ро. 31. Ар. 32. Дим. 33. Ден. 35. 
Потi. 36. Аноа.

По вертикалi:
2. Об. 3. Бекар. 4. Ажан. 5. Кiно. 6. 
Елiнг. 7. Дi. 10. Аул. 13. Ефа. 16. Аве. 
17. Вал. 19. Агу. 20. Лев. 23. Док. 24. 
Iприт. 25. Лорен. 26. Рiо. 28. Ромi. 29. 
Вада. 32. До. 34. Но

КРОСВОРД
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35
м. Гадяч, вул. 
Енгельса, 26

макулатуру, 
поліетилен,

пластикові пляшки,
склобій, алюмінієву банку

КУПЛЮ

0666042031
0500182699
0679699120

Тел. 

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

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

Тел. 0990302837, 
0962684531

33 Тел.: Тел.: 09913203450991320345

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

33

33

0991777789
 0661211858
 0997226777
0995333403Д

ОР
ОГ

О

КУПЛЮ 
СВИНЕЙ 
БИКІВ

42

Куплю корів, 
биків, телиць, 

свиней, 
баранів, кіз

0502715944 
0984356165 Те

л.

Са
ш

а

Оголошення, реклама

БУДИНКИ
Продаж

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

� 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

� 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)

� 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

� 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 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

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

� 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

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

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

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

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

� БУДИНОК, с. Сари центр, 86 
м. кв., всі зручності, 25 соток, 
господарські споруди. Ціна при 
огляді. Тел. 0502477724

� БУДИНОК, с. Погарщина, 
1971 р.з. З/п 74 м.кв., газ, вода 
поряд, л/к, 2 гаражі, госпо-
дарські споруди. З/д 25 + 80 
соток. Ціна 150 тис. грн. Тел. 
0666744153

� БУДИНОК, 61 м.кв., всі зруч-
ності, з/д 9 соток, р-н Заяр. Тел. 
0931258678.  

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

� БУДИНОК, опалювальна 
площа 39,1 м.кв., газ, світло, 
сарай, погріб, туалет на вулиці, 
вул. Мічуріна. Тел. 0505007605. 

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

� 1/2	БУДИНКУ, окремий вхід, 
зручності в будинку, гараж, 
погріб, господарські споруди. 
Після 19,00 не телефонувати. 
Тел. 0978238683. 

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

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

� БУДИНОК, пров. Проле-
тарський, 2 (р-н парку). З/д 
7 соток, з/п 64 м.кв., гараж, 
сарай. Тел. 0954492831. 

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

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

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

� БУДИНОК,	10х6м.,	вул.	
Білохи,	165.	Без	газу	і	води,	
потребує	капремонту.	Гос-
подарські	споруди	-	з/п	
41,9	м.кв.,	погріб,	город	
6,5	соток.	Поряд	луки,	
річка.	Гарне,	мальовниче	
місце.	Ціна	5	тис.	у.о.	Тел.	
0509804216		

� БУДИНОК, с. Сари, 52 
м.кв., газове та дров’яне опа-
лення. З/д 41 сотка, господар-
ські споруди, колодязь. Тел. 
0954605200 

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

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

� ДАЧА, с. Малі Будища, з/д 
9 соток, 50 м. від річки, ваго-
нчик. Ціна при огляді. Тел. 
0995372117. 

� БУДИНОК цегляний, 1990 
р.з., 48 м.кв., газ, вода, каналі-
зація, 2 види опалення, з/д 15 
соток. Терміново. Ціна 10 тис. 
у.о. Тел. 0500124450. 

� САДИБА, с. Новоселівка, під 
дачу або проживання. Ціна при 
огляді. Тел. 0500853323

� БУДИНОК, вул. Гагаріна, 96, 
р-н цегельного заводу. З/п 96 
м.кв., з/д 14 соток. Ціна дого-
вірна. Тел. +375-33-383-35-09 
(WhatsApp), 0682787271

КВАРТИРИ
Продаж

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

� 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

� 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

� 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

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

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

� 2-КІМН. кв., по вул. Драго-
манова, 49,3 м.кв., 5/5 поверх, 
якісні м/вікна, броньовані двері, 
індивідуальне опалення, част-
ково вмебльована. Ціна при 
огляді. Тел. 0502477724

� 2-КІМН. кв., з/п 50,5 м.кв., 
р-н цегельного заводу, вул. 
Гагаріна, 4/5 поверх, центра-
лізоване опалення, всі лічиль-
ники, м/п лоджія, м/п вікна, 
ремонт. Ціна договірна. Тел. 
0684840859

� 1-КІМН. кв., 39 м.кв., 
ремонт, лічильники. Термі-
ново. Ціна договірна. Тел. 
0683837730. 

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

� 3-КІМН. кв., м. Гадяч, 1/5 
поверх, вікна склопакети, інди-
відуальне опалення. З/п 59 
м.кв., відмінний стан. У одній 
спальні та кухні гарні, добротні 
меблі. Ціна при зверненні. При 
огляді – хороший торг. Тел. 
0953173193. 

� 2-КІМН. кв., 1/5 поверх, р-н 
Сарського, вул. Полтавська, 
35. З/п 51,4 м.кв. Ціна 20 тис. 
у.о. Без торгу. Не кутова. Тел. 
0952264923.  

� 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., 62,3 м. кв., 5-й 
поверх, м/п вікна, лічильники, 
централізоване опалення, не 

кутова.  Вул. Полтавська, 100. 
Тел. 0667121463.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

� З/Д	6х4м., під будівництво 
гаража, вул. Тельмана, 18Б. 
Тел. 0999800135

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. (26) 

� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790

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

� 3-КІМН. кв., центр міста, без 
меблів. На тривалий термін. 
Тел. 0502382850

� КВАРТИРА, подобово або 
бригаді у відрядженні. Центр. 
Вмебльована. Бойлер. Wi-Fi. 
Тел. 0506803455

� 1-КІМН. кв., на тривалий 
термін, р-н Черемушки. Тел. 
0662743706

ЗНІМУ

� БУДИНОК	АБО	ЧАСТИНУ	
БУДИНКУ на тривалий термін. 
Своєчасна оплата. Тел. 
0993979613, 0682246344

ГАРАЖІ
Продаж

� ГАРАЖ з погребом, огля-
дова яма, р-4 школи №4. Тел. 
0660973433. 

� ГАРАЖ великий, є погріб, 
світло, стелажі, поштукату-
рений. Тел. 0953860069.  

� ГАРАЖ, р-н Сарського пере-
хрестя. Тел. 0994622010.

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

АВТО
Продаж

� VW	Transporter	T5	Shuttle,	
2007	р.в.,	2,5	дизель.	Пробіг	
570	тис.	км.	Нормальний	
стан.	Один	власник,	своє-
часне	обслуговування.	Тел.	
0505976790

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

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

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

� JAC	J2, червоний колір, 
хетчбек,  2013 р.в., бензин. Ціна 
договірна. Відмінний стан. Тел. 
0507507390, 0502382850

� 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-2104, 1993 р.в., у гар-
ному стані. Газ/бензин, двигун 
від ВАЗ-2103, КПП 5ст., тонована, 
фаркоп, музика. Ціна договірна. 
Тел. 0507756543

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

34
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ЦІЛОДОБОВО

066 1808984066 1808984
068 4839984068 4839984

Те
л

Те
л
..

31

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

живої ваги.

 Тел. 0990128098 (Олег)
ЕЛЕКТРОННІ ВАГИ

КУПЛЮ 

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.: 099 1737570, 098 2662042 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

40

0502541132
 0501458166

КУПЛЮ 
СВИНЕЙ
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КУПЛЮ СВИНЕЙ, 
СВИНОМАТОК, 

ТЕЛЯТ, БИКІВ, КОРІВ

0660502830 
0966308933

ТЕЛ.
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СГ. ТЕХНІКА
Продаж

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

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

	� ГРЕБКА кінна, підлаштована 
під трактор, ціна 2000 грн. Плуг 
2-корпусний, причеп, сіновіз. 
Тел. 0666744153

МОТО
Продаж

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

	� МОПЕД Sparta, сірий колір, 
пробіг 300 км., з документами. 
Гарний стан. Ціна 17500 грн., 
торг. Тел. 0665947718

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

	� Т-25: колінвал, стартер, 
головка блока. Тел. 0502219042

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. (21)

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

	� 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

	� ПЛИТКА тротуарна, 3 м.кв., 
нова, темно-сіра, висота 4 см. 
Недорого. Тел. 0666214490. 

	� ЦЕГЛА. Тел. 0992279628. 

	� ДОШКА дубова, обрізна, 
стругана. Дошка соснова. Тел. 
0991693271. 

	� ШВЕЛЕР на 18, листи 
оцинковані, цегла вогне-
тривка. Котел-буржуйка. Тел. 
0955978496

МЕБЛІ
Продаж

	� 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 – 700 грн., 
стіл овальний – 400 грн., шкільна 
форма – 420 грн., етажерка 
дерев’яна – 150 грн., самовар 
електричний – 260 грн. Тел. 
0502231913. 

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

	� ШАФА 3-дверна із дзер-
калом 1,3х0,4м. – 400 грн. Ліжко 
з металевою сіткою, панцерне, 
з 2-а матрацами – 200 грн. Тел. 
0958497388.  

	� ДИВАН		«МАЛЮТКА», б/в, 
ідеальний стан, ціна 1000 грн. 
Тел. 0509804216

ЕЛЕКТРОНІКА
Продаж

	� ТЕЛЕВІЗОР	Saturn ST-2109, 
відмінний робочий стан, діаго-
наль 54 см. Тел. 0952542951

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. 

	� 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

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

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

	� ПШЕНИЦЯ.	Ячмінь. Тел. 
0502241769, 0682147681

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

	� СІНО тюковане. З доставкою. 
Тел. 0999115132

	� ВУЛИКИ «українка». Тел. 
0500223112

	� КРУПОРУШКА і корене-
різка гарної продуктивності. Ел. 
двигун 1,1 кВт., 220 Вт., 3000 об./
хв. 2,2 кВт, 380 Вт., 3000 об./хв. 
Нові. Тел. 0506184275

	� ЦИБУЛЯ домашня. Сіянка 
(тиканка). Часник. Тел. 
0509779570.

	� ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ, елек-
тровізка, електротертушка, 
станок стругальний (цирку-
лярка, фреза, довбальний). 
Метал 4мм., розмір 4х1м. Тел. 
0666744153

	� ДОШКА 40мм. Дрова рубані. 
Ячмінь 2т. Тел. 0666744153

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

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

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

	� БАНКИ 3л., б/в. Тел. 
0501720367.  

	� ВЕЛОСИПЕД дитячий, 
для дівчинки, в гарному стані 
(колеса на 18). Ціна 1500 грн. 
Тел. 0662683686. 

	� АКОРДЕОН. Коляска дитяча 
трансформер. Тренажер. Банки 
0,5 л. Тел. 0669508367. 

	� БАСЕЙН Intex Easy Set Pool, 
б/в. Розмір 366х91 см. Гарний 
стан, круглий. Ціна 1200 грн. 
Тел. 0502237428.

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

	� КОЛЯСКА дитяча «Adamex 

Aspena Deluxe» 2 в 1, універ-
сальний колір, гарний стан. Ціна 
6500 грн. Тел. 0668271616. 

	� СІНО тюковане. З доставкою. 
Тел. 0995139836

	� ПРАЛЬНА	МАШИНА Indesit, 
б/в, у нормальному стані. Ціна 
договірна. Тел. 0661697904.

	� 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

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

	� КИЛИМИ на підлогу різних 
розмірів. Тарілки, миски, ста-
кани, утятниця, швидковарка. 
Тел. 0992787407

	� МЕБЛІ. Банки. Каністри, 
бочки, лампа паяльна. Теле-
візор. Візок. Дитячі взуття,  вело-
сипед та стільчик для годування 
. М/радіола «Романтика». Відео 
техніка. Туфлі весільні, босо-
ніжки 35-36 р. Тел. 0955711574. 

ТВАРИНИ
продаж

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

	� ПОСТІЙНО	В	ПРО-
ДАЖУ: кози дійні, цапи пле-
мінні, молодняк на утримання 
та на забій. С. Лютенька. Тел. 
0997036275

	� ЦУЦЕНЯТА породи Кане 
Корсо. Тел. 0668158697

	� ПОРОСЯ вагою 150 кг. Годо-
ване домашніми кормами. Тел. 
0684801547

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

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

	� ТЕЛИЦЯ, вік 7 місяців. Від 
гарної корови – «Лебединської» 
породи. Тел. 0994126047

	� КОРОВА високоудійна, с. 
Погарщина. Тел. 0666744153

	� КОРОВА. Теличка, вік 1 рік. 
Тел. 0950231299 

	� ВІДДАМ	в	добрі	руки	
цуценят (хлопчики), вік 1,5 міс. 
Невеликі,гарні. Тел. 0506191326

	� КОЗИ шуті, білі, 5 років. Коза 
первістка. Тел. 0992279628. 

	� БИЧКИ, вік 3 міс. На утри-
мання. Тел. 0999813715, 
0987669005. 

	� СИМПАТИЧНА	КІШЕЧКА	та	
кошенята шукають дбайливих 
господарів. До лотка привчені. 
Тел. 0667549418

	� КОЗИ дійні. Козенята. Термі-
ново. Тел. 0681565105  

КУПЛЮ
 

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

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

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

	� КВАРТИРУ	3-4-КІМН.	у 
центрі міста, на 2 або 3 поверсі 
з автономним опаленням. Тел. 
0997777820

	� СТАРІ	ТЕЛЕВІЗОРИ, магніто-
фони та іншу теле-радіо апара-
туру радянського виробництва. 
Тел. 0957701016

	� БУЗИНУ, горобину. Тел. 
0674157134, 0956795927, 
0666471376

	� КАМІНЬ-БУТ, брус, дошку. 
Тел. 0509608070

	� КВІТКУ «золотий вус». Тел. 
0993023500.

	� КАРТОПЛЮ дрібну, пше-
ницю, овес, ячмінь, дрова, 
вугілля. Тел. 0995586145. 

БЮРО ЗНАХІДОК

	� ЗНАЙДЕНИЙ	КЛЮЧ з 
брелком синього кольору на 
тротуарі біля станції «швидкої 
допомоги». Тел. 0660687892

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	побутової	
техніки.	Ремонт	електроін-
струментів.	Тел.	0953255822,	
0678862611

	� САНТЕХНІКА.	УСІ	ВИДИ	
РОБІТ: монтаж – демонтаж, 
металопласт – екопласт, каналі-
зація. Встановлення лічильників, 
бойлерів, насосних станцій. 
Вода, опалення. Ремонт. Тел. 
0662743611. (Олексій)

	� БУРІННЯ	ВОДЯНИХ	СВЕРД-
ЛОВИН. Підключення насосного 
обладнання. Якість. Гарантія. 
Тел. 0985050506, 0668136376

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

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

	� 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. Встанов-
лення парканів. Виїзд по району. 
Тел. 0669958382, 0960767071

	� КОПАЄМО, чистимо та підко-
пуємо 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, чор-
нозем, плити ПКЖ, гранвідсів та 
інші будматеріали). Послуги екс-
каватора. Тел. 0501881470

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	холодильників,	
мультиварок,	мікрохви-
льовок,	пилососів,	хлі-
бопічок	та	іншої	побутової	
техніки.	Ремонт	електроін-
струментів.	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

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

	� РЕМОНТ	ХОЛОДИЛЬНИКІВ 
за викликом. Тел. 0990617751, 
0977600263

	� ВСІ	ВНУТРІШНІ	РОБОТИ. 
Шпаклівка, гіпсокартон, плитка, 
ламінат, клейка шпалер, вста-
новлення унітазів, ванн. Фар-
бування стін і стель. Недорого. 
Телефонуйте, про ціну домови-
мось. Тел. 0992384298

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

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	пилососів, холодиль-
ників, болгарок, чистка бой-
лерів, дрилів та іншої електро-
техніки. Виїзд майстра. Зварю-
вальні роботи, пайка. Спилю-
вання дерев різної складності. 
Тел. 0997199623. (Олександр)

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

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

	� Б’ЄМО	СВЕРДЛОВИНИ. Тел. 
0687844221

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

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	холодильників,	
мультиварок,	мікрохви-
льовок,	пилососів,	хлі-
бопічок	та	іншої	побутової	
техніки.	Ремонт	електроін-
струментів.	Тел.	0953255822,	
0678862611

	� КОМПЛЕКСНИЙ	ТА	ЧАСТ-
КОВИЙ	РЕМОНТ	БУДИНКІВ. 
Внутрішні та зовнішні роботи. 
Квартира під ключ. Тел. 
0955396369 (Валерій)

	� СПИЛЮВАННЯ	ДЕРЕВ 
будь-якої складності. Тел. 
0988654900

	� ЗВАРЮВАЛЬНІ	РОБОТИ: 
встановлення та заміна котлів, 
насосів, бойлерів. Опалення 
(метал, пластик). Металокон-
струкції та інше. Виготовлення 

котлів в плиту під дрова. Виїзд 
по районах. Тел. 0953147862

	� КЛАДКА	ЦЕГЛИ. Мож-
ливий виїзд по району. Тел. 
0993642826

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

	� ЗЙОМКА	ВЕСІЛЬ, дитячих 
свят і всіх урочистих подій. 
Творчо. Якісно. Індивідуально. 
Тел. 0669384455

РОБОТА
 � 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

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

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

 � Шукаємо СПЕЦІАЛІСТА	
З	УКЛАДАННЯ	МАРМУРУ. 
Всі деталі за телефоном. Тел. 
0951089629

 � 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 харчу-
вання. Заробітна плата від 4500 
грн. за вахту. Тел. 0668008713, 
0674627014 

 � Організації на постійну роботу 
потрібен ПІДСОБНИЙ	ПРА-
ЦІВНИК. Тел. 0507657300

 � На роботу потрібен АДМІНІ-
СТРАТОР із знанням англійської 
мови. Тел. 0507657300

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

 � У службу таксі потрібен ДИС-
ПЕТЧЕР. Тел. 0501610448

 � На роботу потрібні ВОДІЇ 
категорії «В», «С», «С1». Тел. 
0991383620

 � Підприємству на постійну 
роботу потрібен ВОДІЙ-ЕКС-
ПЕДИТОР категорії «В». Графік 
роботи ПН. - СБ. з 5.00 до 15.00. 
Тел. 0952057565 

 � Магазин «Живчик» запрошує 
на роботу ПРОДАВЦЯ. З/п 
висока. Тел. 0951565808

	� ЧИСТИМО	ТА	ПОГЛИ-
БЛЮЄМО	КОЛОДЯЗІ.	

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

№33

	� 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)

7 серпня у чемпіонаті Полтавщини відбулися поєдинки 
п’ятнадцятого туру, 

у зіграних матчах зафіксовані такі результати:
15 тур Група «А»

ФК «Маяк» (Котельва) – «Інваспорт» (Полтава) — 1:2
«Псел» (Гадяч) – «Зіньків-1604» — 2:2
ФК «Опішня» – «КЛФ» (Полтава) — 0:2

ФК «Динамо» (Решетилівка) – ФК «Шишаки» — 1:2

ГРУПА «Б»
ФК «Семенівка» – «Альтаір» (Бутенки) — 1:4

«Темп» (Градизьк) – «Дружба» (Очеретувате) — 0:0
«Стандарт» (Нові Санжари) – 

СК «Геологія-2» (Нова Галещина) — 3:1
«Ягуар» (Кременчук) – 

ФК «Кремінь-2» (Кременчук) – 2:11
3 тур у групі «В» відбудеться 14 серпня.

У ЧЕМПІОНАТІ 
ПОЛТАВЩИНИ 

ЗІГРАНО 
П’ЯТНАДЦЯТИЙ 

ТУР
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Вітання

ВІТАЄМО ВІТАЄМО 
молодих маммолодих мам

НА ВИХІДНИХ ЗАКОХАНІ СЕРЦЯ ПОЄДНАЛИ:
Фото: В. Цимбал

Бараненки Руслан і Марія (Кушніренко),
м. Лохвиця, с. Середняки.

Біляки Єдуард і Крістіна (Крат), 
с. Красна Лука.

Гурські Артем і Юлія (Синявська), 
с. Веприк.

Камчатні Михайло і Галина (Капустяна), 
с. Московський Бобрик.

Круглі Тарас і Яна (Донченко),
 с. Петрівка-Роменська.

Черненки Олег та Ірина 
(Клунник), м. Гадяч.

Вітаємо 
молодят!

НА ВИХІДНИХ ЗАКОХАНІ СЕРЦЯ ПОЄДНАЛИ:

04.08.Юлія Неділько 
(с. Лютенька) хл., 4320 56 см

04.08 Валентина Гладка 
(с. Сергіївка) хл., 3270 53 см

09.08 Вікторія Біляк 
(с. Великі Будища) дівч., 3680 53 см
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Минулими вихідними у Красній 
Луці, як завжди, радо зустрічали гостей 
- святкували День села. До свого рідно-
го куточка з’їхалися люди, які тут на-
родилися, виросли, де відчули справж-
ню материнську ласку і турботу, цінні 
поради батька. На урочистості завіта-
ли не тільки жителі села, але й гості зі 
всіх околиць. На початку святкування 
із теплими словами до жителів звернув-
ся сільський голова Віктор Романенко: 
«Найкраще місце на землі, в моєму рід-
ному селі. Тут спокій, тут душа співає. 
Моє село - частинка раю… Знаю, що ці 
слова можна сказати про будь-яке село 

на нашій славній Україні. Але сьогод-
ні свято нашого села, тому вітаю всіх 
присутніх».

Свято розпочали концертом. Тради-
ційно на День села дарували подарун-
ки у різних номінаціях:

«Малюки року»: Мирослава Лар-
ченко, Мілла Насакіна, Анастасія Ков-
тун, Євгеній Крат, Денис Губар, Кирил 
Нікітенко. 

«Щасливі молоді»: Віктор і Тетяна 
Маліки, Микола та Владислава Мат-
вієнки, Олександр та Альона Ларчен-
ки, Анатолій і Наталія Ковтуни, Федір 
і Юлія Нікітенки, Олександр та Анже-

ла Губарі.
«Золоте кохання» привітали подруж-

ні пари: Іван та Любов Марченки, Ми-
хайло та Марія Харченки, Микола та 
Надія Гребенники.

Срібні ювіляри у номінації «25 мо-
ментів»: Андрій та Наталія Шкаревські, 
Юрій та Світлана Звіздуни.

«Найпочесніший житель»: Надія 
Павлюченко, Тетяна Русанівська.

«Святковий іменинник»: Маргарита 
Юник, Марія Сидоренко, Надія Левун.

Кулінари громади частували гостей: 
запашною кашею та варениками.

Чудовий сюрприз – розіграш безко-

штовної лотереї, переможців було троє. 
Вони отримали: електрочайник, венте-
лятор і супер-приз – сертифікат на по-
росятко. Найбільшу увагу приділили 
розвагам для малечі: виступ анімато-
рів, бульбашкове шоу, солоденьке, гір-
ка та батути. Упродовж свята працю-
вали різні локації: фотозони, виставки 
декоративно-прикладного мистецтва, 
картин та вишитих робіт. Святкування 
у Красній Луці закінчилося дискоте-
кою і святковим феєрверком. Як завж-
ди: дружно, у теплій, урочистій атмос-
фері, цікаво і змістовно.

Вікторія Цимбал

«Село моє рідне - моя колиска»
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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

9:00 -  покладання квітів до 
пам’ятного знаку 
Т. Г. Шевченку.

9:45 – урочиста хода з 
нагоди Дня Державного 

Прапора України.

10:00 – урочиста церемонія 
підняття Державного 
прапора України( біля 

адмінприміщення 
вул. Лесі Українки, 2).

10:30 – покладання квітів 
до майбутнього пам’ятника 
воїнам-захисникам України 
(міський парк Перемоги).

23 серпня
ДЕНЬ ПРАПОРА

афіша
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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

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

Установка та реставрація
Укладка тротуарної плитки

Установка та реставрація
Укладка тротуарної плитки

вул. Драгоманова, 17
Email granitaleks@gmail.com

Тел.: 0951750493, 0989224216

"ПАМ’ЯТНИКИ"
МАГАЗИН
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ПОГОДА

Марка 
пального

Вартість, 
грн 

А-92 29,13

А-95 29,95

ДП 27,93
ГАЗ 17,09

Марка Вартість, 

Ціни на пальне станом на 
10.08.2021 р.

Курс валют станом 
на 10.08.2021 р.

Купівля Продаж НБУ

USD 26,72 26,95 26,8011

EUR 31,34 31,73 31,5302

10 RUB 3,24 3,75 3,6476

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

ТЕЛЕФОН	редакції:	
0508011885,	3-34-67

31

КУПЛЮ 
СТАРІ

0994174060

холодильники, 
телевізори, 

газові колонки та інше

31

РЕМОНТ
скутерів та мопедів.

Запчастини.
Доставка нерухомих 

мопедів в ремонт.
Тел. 0994174060

Четвер, 12 серпня 
Хмарно з проясненням
мін. +19°, макс. +27°

П’ятниця, 13 серпня 
Мінлива хмарність
мін. +17°, макс. +26°

Субота, 14 серпня
Хмарно з проясненням
мін. +16°, макс. +27°

Неділя, 15 серпня
Ясно
мін. +18°, макс. +27°

Понеділок, 16 серпня
Ясно
мін. +18°, макс. +28°

Вівторок, 17 серпня
Невелика хмарність, 
мін. +18°, макс. +28°

Середа, 18 серпня
Невелика хмарність
мін. +18°, макс. +26°

34

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
ВІКНА, ДВЕРІ, 

БАЛКОНИ

Тел. 0952229992, 0987452220, 0994174060

СУПУТНИКОВЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Встановлення, 
налаштування, 

обслуговування, 
гарантіяНизькі Низькі 

ціни, ціни, 
постійно постійно 
діючі діючі 
знижкизнижки

0505765309
0979794814

НАТЯЖНІ
СТЕЛІ
Тел.

3
3

комплексний 
ремонт житла

монтаж дахів

Тел. 0509498590
0964461222

ВАНТАЖНІ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ

до 1,5 т

по місту, 
області та 

Україні

Послуги

вантажника

33

31
34

Фермерське господарство
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Чи отримає пенсіонер наступну пен-
сію в Укрпошті? І чи потрібно тим пен-
сіонерам, які отримують пенсію через 
Укрпошту писати заяви до Пенсійного 
Фонду? І що необхідно зробити тим з 
них, хто вже встиг оформити докумен-
ти на обслуговування у банках, а хоче 
знову повернутися до Укрпошти? Такі 
питання зараз виникають у людей піс-
ля рішення Кабінету Міністрів, яким 
скасоване обов’язкове переведення з 1 
вересня поточного року виплати пенсії 
та соціальної допомоги на картки у бан-
ках. Цю ініціативу відклали на два роки 
(до 1 січня 2023 р.) через неготовність 
банківської інфраструктури. 

В країні закривається по три відділен-
ня банків щодня, а банкомати є лише у 
4% міст України. Відповідно більшість 
із 3,5 млн пенсіонерів не мають досту-
пу ні до банківських відділень, ні до 
банкоматів у селах, де переважна біль-
шість із них мешкає. А відтак не можуть 
отримувати пенсію на картку. Тоді як 
Укрпошта присутня у 100% населених 
пунктів і може надати і, зокрема, фінан-
сові послуги всім українцям.

Щоб пенсіонери змогли зручно по-
вернутися до обслуговування в Укр-
пошту і отримувати там пенсію, на-
ціональний поштовий оператор всі 
витрати на пересилання рекомендова-
ного листа до ПФУ із заявою бере на 

себе. Укрпошті важливий комфорт і 
здоров’я літніх людей, аби вони зайвий 
раз не наражалися на небезпеку захво-
ріти в період карантину і не витрачали 
додаткові кошти на транспорт, їдучи із 
заявою до установи  ПФУ в найближ-
чому райцентрі. 

Які дії необхідно зробити, аби листо-
ноша знову приносив пенсію додому 
або пенсіонер її отримував у поштовому 
відділенні? Розповідаємо покроково, 
кому потрібно писати заяви до Пенсій-
ного Фонду, щоб відновити отримання 
пенсії в Укрпошті, які документи не-
обхідні та як їх направити до установ 
Пенсійного Фонду.

Якщо пенсіонер раніше перевівся на 
обслуговування у банк, а зараз хоче по-
вернутися до Укрпошти. Що потрібно 
зробити?

Для тих пенсіонерів, хто перевівся 
на виплату пенсії на банківську карт-
ку, а зараз має бажання повернутися 
до Укрпошти, бо їх не влаштовує, що 
найближчий банк у райцентрі і це дуже 
марудно, витратно та незручно, треба 
зв’язатися із листоношою чи поштовим 
відділенням. Вони допоможуть офор-
мити заяву про переведення на виплату 
пенсії в Укрпошту, яка доставить безко-
штовно заяву та потрібні документи в 
установи Пенсійного Фонду. І там вже 
автоматично відбудеться переведення 

пенсіонера із однієї установи в іншу. І 
пенсіонеру пенсію знову буде достав-
ляти листоноша додому або він її отри-
має у поштовому відділенні.

Які документи потрібно відправити 
до Пенсійного Фонду?

- заповнену заяву на переведення 
пенсії/соціальної допомоги,

- копії сторінок паспорту (на кожній 
сторінці: особистий підпис, позначка 
«Згідно з оригіналом», ПІБ заявника 
та дата (має співпадати з датою, зазна-
ченою в заяві на переведення пенсії).

Пенсіонер передає вже заклеєний 
лист та попереджає поштаря, що в полі 
«особливі відмітки» листоноша має за-
значити «Заява на переведення пенсії/
допомоги».

Скільки часу Укрпошта буде безко-
штовно пересилати до Пенсійного фон-
ду заяви про виплати пенсії?

Укрпошта з 1 липня по 31 грудня 
2021 року безкоштовно надсилає до 
ПФУ листи пенсіонерів із заявами на 
переведення виплат пенсії чи соціаль-
ної допомоги до національного пошто-
вого оператора. Пакет документів над-
силатимуть за акційним тарифом 0 грн 
рекомендованими відправленнями на 
адреси Пенсійного Фонду України та 
управлінь соціального захисту насе-
лення. Відправник сплачує лише вар-
тість конверту. Скористатися цією ак-

цією можуть пенсіонери та отримувачі 
інших грошових соціальних виплат, які 
мають пенсійне посвідчення.

Чи потрібно писати якісь заяви тим 
пенсіонерам, які зараз отримують пен-
сії в Укрпошті?

Ні. Все залишається без змін. Якщо 
пенсіонер отримує пенсію в Укрпошті, 
то він її отримує вдома і її принесе лис-
тоноша, або зможе прийти за виплатою 
у відділення. Тобто для цих пенсіоне-
рів нічого не змінюється – вони як от-
римували, так і продовжують отриму-
вати пенсію в Укрпошті.

Хто платить за доставку пенсії? ПФ 
чи пенсіонер?

Для пенсіонера доставка пенсії Укр-
поштою є безкоштовною. Він нічого до-
датково не сплачує. Вартість послуги 
доставки пенсії Укрпошті оплачує дер-
жава, а саме Пенсійний Фонд України, 
з яким національний поштовий опера-
тор має відповідну угоду. 

Підсумовуючи зауважимо, що пенсі-
онер сам визначає, де буде отримувати 
пенсію — у відділенні Укрпошти (доста-
вить листоноша) чи у банку на платіж-
ну картку, написавши заяву про вибір 
місця отримання пенсії до Пенсійного 
Фонду України.

Полтавська дирекція АТ «Укрпошта»

Хімічні елементи, які потрапляють 
до організму людини з водою та про-
дуктами харчування, відіграють неаби-
яку фізіологічну та біологічну цінність. 
Недостатнє або надмірне їх надходжен-
ня в організмі, як правило, призводить 
до фізіологічних порушень, а в окремих 
випадках є першопричиною формуван-
ня патологічних станів.

Одним із таких мікроелементів є 
фтор. В організмі людини фтор (разом 
з кальцієм та фосфором) виконує ряд 
важливих функцій: забезпечує міцність 
і твердість скелету, волосся та нігтів, 
формування дентину та зубної емалі, 
приймає участь у кровотворенні, спри-
яє засвоєнню заліза тощо. 

Недостатнє надходження фтору до 
організму людини спричиняє розви-
ток таких хвороб, як карієс зубів, ос-
теомієліт щелепних кісток. Карієс це 
ендемічне захворювання, яке вражає 
населення територій, де рівень при-
родного фтору – низький, тому його 
концентрація у питній воді, становить 
не більше 0,7 мг/л. Надмірне надхо-
дження фтору спричинює токсичний 
вплив викликаючи ендемічне захворю-
вання – флюороз на яке страждає на-
селення певних територій, вода і ґрун-
ти, яких містить підвищену кількість 
фтору. Фтор здатний спричинити ос-
теохондроз, огрубіння суглобів і зни-
ження їх рухливості, кісткові нарости. 
Великі дози фтору витягують магній із 
лімфи і крові, кальцій з кісток, що ча-
сто призводить до його відкладення у 
нирках, легенях, м’язах. За даними різ-
них авторів при фтористій інтоксика-
ції простежується ураження шлунко-
во-кишкового тракту, печінки, нирок, 
нервової та ендокринної системи, по-
рушення статевої функції, неспецифіч-
ної резистентності організму. 

Добова потреба фтору для різних лю-
дей індивідуальна. Так, наприклад, для 
дорослої людини фтору потрібно 1,5 мг 

на добу, дітям-1 мг, вагітним жінкам – 
1,5-2 мг. Загалом потрібна на добу по-
треба фтору залежить від віку, маси тіла 
і діяльності людини. 

Згідно вимог ДСаНПіН 2.2.4.-171-10 
« Гігієнічні вимоги до води питної при-
значеної для споживання людиною» 
оптимальною для здоров’я населення 
концентрацією фтору у питній воді є 
0,7-1,5 мг/л. Варто зазначити, що 80% 
фтору надходить до організму людини 
саме з питною водою. Фтор особливо 
необхідний дітям в період інтенсивного 
фізичного розвитку. До 17 років у дітей  
формується і мінералізується кісткова 
тканина і зуби. Тому в добу мінімум 0,5 
мг фтору має обов’язково надходити. 
Найкраще, він засвоюється лише з води 

і якщо його вміст недостатній у воді, 
тоді слід приймати спеціальні фторо-
вмісні препарати. Тільки це треба роби-
ти з обережністю і не допускати передо-
зування. Наприклад, в деяких країнах 
зубну пасту, мінеральні комплекси, на-
пої з підвищеним вмістом фтору забо-
ронили для вільного продажу і придба-
ти їх можна лише за рецептом лікаря, 
коли діагностовано нестачу фтору. 

В Україні виділяють чотири основних 
геохімічних регіони за вмістом фтору 
у питній воді. Така класифікація за-
гальна, оскільки в межах регіонів існу-
ють локальні відмінності, тому обов’яз-
ково варто дізнатися про вміст фтору 
у питній воді безпосередньо у своїй 
місцевості.

- Фтор відсутній чи його кількість 
дуже низька у питній воді -Закарпат-
ська, Івано-Франківська, Чернівецька, 
Львівська, Волинська, Рівненська об-
ласті (менше ніж 0,3 мг/л).

- Знижений вміст фтору у воді – Ки-
ївська, Житомирська, Хмельницька, Ві-
нницька, Одеська, Миколаївська, Хер-
сонська, Запорізька (0,3- 0,6 мг/л).

- Нормальний вміст фтору - Чернігів-
ська, Черкаська, Луганська, Сумська, 
Харківська області (0,6-1,5 мг/л).

- Підвищений вміст фтору - Полтав-
ська, Дніпропетровська, Донецька об-
ласті(1,5-3,0 мг/л).

На базі Гадяцького відокремленого 
підрозділу Державної установи «Пол-
тавський обласний лабораторний центр 
контролю та профілактики хвороб Мі-
ністерства охорони здоров’я України» 
санітарно-гігієнічною лабораторією 
постійно проводиться моніторинг пит-
ної води в закладах загальної середньої 
освіти, закладах дошкільної освіти та 
питної води загального користування 
з артсвердловин та шахтних колодязів 
на вміст фтору. Концентрація його ста-
новить  в межах 0,45-1,68 мг/л.

Обстежити воду на вміст фтору мож-
на в санітарно-гігієнічній лабораторії 
Гадяцького відокремленого підрозділу: 
м. Гадяч, площа Соборна,15, вартість 
одного дослідження за прейскурантом 
становить 59,44 грн.

Тож запрошуємо всіх охочих обсте-
жити воду щоб бути впевненими в яко-
сті води.

Підсумовуючи вище сказане можна 
зробити висновок, що фтор дуже важ-
ливий для здоров’я людини. Однак як 
дефіцит, так і його передозування не-
суть небезпеку для людського організ-
му, та можуть призвести до важких на-
слідків для здоров’я. 

Леся Вірченко - біолог Гадяцького ВПДУ 
«Полтавський ОЦКПХ МОЗ»

ЯК ПЕНСІОНЕРАМ ЗНОВУ ОТРИМУВАТИ 
ПЕНСІЮ В УКРПОШТІ, А НЕ У БАНКУ?

ПРО МІКРОЕЛЕМЕНТ ФТОР У ПИТНІЙ ВОДІ
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Сумуємо, пам'ятаємо

Нерозголошення нотаріусом особистих даних про 
клієнта, що стали відомими в ході здійснення ним 
професійної діяльності є нотаріальною таємницею. 
Завдяки цьому інформація про відвідувачів нотарі-
альної контори та їх наміри є суто конфіденційною. 
Разом з тим, за бажанням зацікавленої особи, мож-
на укласти правочин таким чином, що навіть нотарі-
ус не буде знати його деталей. Прикладом цього є се-
кретний заповіт. 

Як розповіли у Північно-Східному міжрегіонально-
му управлінні Міністерства юстиції (м. Суми), зміст 
секретного заповіту нотаріусу не відомий, оскільки 
він подається у заклеєному конверті, який обов’яз-
ково має бути підписаний заповідачем. Отримавши 
конверт, нотаріус ставить на ньому свій посвідчуваль-
ний напис, скріплює печаткою і в присутності запові-
дача поміщає його в інший конверт та опечатує. За-
повідач має пам’ятати, що засекретити свою останню 
волю необхідно таким чином, щоб у майбутньому, піс-
ля відкриття спадщини, не виникло неясностей чи 
суперечок. 

День та час оголошення секретного заповіту при-
значається нотаріусом, котрий повідомляє про це чле-
нів сім’ї та родичів спадкодавця, якщо їх місця прожи-
вання йому відомі, або робить про це повідомлення в 
друкованих засобах масової інформації. Якщо під час 
оголошення заповіту неможливо визначити справжню 
волю заповідача, нотаріусом у протоколі відтворюєть-
ся витлумачений спадкоємцями текст заповіту та ві-
домості про досягнення (чи недосягнення) між ними 
згоди щодо тлумачення тексту заповіту.

Отже, чіткість та однозначність тексту секретного 
заповіту – запорука його правильного трактування та 
виконання останньої волі заповідача. 

Обов’язки та борги,  
що передаються зі спадщиною

Коли мова йде про спадщину, як правило, спадкоєм-
ці звикли розраховувати тільки на матеріальні статки 
та визначені права, проте не слід забувати про обов’яз-
ки спадкодавця, зокрема фінансові борги. 

Як розповіли у Північно-Східному міжрегіонально-
му управлінні Міністерства юстиції (м. Суми), згідно 
з чинним законодавством разом з правами до складу 
спадщини входять обов’язки, що на момент відкрит-
тя спадщини належали спадкодавцеві та не припини-
лися через його смерть. 

У спадщину переходять обов›язки: 
які випливають з цивільно-правових договорів;  
з відшкодування матеріальної шкоди (збитків), 

моральної шкоди (присудженої судом за життя 
спадкодавця);  

по виплаті неустойки у вигляді штрафу або пені 
(присудженої судом за життя спадкодавця);  

витрати на утримання, догляд, лікування, похован-
ня спадкодавця (але не більше, ніж за 3 роки);   

за договором оренди житла з викупом.

Наприклад, після смерті боржника відбувається за-
міна його в кредитному зобов’язанні на спадкоємця, 
який надалі несе відповідальність перед банком у ме-
жах вартості майна, одержаного у спадщину. 

Обов›язок плати за зобов’язаннями покладаєть-
ся на спадкоємця, що прийняв спадщину. Разом з 
тим, не важливо – успадковує особа за законом або 
за заповітом.

Кожен зі спадкоємців зобов›язаний задовольнити 
вимоги кредитора особисто, у розмірі, який відпові-
дає його частці у спадщині.

Поважні причини пропуску строку для 
прийняття спадщини та визначення 
додаткового строку
Фабула судового акту: За загальним правилом, ви-

значеним ч. 1 ст. 1270 ЦК України, для прийняття 
спадщини встановлюється строк у шість місяців.

У разі, якщо цей строк пропущено спадкоємцем до-
датковий строк надається за рішенням суду лише за 
наявності поважних причин для його пропуску.

Стала практика судів зводиться до того, що такими 
поважними причинами є, серед іншого, тривала хво-
роба спадкоємця, необізнаність спадкоємця про на-
явність заповіту. При цьому суди досить вимогливо 
ставляться до причин пропуску строку на прийняття 
спадщини і не визнають поважними юридичну необіз-
наність позивача щодо строку прийняття спадщини, 
відсутність інформації про смерть спадкодавця тощо.

Позивач звернулася з позовом про визначення до-
даткового строку для прийняття спадщини.

В обґрунтуванні причин пропуску зазначила, що 
протягом встановленого законом строку для прийнят-
тя спадщини, вона вчинила необхідну сукупність дій 
спрямованих на прийняття спадщини. У тому числі 
жінка неодноразово зверталася до нотаріальної кон-
тори з метою отримання консультацій щодо прийнят-

тя спадщини після смерті матері (підтверджується 
повідомленнями нотаріуса та показаннями свідків).

З невідомої їй причини нотаріус не оформив у вста-
новленому законом порядку заяву про прийняття нею 
спадщини.

Рішенням суду першої інстанції, з чим погодився й 
апеляційний суд позов задоволено.

Суди також урахували наявність у позивачки істот-
них труднощів у вчиненні дій щодо своєчасного при-
йняття спадщини, зокрема, що вона за станом здо-
ров`я не могла пересуватися без сторонньої допомоги 
та потребувала часу для відновлення після перенесе-
ної тяжкої хвороби.

ВС погодився з аргументами позивача та зауважив, 
що суди попередніх інстанцій надали належну право-
ву оцінку наявним у справі доказам та взаємовідно-
синам сторін, за сукупності яких дійшли обґрунтова-
ного і справедливого висновку про наявність підстав 
для визначення додаткового строку для подання за-
яви про прийняття спадщини після смерті терміном 
в три місяці.

УСЕ ПРО СПАДЩИНУ
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ОВЕН	
(21.03	-	20.04).
Можливо, доля буде 
вiдчувати вас на мiц-

нiсть, однак ви подолаєте пе-
решкоди, якщо будете вiрити 
в себе i не станете звертати 
уваги на плiтки i чутки. Вам 
не варто боятися змiн, по-
старайтеся вiдмовитися вiд 
вiдсталостi старих уявлень. 
В кiнцi тижня, опинившись 
перед вiдповiдальним вибо-
ром, проявiть стриманiсть i 
коректнiсть.

ТЕЛЕЦЬ	
(21.04	-	21.05).
Гарний час для за-
вершення важли-

вих справ i аналiзу ситуацiї. 
Будьте впевненi в своїх силах 
i можливостях. Iмпровiзуйте, 
що не дiйте за шаблоном. 
Краще пiти на компромiс в 
спiрних моментах, нiж втра-
тити довiру i дружбу. На ро-
ботi уникайте незручних си-
туацiй i проявiть витримку.

БЛИЗНЮКИ	
(22.05	-	21.06).
Ваш графiк роботи 
оптимiзують саме 

так, як вам хотiлося. Зараз 
взагалi час виконання ваших 
бажань. Удачу обiцяють при-
нести новi iдеї та контакти. В 
особистому життi зiрки обi-
цяють вам серйознi змiни. I 
знову ж таки як раз тi, якi ви 

давно чекали.

РАК	
(22.06	-	23.07).
На цьому тижнi не 

засмучуйтеся через дрiбницi: 
оптимiзм дозволить вам змi-
нювати ситуацiю в потрiбно-
му для вас напрямi. Не треба 
забувати, що найпростiший 
варiант - не завжди найкра-
щий. В кiнцi тижня ви успiшно 
здасте будь-який iспит i от-
римаєте вигiдну пропозицiю 

про роботу.

ЛЕВ	
(24.07	-	23.08).

Основну частину часу погли-
не робота. Важливо поста-
вити перед собою чiтку мету 
i слiдувати їй, а не розпоро-
шуватися на дрiбницi. В кiн-
цi тижня варто влаштувати 
зустрiч друзiв i забути про 
проблеми i справах. У вихiд-
нi добре б позбутися чогось 
старого i непотрiбного - будь 
то речi або вiдносини.

ДIВА	
(24.08	-	23.09).
Оптимiзм допомо-
же вам пережити 

складний початок тижня. Вiд 
начальства краще триматися 
подалi, так як йому не завж-
ди подобається ваша iнiцiа-
тивнiсть. Iнодi варто проде-
монструвати стараннiсть. 
Ситуацiя в кiнцi тижня буде 
пiдштовхувати вас до само-
стiйної дiяльностi або до по-
шуку нової роботи.

ТЕРЕЗИ	
(24.09	-	23.10).
Робота не зажадає 
вiд вас зайвої на-

пруги, у вас з`явиться можли-
вiсть частiше бувати вдома. 
На цьому тижнi ви зможете 
переконатися у вiдданостi 
тих, кого ви любите. У середу 
вашi плани можуть змiнитися 
пiд впливом зовнiшнiх обста-
вин. У вихiднi вiд вашого на-
строю буде залежати настрiй 
оточуючих. Постарайтеся по-
м`якшити конфлiкт, не давай-
те йому розростися.

СКОРПIОН	
(24.10	-	22.11).
Вашi справи пiдуть 
набагато успiшнiше, 
якщо для реалiзацiї 

своїх планiв ви заручитися 
пiдтримкою коханої людини. 
В серединi тижня вас чекає 
вдале рiшення складних пи-
тань, прибуток i вигiднi про-
позицiї. З властивим вам 
завзятiстю i працьовитiстю 
ви зможете досягти великих 
вершин.

СТРIЛЕЦЬ	
(23.11	-	21.12).
Постарайтеся не 
вiдкладати важли-

вi справи, за вас їх нiхто не 
закiнчить. З колегами про-
являйте дипломатичнiсть, i 
в той же час наполегливiсть, 
вiдстоюючи свої погляди. 
Не вiдмовляйтеся вiд вiдря-
джень i подорожей. Перевiр-
те надiйнiсть нових партнерiв 
перш, нiж починати спiльну 
дiяльнiсть.

КОЗЕРIГ	
(22.12	-	20.01).
Не бiйтеся втра-
тити час. Поїздки, 

зустрiчi, новi враження - це 
краще, нiж одноманiтнiсть i 
нудьга. На роботi постарай-
теся бути стриманiшим, нi до 
чого давати їжу для плiток. 
Подорож, яке почнеться в 
п`ятницю, може виявитися на 
рiдкiсть вдалим. 

ВОДОЛIЙ	
(21.01	-	19.02).
Бiйтеся занадто 
привабливих про-
позицiй i улесливих 

промов. Ви ризикуєте стати 
жертвою обману i манiпуля-
цiй. Не звалювати на себе 
надмiрний тягар турбот i 
справ. 

РИБИ	
(20.02	-	20.03).
На цьому тижнi ви 
отримаєте шанс 

у всiй красi проявити свої 
здiбностi, показавши себе з 
кращого боку. Але не забу-
вайте вiдзначати i успiхи iн-
ших. Хвалити треба не тiль-
ки себе. На роботi важливо 
вмiння працювати в командi. 
У вихiднi вiдпочиньте, забудь-
те про свої проблеми i сум-
них думках.

� е
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У вільну хвилинку

історії з життя

Настя засмутилася, коли її молодший 
син Андрій заявив, що хоче одружитися на 
своїй однокурсниці. Що таке надумав, сину? 
Після смерті чоловіка Степана, вона і так 
заледве зводить кінці з кінцями, а тут – така 
новина… Сини у неї  красені на усе село, тому 
поклялася на могилі чоловіка, що вивчить їх, 
в люди виведе, допомагатиме в усьому, велике 
весілля кожному справить… Але ж не тепер, 
коли навчання у виші дороге, а вона одночасно 
обидвох вчить. Завжди смачненьке їм готує. 
Ще колись покійна Настина мама казала: 
«Порожній шлунок – порожній мозок. Аби 
добре вчитися – треба добре їсти». 

Намножила Настя птиці, завела корівку, так 
що, слава Богу, вони не голодні. Але коштів 
на весілля ще не наскладала. Тільки тепер 
збагнула Настя, чому Андрієві на навчання 
йшло більше коштів, ніж Михайлові. Мабуть, 
на ту дівицю витрачав, з якою одружитися хоче. 
Олесею її звати. Що ж то за часи такі настали, 
коли діти не радяться з батьками? Колись, 
якщо у родині планували худобу продавати, 
діти попереджували, що одружуватися будуть, 
щоб на весіллі своє м’ясце було, без хімікатів. 
А тепер – женюся і все! А вона ж нещодавно 
бичка продала, щоб комп’ютер кожному 
синові купити, бо поділитися одним ніяк не 
могли. Одяг оновили, бо той, що ще Степан з 
Польщі понавозив, став їм не модний. Чого ж 
тоді Андрій не сказав, що женитися надумав? 
Врешті, Михайло на два роки старший, а за 
сільськими законами саме старший син чи дочка 
мають першими одружуватися.

Андрій, понуривши голову, вислуховував 
Настині нотації, і вже зовсім прибив її до землі, 
коли додав: «Розумієте, мамо, я мушу женитися, 
бо Олеся чекає від мене дитину». Настя так 
розлютилася на сина, що й забула, що корова 
недоєна, птицю слід заганяти, бо блудить у 
темряві.

Пізно увечері пішла Настя зі своєю новиною 
до сусідки Ольги. Та завжди вміє вислухати, 
дати слушну пораду. «Та не журись ти так, 
Насте. Тепер інші часи – ніхто пів села на 
весілля не скликає, але лишень найближчих 
людей. Поговорити зі сватами і дійдете 
мудрого рішення. Врешті, зараз і без весілля 
одружуються. Тішся, що бабусею станеш. Я, як 
ти знаєш, ніби помолодшала, відколи Іванко 
народився. Нема часу дослухатися до болячок», 
– заспокоїла Настю Ольга.

Свати виявилися людьми заможними і 
порядними. Самі взялися за організацію 
весілля, легко і з розумінням узгодили з 
коштами. Прийняла Настя невістку додому. 
Так вирішили на сімейній раді. Олесі дошкуляв 
токсикоз. Жалілася на головокружіння, втрату 
апетиту і безсилля. Тому найкращий варіант – 
жити у селі, де свіже повітря, тепле молочко, 
свої, без хімії, фрукти та овочі. Невістка припала 
до серця Насті. Тиха, спокійна, щира, вона 
прислухалася до порад свекрухи, обожнювала 
Андрія. Не сідала вечеряти без нього. Виходила 
раз по раз на дорогу, виглядаючи його. «Бач, а 
ти хвилювалася. Гарна дитина до тебе прийшла. 
Прихильна, мудра, не гонорова. Не так, як 
моя Юлька, яка колюча, мов їжак. Якби не 
Іванко, в якому душі не чую, давно прогнала 
б її з хати», – казала сусідка Ольга. Коли на 
світ народилася маленька Софійка, Настя за-
плакала від радості. Вставала вночі до онучки, 
вигадували власні колискові, купала, пелена-
ла. Де й поділися її хронічні болячки! З перших 
днів Олеся називала Настю мамою, а на ювілей 
– подарувала їй блузку, яку крадькома вишивала 
для неї. 

У приємних клопотах швидко минав час. 
Софійка уже до школи пішла, а напередодні – до 
першого урочистого причастя. Михайло, що був 
хрещеним батьком дівчинці, з нагоди такої події, 
подарував їй золотий ланцюжок з хрестиком. 
Він дуже любив похресницю, часто купляв 
їй подаруночки. Настя стала дорікати йому, 
що час уже своїх дітей мати. Михайло тільки 
піджартовував: «Не виросла ще моя наречена, 
мамо». Насправді ж, Настя стала замислюватися 
над тим, що, мабуть, недарма люди кажуть, 
першим має одружуватися старший син, аби 
молодший не перейшов йому дорогу. Бо чому ж 

тоді у Михайла і досі дівчини немає?
Якось поїхав Андрій у відрядження. Надворі 

почалася гроза. Скрипіло, як старі двері, 
темне небо, розсипало блискавиці. То здаля, 
то зблизька гуркотів грім. Усе довкіл заливало 
водою. Олеся місця собі не знаходила. Злива 
почалася тоді, як Андрій уже був у дорозі: де і як 
він перебув її? Коли гроза притихла, вона хутко 
набрала номер його мобільного. Але Андрій був 
поза зоною.  Чекала, доки з’явиться в мережі. 
Тремтячими пальцями натискала кнопки. 
Невідомий чоловічий голос насторожив її. Го-
ворив про те, що Андрій в реанімації у тяжкому 
стані. Їй слід записати адресу. Це недалеко, 
за півсотні кілометрів від їх дому. Сильна 
злива знесла його автівку в обрив. Олеся не 
могла отямитися. Їй пекло у голові, сковувало 
усе тіло. Страшна звістка швидко облетіла 
село. До них стали сходитися люди. Хто – 
підтримати морально, інші – з пропозицією 
чимось допомогти. Поїхати до Андрія з Олесею 
зголосився Михайло. Усе-таки вони Андрієві 
найрідніші. Настя рвала на собі волосся, 
відчуваючи непоправиме… І через дві доби серце 
Андрія зупинилося. 

Поховали його поруч із могилою батька. Тепер 
їх життя поділилося на «до» і «після» смерті 
Андрія. Ніби десяток літ додалося Олесі. Зовсім 
принишкла, вбита горем Настя. Одного разу 
підійшла вона до Олесі і впала пере нею на 
коліна. Сльози градом текли по її обличчю. «Я 
випадково підслухала вашу з Сонею розмову, 
Олесю. Залишати мене збираєтесь? До батьків 
перебиратися хочеш? Не залишайте мене, 
благаю! Поживіть ще у нас. Допоки можете», – 
ледве вимовила Настя. Час поступово загоював 
рани. Але не виліковував. Не раз вчувався їм 
голос Андрія. Вижався він то на городі між 
вишнями, то на пасіці, яку ще колись Степан 
започаткував. Скоро Софія випускницею стане. 
Якби Андрій зрадів, побачивши, якою красунею 
вона виросла! Атестат блискучий отримала. 

Якось за вечерею сказала Олеся про це вголос: 
« А він бачить нас і про все знає», – мовив 
Михайло. Якось дивно глянув на Олесю. Цей 
погляд вловила Настя. Здивувалася. Вмить у її 
голові спалахнула ідея: хай Михайло з Олесею 
одружиться. Він – хрещений Соні, любить її. А 
ще ніяк не хочеться Насті, щоб Олеся покидала 
їх. Адже рано чи пізно, це станеться. Ця ідея 
стала гризти Настину голову, не давала спати 
ночами. Через деякий час вона сказала, що має 
розмову з Олесею і Михайлом. Ті здивовано 
переглянулися. Присіли в очікуванні: «Не 
знаю, діти, чи правильно це, але б я радила 
вам одружитися. Ви давно родиною стали. До-
бре знаєте одне одного. Софійці буде добре 
біля вас. А люди поговорять і перестануть», 
– затинаючись говорила Настя. Після довгих 
вагань і умовлянь свекрухи, Олеся погодилася 
вдруге стати її невісткою. А Михайло навіть 
зрадів ідеї матері, бо насправді давно був 
закоханий в Олесю. Соня успішно навчалася у 
виші, була слухняною і розсудливою. Оскільки 
Михайло був її хрещеним, згодом стала кликати 
його батьком. 

Підходила сумна дата – день народження 
Андрія. Вони саме зібралися поїхати на його 
могилу, як Михайло сильно захворів. Після 
перенесеного грипу втратив слух, тому вирішив 
поїхати до лікаря. Припаркував машину біля 
залізничного вокзалу і направився у поліклініку 
через колію. Не глянув ні на колір світлофора, ні 
не чув сильного сигналу потягу і переляканого 
крику машиніста. Одна мить – і все, Михайла не 
стало. Після смерті другого Настиного сина, а 
свого другого чоловіка, Олеся зрозуміла: більше 
звідси вона не поїде. Не залишить наодинці 
нещасну Настю, для якої стала донькою. На-
стя ж винила себе у тім, що Михайло загинув: 
«Я не мала права привласнювати тебе, Олесю. 
Егоїсткою я була, не хотіла тебе відпускати, бо 
мені було добре з тобою», – ридала вона. Олеся 
заспокоювала Настю, а сама думала інакше: 
чому Михайло загинув саме на день народження 
Андрія? Мабуть, там, на небесах, він ревнував її. 
Кажуть, мертві також ревнують. І щось у цьому 
мабуть таки є…

Марія Маліцька

МАБУТЬ, І НА НЕБЕСАХ 
ВІН РЕВНУВАВ ЇЇ
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Корисно

За неофіційними даними, половина українців, які 
працюють за кордоном, не мають офіційного пра-
цевлаштування. Про наслідки такої роботи та їх за-
побігання журналісту УНН розповів голова Все-
української Асоціації компаній з міжнародного 
працевлаштування Василь Воскобойник.

Наразі немає точної інформації про кількість укра-
їнців, які працюють за кордоном, та, на думку екс-
перта, на сьогодні загалом від 3 до 5 мільйонів на-
ших громадян мають роботу в інших країнах. Із них 
приблизно половина працюють нелегально, однак 
кількість працівників, які влаштовуються на робо-
ту офіційно за кордоном, поступово збільшується. 
За словами Василя Воскобойника, співвідношен-
ня легальних та нелегальних працівників залежить 
від конкретної країни. Наприклад, у такій країні, як 
Польща, понад 60 відсотків українців працюють офі-
ційно. А в Німеччині навпаки - близько 90 відсотків 
працівників з України працевлаштовані нелегально. 
Як повідомив експерт, такі цифри ми маємо через те, 
що навіть у своїй країні велика кількість людей пра-
цюють нелегально.

«За оцінкою інспекції праці України, у нас 20 від-
сотків працездатного населення працює нелегально. 
І коли українці працюють неофіційно у своїй краї-
ні, вони не розуміють, чому вони так само не можуть 
працювати і за кордоном. На даний момент держа-
ва Україна жодним чином не регулює ринок міжна-
родного працевлаштування», - заявив Воскобойник.

Також експерт повідомив, що багато українців на-
трапляють на шахраїв, які обіцяють офіційне пра-
цевлаштування за кордоном.

Як не потрапити на шахраїв 
під час пошуку роботи?
За словами експерта, на жаль, у нашій країні є ба-

гато шахраїв, які навіть мають ліцензії та вважають-
ся офіційними компаніями. Тому найбільш важли-
вим показником при пошуку роботи в інших країнах 
є переведення коштів посередникам. Важливо розу-
міти, що за офіційне працевлаштування вам ніко-
ли не доведеться платити гроші. Саме тому, зазна-
чає фахівець, коли ви бачите оголошення про те, що 
вам треба переказати кошти посередникам за офіцій-
не працевлаштування, будьте впевнені - це шахраї.

По-друге, важливо знати, які працівники є затре-
буваними в інших країнах. Такі країни, як Польща, 
Чехія, Угорщина та Словаччина, які страждають від 
демографічної кризи, шукають різноробочих, а ось 
Німеччина та Фінляндія, навпаки, запрошують на 
роботу тільки фахівців.

Чим може закінчитись неофіційне працевлашту-
вання за кордоном?

У багатьох країнах нелегальне працевлаштування 
є злочином. Якщо людину, яка працює неофіційно, 
затримують, то її депортують з країни та заберуть усі 
кошти, вважаючи, що всі гроші були зароблені зло-
чинним шляхом.

На державному кордоні України відзначається сут-
тєве зростання кількості поїздок громадян в деякі 
країни. 

Польща є найпопулярнішою країною за відвідуван-
ням серед громадян України упродовж першого пів-
річчя 2021 року.

Другу і третю сходинку популярності серед україн-
ських туристів посіли Туреччина і Єгипет.

Дані, оприлюднені Державною прикордонною 
службою України.

Зазначається, що на державному кордоні України 
відзначається суттєве зростання кількості поїздок 
громадян в деякі країни. Також збільшується й обсяг 
прибуття в Україну іноземців.

«Лідером серед українців залишається Польща – за 
І півріччя до сусідньої держави їздили понад 1,9 млн 
(1 984 110 — ред.) громадян.

Другу позицію зі зростанням більш ніж у шість ра-
зів, порівняно з І півріччям 2020 року, посіла Туреч-
чина – 774,5 тисяч (774 543 — ред.) українців побу-
вали у цій країні.

Третє місце із подвійним приростом та загальною 
кількістю у понад 705 тисяч (705 117 — ред.) поїздок 

громадян України посів Єгипет», - йдеться у повідом-
ленні Держприкордонслужби.

Також зазначається, що 671 429 українців відвідали 
Угорщину, 371 972 Росію, 293 880 Румунію, 114 511 
Білорусь, 112 367 Словаччину, 106 905 Молдову, 84 
778 Об’єднані Арабські Емірати.

Держприкордонслужба повідомляє, що обсяг при-
буття в Україну іноземців також збільшується.

Зокрема, серед іноземних громадян, які відвіду-
вали Україну упродовж перших шести місяців 2021 
року, найбільший приріст продемонструвала Турець-
ка Республіка.

Так, показник аналогічного періоду минулого року 
цьогоріч збільшився на 29%. Крім цього, на 6% по-
рівняно з минулим роком зросла кількість громадян 
Німеччини.

«Незначним в абсолютній кількості, однак дуже по-
казовим у порівнянні, є зростання у півтора рази кіль-
кості громадян США, які прибували в Україну у І пів-
річчі 2021-го», - підкреслюють у відомстві.

Інфографіка ДПС 

ПОЛЬЩА, ТУРЕЧЧИНА І ЄГИПЕТ 
Є НАЙПОПУЛЯРНІШИМИ 

КРАЇНАМИ СЕРЕД УКРАЇНЦІВ

ПОНАД 60% УКРАЇНЦІВ 
У ПОЛЬЩІ ПРАЦЮЮТЬ 
ЛЕГАЛЬНО, У НІМЕЧЧИНІ 
- БЛИЗЬКО 10%



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

ПЕРЕДАТИ ЇХ У ОРЕНДУ 
НА ВИГІДНИХ УМОВАХ:

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

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

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

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

Тел. 0955790116

Комплексні обіди
Фуршети

Банкетне меню

Тел. 0991226104
Поминальні обіди


