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КУПУЄ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

 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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Вже традиційно на дійство зібралися 
любителі смачного та корисного про-
дукту – меду, пасічники району та всі 
охочі послухати гарну музику. Під час 
заходу можна було скуштувати мед, 
взяти участь у виставці-продажу меду, 
медових напоїв, маточного молочка, 
пилку, прополісу, вироби із воску та ба-
гато іншого. 

Нам вдалося поспілкуватися із пасіч-
ником, Леонідом Киричком, із Гадяча: « 
Пасікою займаюся вже майже 30 років. 
Зазвичай доглядаю за бджолами сам, 
але дружина теж допомагає. Люблю це 
діло. Вулики вивожу за місто у еколо-
гічно чисту місцевість, де поблизу не-
має шкідливих підприємств. Таким чи-
ном отримую екологічний мед». 

ВЕСЕЛО ТАНЦЮВАЛИ, ДЗВІНКО 
СПІВАЛИ ТА МЕДОК КУШТУВАЛИ

У п’ятницю, 13 серпня, 
біля залізничної станції 

«Гадяч» відзначали свято 
Медового Спасу

За словами пасічників, цьогоріч меду 
накачали значно менше, ніж минулі 
роки. Хоча на святі презентували меди 
із різнотрав’я, луговий, соняшниковий 
та липовий. 

Свято розпочали урочисто, з приго-
щання запашним короваєм, потім на-
стоятель Свято-Михайлівської церкви 

Олег Пограничний, прочитавши молит-
ву, провів освячення гостей, пасічників 
та їх медової продукції. Продовжили 
святкування розважальною програмою, 
за участю аматорів та колективів народ-
ної творчості Гадяччини. 

Вікторія Цимбал

ДРУЗІ, 
Я ВІТАЮ ВАС 
З ВЕЛИКИМ СВЯТОМ 
ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

УКРАЇНИ
Це свято нагадує нам про цілі поко-

ління предків, що творили нашу націю 
і боролися за державність. 

Україна — це сміливі люди, вільна 
молодь, унікальна культура й багаті 
традиції.

Наша країна вільна, в ній живуть 
вільні люди, які мають свободу бути 
різними. Сьогодні в Україні дихаєть-
ся легко. Ми розвиваємось, отримуємо 
освіту, будуємо підприємства, вирощу-
ємо хліб і сміливо дивимось у майбут-
нє. І обираємо власний шлях розвитку 
— європейський.

Ми особливо це усвідомили сім ро-
ків тому. Коли сусід, що називав себе 
«братом», прийшов на нашу землю зі 
зброєю, нам довелося по-справжньо-
му виборювали свою незалежність. Тоді 
українці не вагаючись стали на захист 

свого вільного життя. Це зробило нас 
тільки сильнішими: ми показали, що в 
жодному разі не віддамо й частини сво-
єї землі без бою. 

Я пишаюсь, що я українець, пиша-
юсь своїми співвітчизниками, пишаюсь 
своєю країною! Одне з моїх найбіль-
ших бажань — побачити території схо-
ду України та Крим у складі України. Я 
вірю, що цей день настане, вірю, що до-
бро переможе зло, і скоро ми разом від-
новимо все те, що було зруйноване. Да-
вайте разом наповнимо незалежність 
нашої країни справжнім змістом.

Вітаю вас, мої співвітчизники! Вітаю 
тебе, моя Україно! 

Генеральний директор Групи АГРОТРЕЙД, 
Всеволод Кожемяко.
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Мова йде про:
М-03 Київ — Харків
Н-12 Суми — Полтава
Р-60 Кролевець — Пирятин
Т-17-05 Лохвиця — Гадяч
Минулого року в тестовому режимі системи 

зважування вже працювали на автошляхах 
М-22 Полтава — Олександрія (село Підгорівка 
Козельщинського району) та Н-31 Дніпро — 
Решетилівка (поблизу Кобеляк). Про це повідомили 
у Службі автомобільних доріг у Полтавській області.

Вартість однієї системи габаритно-вагового 
контролю коштує понад 13 млн грн.

Довідково. Система зважування в русі (WiM — 
Weigh-in-Motion) — ефективний інструмент пря-
мого стягнення штрафів за перевищення габарит-
но-вагових норм. Усі дані з доріг передаються до 
Укртрансбезпеки. САД чи Укравтодор не мають пра-
ва стягувати штрафи чи виставляти їх будь-яким 
чином.

Майданчик перекриває дорогу по всій ширині, 
а фіксація руху здійснюється цілодобово, у 
режимі реального часу, за допомогою обладнання, 
яке монтується у верхньому шарі покриття 
автомобільних доріг або на прогонових будовах 
мостів та шляхопроводів.

Система зберігає інформацію про пересування 
більше ніж 10 000 автомобілів в одному напрямку 
вагою не менше 3,5 тонн. Температурний діапазон від 
-30°С до +40°С. Компоненти захищені від можливих 
перенапруг. Автоматично зчитується ряд показників: 
номерний знак, габаритні розміри, маса, кількість 
осей, швидкість тощо. Вплив людського фактора 
відсутній.

Вже цієї осені штрафи почнуть надходити 
несумлінним перевізникам. 2 серпня Президент 
України підписав Закон, який запроваджує 
адміністративну відповідальність за правопорушення 
у сфері безпеки на автомобільному транспорті, що 
зафіксовані за допомогою засобів фото- й кінозйомки, 
відеозапису, серед іншого, в автоматичному режимі.

«БМ»

На Полтавщині 40 територіальних громад виділи-
ли кошти і визначили дороги, де потрібно зробити 
дрібний ремонт. Кожна з  громад вже визначила ді-
лянки та виділила 50% коштів на ремонт, Агентство 
місцевих доріг, як і обіцяли, додали стільки ж та роз-
почали ремонти, повідомляють на сайті відомства.

Отже, на Гадяччині планують ремонтувати 
дороги у таких громадах:
Великобудищанська ТГ: С170223 Веприк-Тепле
Гадяцька міська громада: О1702028 Т-17-05, 

О1702034 Гадяч-Миргород;
Сергіївська ТГ: О1702016 Межа обл. – Розбишів-

ка –Т-17-05;
Петрівсько-Роменська громада:
О1702030 Сергіївка- Петрівка- Роменська. 

Цього року АМД посилює взаємодію із громадами 
для того, щоб спільно вирішувати питання ремонтів 
місцевих доріг. Ще весною провели зустрічі з керів-
никами усіх громад та запропонували долучитися до 
ремонтів на умовах співфінансування, щоб віднови-
ти більше, ніж заплановано на цей рік. Практично всі 
громади долучились до співпраці.

«БМ»

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

В плані моніторингу з 09.08.21 по 15.08.2021 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.
Із джерел централізованого питного водопостачан-

ня (водорозподільча мережа) в дошкільних навчаль-
них закладах та школах Гадяцької ОТГ досліджено 
15 проб питної води на відповідність вимог ДСанПіН 
2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної при-
значеної для споживання людиною». Відхиленя по 
санітарно - хімічних показниках виявлено в 7 пробах 
в т. ч. по вмісту аміаку - 3 проби (від 0,61-0,68 мг/дм3 
при нормі 0,5 мг/дм3, по вмісту заліза 4 проби (від 
0,25 до 1,4 мг/дм3 при нормі до 0,2 мг/дм3). Відхи-
лення від нормативу по мікробіологічних показниках 
виявлено в 3 пробах - виділено загальні коліформи та 
ентерококи (в закладах дошкільної освіти). 

Результати аналізів дослідження питної води дове-
дено до відому керівництва Гадяцької міської ради та 
міського відділу освіти з пропозиціями термінового 
проведення комплексу профілактичних заході на во-
дорозподільчій мережі. 

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

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

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

На онлайн-платформі «Ділові громади України» 
у Фейсбук з’явився інвестиційний проект запуску 
швейного цеху у Лютенській громаді.

Для реалізації проекту пропонується приміщення 
колишнього спортивного залу сільського будинку 
культури в центрі села, яке можна переобладнати 
під швейний цех для пошиття одягу, в тому числі 
під виконання індивідуальних замовлень для 
пошиття повсякденного одягу для дорослих та 
дітей. Приміщення пропонують взяти в оренду, через 
аукціон або продаж.

Для запуску цеху є кваліфіковані трудові ресурси 
– кравці та швачки, які наразі перебувають на обліку 
Центру зайнятості, як безробітні.

Громада зацікавлена у залученні приватного 
інвестора для реалізації цього проекту. Адміністрація 
Лютенської сільської ради обіцяє надати допомогу 
(супровід) у оформленні всіх дозвільних документів, 
а також сприяння у виготовленні технічної 
документації та отриманні дозволів для підведення 
комунікацій.

Довідково, Ділові громади України – проект, який 
стартував у грудні минулого року. Це незалежна 
онлайн-платформа, на якій розміщуються ділові про-
філі громад, а також інвестиційні пропозиції щодо 
вільних земельних ділянок, виробничих приміщень 
та проектів розвитку.

«БМ»

Про креатив своїх односельців розповіла у 
соцмережі Фейсбук жителька Мартинівки, 
Віра Гаврюшенко: 
«У сільському центральному дитячому парку від-

починку стояв старий забутий пеньок від білої акації. 
А два майстровиті куми - Йосип Кайданович та Ва-
силь Блищик, перетворили його на окрасу для пар-
ку – яскравий вітряк,» - йдеться у дописі.

«БМ»

Про початок процедури розгляду та врахування 
пропозицій громадськості  у розробленні 
завдання  на створення цифрової картографічної 
основи та завдання на розроблення  проекту 
комплексного  плану просторового розвитку 
території Сергіївської територіальної громади 
Миргородського району Полтавської області.
Сергіївська сільська рада повідомляє про розро-

блення завдання  на створення цифрової картогра-
фічної основи та завдання на розроблення  проекту 
комплексного плану просторового розвитку терито-
рії Сергіївської територіальної громади Миргород-
ського району   Полтавської області, що викликано 
потребою у впорядкуванні існуючих та виділенні но-
вих територій для подальшого містобудівного та со-
ціально-економічного розвитку населеного пункту.

Розробник – Виконавчий комітет Сергіївської сіль-
ської ради.

Для ознайомлення завдання  на створення циф-
рової картографічної основи та завдання на розро-
блення  проекту  комплексного плану просторово-
го розвитку території Сергіївської територіальної 
громади Миргородського району Полтавської об-
ласті розміщено в приміщенні Сергіївської сіль-
ської ради за адресою: с. Сергіївка вул. Централь-
на, 9 (Нестеренко Т.В.)  та на сайті сільської ради 
за адресою: http://sergiyvska-rada.gov.ua/servisy/
oholoshennia/1910-rishennia-pro-zatverdzhennia-
polozhennia-pro-premiiuvannia-vstanovlennia-
nadbavok-do-zarobitnoi-platy-ta-nadannia-
materialnoi-dopomohy-pratsivnykam-vykonavchoho-
komitetu-serhiivskoi-silskoi-rady-280 

Пропозиції, що містять обґрунтування з урахуван-
ням вимог законодавства, будівельних норм, дер-
жавних стандартів і правил, у письмовому вигляді 
із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця 
проживання, особистим підписом подаються для ре-
єстрації з 19 серпня 2021 до 19 вересня 2021. Інфор-
мація за телефоном 0501952030.

Із 1 жовтня вартість електроенергії для квартир і 
будинків, які споживають менше 250 кВт на місяць, 
буде знижено до 1,44 грн за кВт/год. Для домогоспо-
дарств з місячним рівнем споживання більше 250 кі-
ловат тариф на електроенергію залишиться без змін 
— 1,68 грн/кВт-год. Про це заявив Прем’єр-міністр 
Денис Шмигаль під час засідання Уряду, 11 серпня. 
Якщо ви спожили за місяць 251 кВт\ год. – тариф ді-
ятиме 1,68.

«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

У ЛЮТЕНЬЦІ 
ПЛАНУЮТЬ ВІДКРИТИ 
ШВЕЙНИХ ЦЕХ

У ОБЛАСТІ ВСТАНОВЛЯТЬ 
ЩЕ 4 СИСТЕМИ 
АВТОМАТИЧНОГО 
ГАБАРИТНО-ВАГОВОГО 
КОНТРОЛЮ

ПЕРЕТВОРИЛИ 
СТАРИЙ ПЕНЬОК 
У ВІТРЯК

НА ГАДЯЧЧИНІ 
РЕМОНТУВАТИМУТЬ 
ДОРОГИ

ПОВІДОМЛЕННЯ 

ТАРИФ НА 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ
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Минулого тижня
в Гадячі
зареєстровано
3 немовлят

8 осіб
пішли
з життя

3 пари
одружилися

2 пари
розлучилися

пожежіДТП

події

Факт незаконного рибного промислу, поблизу села 
Пронозівка Глобинської територіальної громади, 
викрили поліцейські на воді Кременчуцького  рай-
управління поліції.

Поліцейські  виявили автомобіль та причіп, за-
вантажений знаряддями лову та свіжовиловленою 
рибою.

На місці слідчі відділу №1 (м. Глобино) Кремен-
чуцького райуправління поліції вилучили ліско-
ві сітки, загальною довжиною понад 600 метрів, та 
близько 270 кілограмів незаконно виловленої риби.

За обчисленнями інспекторів рибоохоронного па-
труля Полтавщини, вартість незаконного улову ста-
новить понад сто тисяч гривень.

На часі поліція встановлює осіб, причетних до не-
законного рибного промислу.

За даним фактом відкрито кримінальне прова-
дження за частиною 1 статті 249 (Незаконне за-
йняття рибним промислом) Кримінального кодек-
су України.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

10 серпня, об 14:20, у с. Вельбівка, Великобуди-
щанської ТГ на відкритій території виявлено пред-
мети схожі на 2 артилерійські снаряди, часів ми-
нулих війн. Співробітниками відділу Національної 
поліції організовано охорону місця виявлення. 
Знешкодження боєприпасів провели 11 серпня гру-
пою піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС Украї-
ни у Полтавській області.

12 серпня о 15:30 у с. Березова Лука Петрів-
сько-Роменська ТГ на відкритій території виявле-
но предмети схожі на 3 артилерійські снаряди, часів 
минулих війн. Співробітниками відділу Національ-
ної поліції організовано охорону місця виявлення. 
Знешкодження боєприпасів провели  13 серпня гру-
пою піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС Украї-
ни у Полтавській області.

Прес-служба ГУ ДСНС

11 серпня о 18 год. 10 хв.  в м. Гадяч на площі 
близько 0,5 га виникло займання сухої рослиннос-
ті. Пожежу ліквідовано Черговим караулом 6 ДПРЧ 
м. Гадяч.

16 серпня о 15:25 у с. Лисівка, Лютенської ТГ, ви-
никла пожежа на відкритій території. Вогнем знище-
но 4 га сухої рослинності. Збитки та причина пожежі 
встановлюються. Пожежа ліквідована Рашівською 
МПО.

Пресслужба ГУ ДСНС у Полтавськ ій області

ВЛОВИЛИ 
БРАКОНЬЄРІВ

В ніч на 17 серпня, близько 3-ї години, жителі мі-
крорайону Заяр, (біля магазину «Гостинець») про-
кинулися від гучного удару, вибігли на вулицю та 
викликали швидку. Очевидці стверджують, що по-
бачили таку картину події: із пошкодженого автомо-
біля GEELY EMGRAND виліз чоловік і почав бігти 
вулицею. Потім «утікач» перечепився і впав у кана-
ву, яку не загорнули комунальники. Виліз з неї та 
продовжив бігти вулицею.

У результаті ДТП, крім GEELY, пошкоджено: авто-
мобіль RENAULT DUSTER, паркан,  ворота і куток 
магазину «Гостинець». Завдана матеріальна шкода, 
«на око» - пристойна.

За офіційною інформацією начальника Гадяцько-
го ВП, Петра Токаря, водій був сам. Ніби, він, після 
сварки з коханою, намагався покінчити життя само-
губством, через вчинення ДТП. На водія складено 
протоколи: за керування транспортним засобом у 
стані алкогольного сп’яніння, скоєння ДТП і зали-
шення місця ДТП.

Машина вилучена на штрафмайданчик. Не дивля-
чись на те, що авто має значні пошкодження, водій 
не постраждав, від госпіталізації відмовився.

«БМ»
Два роки та три мі-

сяці обмеження волі 
призначив Пиря-
тинський районний 
суд Полтавської об-
ласті чоловіку, який 
вчиняв домашнє на-
сильство щодо своєї 

матері.
Так, із 18 січня до 3 листопада 2020 року житель 

Пирятина систематично вчиняв умисне фізичне та 
психологічне насильство щодо жінки.

У тексті вироку йдеться, що 3 листопада 2020 року 
близько 19:00 чоловік, у стані алкогольного сп’янін-
ня, наніс матері тілесні ушкодження, а саме: вдарив в 
обличчя, після чого жінка впала, після цього він про-
довжив бити її ногами по тулубу.

Внаслідок цього, у жінки виявили тілесні ушко-
дження у вигляді закритої черепно-мозкової трав-
ми зі струсом головного мозку та гематоми облич-
чя, садна голови, шиї та кінцівок, а також перелом 
ребер. За ступенем тяжкості травми відносяться до 
легкого ступеня тілесних ушкоджень.

Подібне чоловік вчиняв ще у січні, серпня, жовт-
ні 2020 року.

У  судовому засіданні обвинувачений свою вину в 
скоєному визнав повністю, щиро розкаявся, просив 
його суворо не карати.

Таким чином суд визнав чоловіка винним у ско-
єнні кримінального правопорушення, передбачено-
го ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального 
кодексу України.

Вирок можна оскаржити до Полтавсько-
го апеляційного суду протягом 30 днів з дня його 
проголошення.

За матеріалами ЄРДР

Користувачі сайтів знайомств у пошуках 
кохання не рідко потрапляють на гачок 
аферистів. Так, наприклад, кіберполіція 
викрила жінку, яка привласнила 600 тисяч 
гривень.

Зловмисниця заводила знайомства у мережі, ви-
даючи себе за іноземця-багатія. А потім, увійшовши 
в довіру до потерпілої, змусила її взяти кредит ніби-
то для сплати штрафу на митниці за дороговартіс-
ний подарунок.

Не менш поширеною схемою є запрошення від но-
воспеченого знайомого або знайомої разом відвідати 
культурний захід. Жертві пропонують за фішинго-
вим інтернет-посиланням придбати квиток, напри-
клад, в кінотеатр. Однак, при сплаті на такому сайті, 
гроші зараховуються прямісінько в кишеню афе-
риста. Тому, будь-які прохання і пропозиції на сай-
тах знайомств варто оцінювати критично.

Аби не стати жертвою аналогічних схем потрібно:
– не переходити за сумнівними гіперпосиланнями;
– не передавати нікому дані банківської картки 

(особливо CVV та PIN-код);
– не сплачувати гроші за підозрілі послуги. 

Пресслужба Департаменту кіберполіції

ЗАСУДИЛИ ДО 
УВ'ЯЗНЕННЯ 
ЗА ДОМАШНЄ 
НАСИЛЬСТВО

ВОДІЙ GEELY 
ВЛЕТІВ У МАГАЗИН 
ТА ПОШКОДИВ 
АВТОМОБІЛЬ RENAULT

ШАХРАЙКА, 
ВИДАВАЛА СЕБЕ НА 
САЙТІ ЗНАЙОМСТВ 
ЗА ІНОЗЕМЦЯ-БАГАТІЯ 

Дорожньо-транспортна пригода сталася 17 серп-
ня, близько 9-ї години, на автодорозі Лохвиця-Га-
дяч, поблизу села Долинка Миргородського району.

За попередньою інформацією, водій автомобіля 
«Renault Logan», 1991 року народження, з’їхав у кю-
вет та допустив наїзд на дерево.

У наслідок ДТП водій з тілесними ушкодженнями 
доставлений до лікарні міста Гадяч.

За даним фактом вирішується питання щодо вне-
сення відомостей до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення 
правил безпеки дорожнього руху, що спричинило по-
терпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) 
Кримінального кодексу України.

Миргородський РВП ГУНП в Полтавській області

ПОЛІЦІЯ 
ВСТАНОВЛЮЄ 
ОБСТАВИНИ АВАРІЇ, 
В ЯКІЙ 
ТРАВМУВАВСЯ 
ВОДІЙ
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Затвердження та виконання місцевих програм у 
сфері ЖКГ, участь у розробленні та виконанні відпо-
відних державних і регіональних програм;

Встановлення цін/тарифів на комунальні послуги 
відповідно до Закону. 

А тепер по суті:
Ми, до призначення управителя не маємо ніяких 

питань. 
У нас питання до ціни послуги. 
Нам надали зведений кошторис витрат на управ-

ління будинку № 34, по вул. Шевченка. Але розшиф-
ровки по статтях 3.4.7.8.10 нам не надали. Статті 5. 6. 
Нам, «окольним» шляхом, вдалося отримати. Так, нас 
зацікавило очищення від снігу та зсування у валки на 
відстані 15 м., який щойно випав на 15 м. ( східці) 96 
м кв 30 разів за сезон. Квадратні метри вірно, але це 
східці, а майданчик перед входом в під’їзд?

2. Посипання території піском 640 м кв - 16 раз, де 
вони взяли таку площу?

Виконання робіт у період відсутності снігу. Підмі-
тання території, збирання до купи та транспортуван-
ня сміття в установлене місце 640 м кв - такої терито-
рії в 70 квартирному  будинку просто не може бути, 
- 60 разів за сезон!

Далі підмітання ділянок, які неможливо прибрати 
механізованим способом, змітання сміття на смугу ме-
ханізованого прибирання 640 м кв - 124 рази. Приби-
рання території від опалого листя, віднесення на від-
стань на 15 м і підмітання майданчика 2 рази – 200 м 
кв і це з 20 дерев. Підмітання майданчика перед вхо-
дом у під’їзд і ще 124 рази взимку підмітання 30 разів. 

Очищення приямків із металевими решітками біля 
входу на сходи 124 рази - 6 під’їздів.

Хоча приямків перед входом тільки три, в яких ре-
шітка не виймається, а три забетоновані. 

І це тільки по прибиранню території.
Технічне обслуговування мереж газопостачання – 

1406, 1 на місяць і 16.877 грн. у рік. Вроді і правильно. 
А фактично газопровід на стіні будинку використову-
ється, як транзитний. Так і утримання повинно бути 
менше.

Технічне обслуговування систем ЦО і ГВП і поточ-
ний ремонт для квартир з індивідуальним опаленням 
не повинно нараховуватися в силу того, що ці кварти-
ри на законній підставі від’єднанні від цих мереж і по-
слуг вони не отримують.

А технічне обслуговування і поточний ремонт не є 
послуга, а витікає при наданні послуги. При нараху-
ванні на ці статті вони зсилаються на Закон 417-VIII 
від 14.05.2015 року в якому говориться, що всі примі-
щення, системи, обладнання є спільним майном, які 
призначені до задоволення потреб усіх співвласни-
ків будинку. 

Алеж у приміщеннях з індивідуальним опаленням 
потреби в ЦО і ГВП вони не задовольняють і в тако-
му разі не являється спільним майном і утримувати 
їх не повинні. У цих приміщеннях змонтовані свої ав-
тономні системи теплопостачання і опалення за влас-
ні кошти і утримується за свої кошти. І у квартирі не 
має бути двох систем ЦО і ГВП. Так на якій підста-
ві ми повинні за обслуговування цих систем платити 
двічі? А в Законі про ЖКГ ст. 7 п. 5. говориться, що 
«Споживач має право на зменшення у встановленому 
порядку розміру плати за ЖКГ у разі їх надання». А 
підтвердження на надання послуг це і ГВП є Акт про 
відключення від внутрішньо-будинкових систем ЦО і 
ГВП. Тільки ці факти дають змогу зменшити ціну пи-
тання надання послуги.

А місцева влада при підписанні кошторису міським 
головою чомусь не звернула уваги. Нас не чують ні 
управитель, і місцева влада. Може, це і не допоможе, 
але повинні знати всі мешканці міста, які отримують 
ці послуги, всю правду.

Тому, що для вивозу 200 м куб листя з кожного бу-
динку необхідно мати не сміттєвози, а залізничні/ва-
гони, а дві жіночки не в змозі це зробити і за рік. 

Утворилася патова ситуація:
Ми з управителем юридично нічим не пов’язані. 

Договір про надання послуг від імені споживачів з 
управителем підписав тільки міський голова від іме-
ні співвласників. Винагороду в сумі 0, 63 грн. за  1 м 
кв  управителю визначили - управитель і міський го-
лова і це заложено в кошторисі витрат і підписаний 
управителем і міською радою.

Вирахували 5 грн.11 коп. за 1 м кв і «тупо» нарахо-
вують всім співвласникам. Закон, про наданні послуг 
ЖКГ не працює. А ще є і наказ № 313 від 22.11.2013 
р. Про затвердження Методики розподілу між спожи-
вачами обсягів спожитих у будівлях комунальних по-
слуг, який набрав чинності 25.01.2019 р. В якому с.V 
п. 1 говориться: що обсяг теплової енергії витрачений 
на забезпеченні функціонування внутрішньо-будин-
кової системи складається з:

«Загального, що розподіляється між усіма 
приміщеннями: 

індивідуально, що дорозподіляється на неопалю-
вальне приміщення або приміщення з індивідуальним 
опаленням через яке прокладені  транзитні трубопро-
води внутрішньо-будинкової системи опалення за об-
сяг теплової енергії, що надходить від таких трубопро-
водів у це приміщення». 

Ми ж не являємося індивідуальним споживачем і не 
отримуємо послуг від нерухомого майна ЦО і ГВП. - 
Закон про ЖКГ ст. 1 п. 6. Коли ми це показали упра-
вителю, то він відповів, що в підвалі є «ваші труби», 
йому це сказали дуже круті адвокати, «…і будете пла-
тити, а не то подавайте на мене до суду». Ми маємо 
оплачувати послуги ЖКГ, але послуги надані фактич-
но, а не нараховані на папері.

Але це ще не все. У законі про надання послуг ЖКГ 
ст. 14 п. 7. Сказано, що якщо співвласники не обра-
ли одну із договірних моделей та згідно конкурсу їм 
призначають управителя, а надавачі послуг заключа-
ють договір індивідуальний з кожним співвласником 
з урахуванням таких особливостей:

Виконавець забезпечує відповідність кількісних та 
якісних характеристик відповідної послуги.

До плати виконавцю комунікаційної послуги за ін-
дивідуальним договором не включається плата за об-
слуговування внутрішньо-будинкових систем бага-
токвартирного будинку.

Поточний ремонт. Технічне обслуговуван-
ня і капітальний ремонт виконується за рахунок 
співвласників. 

А в 2020 році «зелені» внесли зміни до цього Зако-
ну в якому плату за обслуговування внутрішньо-бу-
динкових мереж випустили.

І получилося, що в ціні на послугу відповідного на-
давача, ціна на поточний ремонт і технічне обслуго-
вування залишилася стара. А в кошторисі добавили 
технічний ремонт і обслуговування цих систем. Від-
повідно виросла і ціна на послугу ЖКП на 1/ м кв., 
хоча в постанові Кабінету Міністрів № 869 із зміна-
ми від 3 квітня 2019 №291 вказано, що технічне об-
слуговування і поточний ремонт входять в ціну від-
повідної послуги.

І це тільки «квіточки», «ягідки» будуть при настан-
ні опалювального сезону. У цій же Постанові вказано, 
що до окремих витрат при формуванні ціни на тепло-
ву енергію,  включать витрати на покриття витрат те-
плової енергії в мережах у тому числі і понад нормо-
ваних витрат) ст. 39.

А ст. 45 гласить, що одноставкові тарифи на тепло-
ву енергію, що реалізується споживачам є сумою та-
рифів на виробництво, транспортування та постачан-
ня теплової енергії. Ніяких внутрішньо- будинкових 
мереж в Постанові немає. Таким чином «Слуги на-
родні» в угоду монополістам прописали в Законі об-
слуговування і поточний ремонт оплату двічі: пер-
ший раз в розцінці на послугу, а другий на окреме 
обслуговування.

Таким чином ціна на ЖКП виросла майже вдвічі.

Микола Григорович Безуглий  
від імені жителів будинку

Пропоную опублікувати мою заяву до Генераль-
ного прокурора України та моє прохання до земля-
ків – не боятися недобросовісних поліцейських та 
прокурорів, а звертатись до суду і, можливо, ми так 
поборемо корупцію в правоохоронних органах ра-
йону та області. 

P.S.  Один я їх побороти не зможу. Однодумці є, 
але вони теж мають сумніви, що справедливість по-
боре. Господи, допоможи нам! 

Із повагою, Микола Крат.
Тел. 0509706685

14.08.2021 р.

ЗАЯВА
Про кримінальні правопорушення, за ознаками 

ст. 382 КК України (Невиконання судового рішен-
ня) працівниками поліції району і області, слідчи-
ми СБУ і ДБР, прокурорами району і області.

Мотиви, ймовірно, корупція в правоохоронних 
органах району і області, а, можливо, і вище.

Неодноразово Полтавський апеляційний суд, Ок-
тябрський районний суд м. Полтави, Гадяцький 
районний суд фіксують бездіяльність правоохо-
ронних органів району і області очевидною. Суди 
визнають бездіяльність правоохоронних органів 
протиправною і зобов’язують їх  якісно проводити 
розслідування, яке триває безрезультатно, значний 
період часу (жодна слідча дія не була вчинена), а 
процесуальні прокурори не здійснювали належний 
контроль за проведенням досудових розслідувань 
у кримінальних провадженнях, відкритих за моїми 
заявами (загалом 33 провадження).

Враховуючи вищевикладене прошу: внести відо-
мості до ЄРДР згідно даної заяви та доручити роз-
слідування належним слідчим.

М. Крат

Прошу звернути увагу на те, що на цьому міс-
ці уже два роки ніхто не прибирає. Сміття знахо-
диться на гадяцькому цвинтарі (із боку магазину 
«Айболить», по вул. Дружби). Рухаючись від кут-
ка кладовища, за 30 метрів до церкви, буде неве-
ликий вхід у паркані. Далі прямо стежкою блтзь-
ко 50 метрів. 

Прикро, що не кожна людина розуміє, що сміття 
треба виносити із кладовища самому. Так вони ще 
й закидають старі, чужі могили. 

Дякую за розуміння.
Юлія Старіцина

ШАНОВНА РЕДАКЦІЄ 
ГАЗЕТИ «БАЗАР МЕДІА»

ШАНОВНА 
РЕДАКЦІЄ 

ГАЗЕТИ  
«БАЗАР МЕДІА 

В УКРАЇНІ»! 

НА КЛАДОВИЩІ 
ТАКОЖ 

ПОТРІБНО 
ПРИБИРАТИ

Від жителів будинку № 34, по вулиці Шевченка, м. Гадяч.
Ми, жителі будинку № 34 звертаємося в газету, як до четвертої гілки влади, 

після того як на наше звернення управитель призначений органом місцевого 
самоврядування нічого не відповів, а органи місцевого самоврядування відповіли 
відпискою. Хоча стаття 4. Закону України про житлово-комунальні послуги пункт 3 

говорить: До повноважень органів місцевого самоврядування належить:
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1.Розвиток соціальних послуг:
На сьогодні діє Порядок викори-

стання коштів, передбачених у дер-
жавному бюджеті для реалізації 
пілотного проекту «Розвиток соці-
альних послуг», згідно якого сіль-
ські, селищні, міські ради забезпе-
чують надання соціальних послуг за 
рахунок бюджетних коштів у вста-
новленому законом порядку. Дер-
жава компенсує витрати на соці-
альні послуги: денний догляд для 
осіб з інвалідністю (крім дітей) та 
осіб похилого віку; денний догляд 
для дітей з інвалідністю; підтрима-
не проживання; супровід під час ін-
клюзивного навчання; соціальний 
супровід при працевлаштуванні та 
на робочому місці; тимчасовий від-
починок для батьків або осіб, які їх 
замінюють, що здійснюють догляд 
за дітьми з інвалідністю; догляд 
стаціонарний.

Було вирішено – дослідити, скіль-
ки жителів громади потребують на-
дання подібних послуг, можливо, 
працевлаштувати ще одного соці-
ального працівника. 

2. Особистий прийом 
громадян депутатами та 
сільським головою:
Для того, щоб оперативніше ви-

являти проблеми в старостатах та 
оперативно їх вирішувати, на се-
сії вирішили розробити та затвер-
дити на наступну сесії положення 
про особистий прийом громадян 
депутатами. 

До речі, виїзний прийом голо-
вою громади затверджений, але че-
рез карантин, хоч і послаблений, не 
здійснюється.

3. Громадський інспектор 
із охорони довкілля:
Депутати запропонували залучати 

громадського інспектора до контр-
олю та охорони довкілля - до рей-
дів по боротьбі з браконьєрством. 
Також, йому надане право склада-

ти протоколи про адміністративні 
правопорушення при виявленні по-
рушень природоохоронного зако-
нодавства, відповідальність за які 
передбачена Кодексом України про 
адміністративні правопорушення, 
і подавати їх відповідному органу 
Держекоінспекції для притягнення 
винних до відповідальності. 

4. Розорювання луків:
Нещодавно, Великобудищанська 

громада зіткнулася із незаконним 
розорюванням заплавних луків, по-
над річкою Псел. Один із варіантів 
захисту луків від розорювання - це 
накладення заборони в реєстрі ДЗК. 
Проте, це надто дорого для сільської 
ради, адже площа лук близько 800 
га. Тож депутати одноголосно ви-
рішили працювати на перспекти-
ву, питання накладення обмежень в 
ДЗК, буде детально вивчатись.

5. Сміттєзвалище у Вельбівці:
Воно переповнене, до того ж, не-

потріб туди звозять безконтрольно 
та абсолютно безкоштовно. Депу-
татський корпус вирішив таки роз-
глянути можливість встановлен-
ня відеокамери на сміттєзвалищі та 
прийняття працівника для контр-
олю та, можливо, для сортування 
сміття.

6. Регулювання чисельності 
безпритульних тварин: 
У рік - на виконання програми і 

стерилізацію безпритульних, по-
трібно всього 3-4 тисячі гривень. 
Проте, депутати вважають, що це 
не актуальне питання, а проблему 
можна вирішити «по-старинці»: від-
ро, лопата, ямка. Або ж відстріл.  

Проте, поспішаємо нагадати, що в 
Україні введена кримінальна відпо-
відальність за жорстоке поводження 
із тваринами. Кому, як не депутатам 
про це варто пам’ятати!. 
За матеріалами депутата сільської ради 

В.Пинчук у Фейсбук

Восьма сесія восьмого скликання Сер-
гіївської сільської ради відбулася 11 
серпня. Депутати розглянули 35 питань 
порядку денного: зокрема заслухали звіт 
про виконання бюджету Сергіївської ТГ 
за 6 місяців 2021 року та звіт про вико-
нання Плану соціально-економічного 
розвитку. Також, під час засідання, виді-
лили кошти від перевиконання бюдже-
ту на:

Організаційне, інформаційно-аналітич-
не та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності рад: 

Послуги по обслуговуванню сигналіза-
ції та системи газосигналізації – 20 тис. 
грн.

Придбання котла – 7500 грн.
Придбання кондиціонера – 25150 грн.
Надання дошкільної освіти: 
Послуги поточного ремонту ганку ДНЗ 

«Перлинка» с. Розбишівка – 5334 грн.
Співфінансування заходів, що реалізу-

ються за рахунок субвенції із державного 
бюджету місцевим бюджетам на забезпе-
чення якісної , сучасної та доступної за-
гальної середньої освіти «Нова україн-
ська школа»: 

Придбання інтерактивного комплекту 
(інтерактивна дошка, проектор, ноутбук 
НУШ с. Сергіївка – 49980 грн. 

Надання загальної середньої освіти за-
кладам ЗСО: 

Поточний ремонт їдальні Качанівської 
ЗОШ – 26417 грн.

Поточний ремонт спортзалу Качанів-
ської ЗОШ – 49995 грн.

Поточний ремонт вимощення спортза-
лу Качанівської ЗОШ – 49995 грн.

Проходження навчання керівниками 
закладів освіти із питань пожежної без-
пеки та охорони праці та безпеки життє-
діяльності  - 540 грн.

Придбання дровокола – 47000 грн.
Придбання акордеона – 6500 грн.
Компенсаційні виплати на пільговий 

проїзд – 3456 грн.
Пільгове медичне обслуговування Чор-

нобильців – 6000 грн.
Інші заходи в галузі культури та 

мистецтв: 
Проведення Дня села Розбишівка – 

7000 грн.
Придбання квітів до пам’ятника до Дня 

захисників України, Дня Незалежності – 
5000 грн.

Нагородження учасників художньої са-
модіяльності – 2500 грн.

Організація благоустрою населених 
пунктів КП «Сергіївське»:

Придбання асфальту Розбишівську 
гімназію – 84000 грн.

Придбання матеріалів – 12200 грн 
Придбання лавок с. Розбишівка – 

16578 грн.
Поточний ремонт водопроводу вул. 

Сумська, с. Розбишівка – 99980 грн.
Придбання глибинного насосу для 

свердловини – 16100 грн.
Придбання спортивного комплексу 

воркаут у парк Центральний с. Сергіїв-
ка – 45000 грн.

Здійснення заходів із землеустрою: 
Послуги по розробці проектів земле-

устрою щодо відведення земельних діля-
нок с. Качново, с. Сергіївка – 90000 грн

Утримання та розвиток автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури за ра-
хунок місцевого бюджету : 

Поточний ремонт автодороги с. Кача-
ново, вул. Центральна, с. Розбишівка, 
вул. Лохвицька – 132470 грн.

Субвенція місцевого бюджету на фі-
нансування забезпечення будівництва, 
реконструкції, ремонту і утримання до-
ріг загального користування: 

Експлуатаційне утримання ділянки 
автомобільної дорогги О1702016 Межа 
області-Розбишівка, Погарщина-Ка-
чаново-Новоселівка, Лободіно-Осня-
ги-Харківці – 2000000 грн.

Субвенції з місцевого бюджету: 
Придбання ноутбуків – 25901 грн.
Будівництво пожежного депо «Центр 

громадської безпеки» спів фінансування 
із бюджетом Петрівсько-Роменської ТГ 
– 380000 грн.

Оксана Кириченка, згідно інформації із 
сторінки громади у Фейсбук

ВЕЛИКОБУДИЩАНСЬКАСЕРГІЇВСЬКА 
СІЛЬСЬКА РАДА

У вівторок, 17 серпня відбулося 
засідання 30 сесії Гадяцької 
міської ради 8 скликання. У 
пленарному засіданні сесії взяли 
участь 21 депутат із 26 обраних.
Розглянули 62 питання порядку 
денного, з них 22 - земельні. 

Рішення, які 'прийняли в 
міжсесійний період:
Матеріальну допомогу отримали гро-

мадяни, які опинилися в складних жит-
тєвих обставинах – 32 рішенння (45 000 
грн.);

Виконання бюджету за 6 місяців:
Доходи: 119 312 224,57 гривень, у 

тому числі по доходах загального фон-
ду - 116 143 984,97 гривень, по дохо-
дах спеціального фонду - 3 168 239,60 
гривень;

Видатки: 111 228 383,95 гривень, у 
тому числі по видатках загального фон-
ду - 103 193 818,05 гривень, по видат-
ках спеціального фонду - 8 034 565,90 
гривень.

Депутати вирішили збільшити ма-
теріальну допомогу «Почесному гро-

мадянину міста Гадяч», яка надається 
щороку з нагоди Дня міста. Цьогоріч 
грошову допомогу отримають у розмі-
рі - 2 тисячі гривень.

Старостам Сарівської та Біленченків-
ської сільрад підвищили ранги, проте 
суми окладів не озвучили, тож, мабуть, 
їх чекає приємний сюрприз – підви-
щення заробітної плати.

Надали згоду на підписання Узгодже-
ного рішення про співробітництво з Го-
ловним сервісним центром МВС у сфе-
рі надання адміністративних послуг з 
обміну посвідчення водія (без складан-
ня іспитів); видачі нового посвідчення 
водія замість втраченого або викраде-
ного; державної реєстрації нового ТЗ 
(без огляду); перереєстрації ТЗ у зв`яз-
ку із зміною найменування та адреси 
юридичних осіб, прізвища, імені чи по 
батькові, місця проживання фізичних 
осіб, які є власниками ТЗ, установлен-
ня газобалонного обладнання, що нада-

ватимуться Територіальним сервісним 
центром №5345 (на правах відділу м. 
Гадяч) РСЦ ГСЦ МВС в Полтавській 
області через Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» виконавчого 
комітету Гадяцької міської ради.

Ухвалили рішення ліквідувати юри-
дичну особу - КП «Гадяччина турис-
тична» Гадяцької міської ради та попе-
редити працівників підприємства про 
звільнення.

На умовах утримання та забезпечен-
ня безкоштовного функціонування 
громадської вбиральні протягом року, 
яка розташована по пл. Соборній, 1, м. 
Гадяч (дитячий майданчик) ФОП С. 
Дубовицькому надали пільги по опла-
ті, у розмірі 90% від суми нарахованої 
місячної орендної плати.

Талони для безкоштовного проїзду 
залізничним транспортом на примісь-
кому маршруті отримають пільгові ка-
тегорії громадян. 

Затвердили програму «Місцевих сти-
мулів»: для лікарів та фахівців КНП 
«Гадяцька МЦЛ» на 2021-2023 роки, 
які стосуються новоприбулих спеціа-
лістів. Зокрема, отримання лікарями 
безкоштовного житла з правом при-
ватизації через 10 років та підйомних 
у розмірі 3 посадових оклади для ви-
рішення соціально-побутових питань. 
Також їм надали право позачергового 
влаштування дітей до закладів освіти. 
Прийняли рішення встановити надбав-
ку за складність та напруженість у ро-
боті у розмірі до 50% від окладу за від-
працьований час за рахунок місцевого 
бюджету та власних коштів медичного 
закладу протягом 3 років роботи.

Вісім учасників АТО/ООС отрима-
ли дозвіл на розробку проекту із зем-
леустрою щодо відведення земельної 
ділянки у власність.

Прийняли рішення направити звер-
нення до Президента України, Володи-
мира Зеленського, щодо недопущення 
підвищення ціни на газ для підпри-
ємств теплопостачання.

Вікторія Цимбал

ГАДЯЦЬКА ГРОМАДА

ВІД СЕСІЇ ДО СЕСІЇ

СІЛЬСЬКА РАДА
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Минулого тижня, на засіданні 
Кабінету Міністрів України, 
урядовці прийняли рішення 
продовжити адаптивний 
карантин, а також режим 
надзвичайної ситуації до 1 
жовтня 2021 року. 
Наразі епідемічна ситуація повністю 

контрольована, але фахівці починають 
фіксувати перші негативні тенденції 
щодо зростання кількості госпіталі-
зацій і важких хворих на COVID-19. 
Проте, передумов для зміни рівня епід-
небезпеки поки немає. 

Наразі, Міністерство охорони здо-
ров’я готує лікарні, а кількість ліжок 
із підведеним киснем, за даними МОЗ, 
складає майже 100%. Крім того, окремо 
закупили 15 тисяч кисневих концен-

траторів, які дозволять лікувати укра-
їнців на амбулаторному етапі. 

Нагадаємо, в Україні продовжують 
діяти карантинні норми, встановлений 
«зелений» рівень епідемічної небез-
пеки. В таких умовах у громадському 
транспорті та під час масових заходів 
або відвідин приміщень всі учасники 
мають дотримуватись маскового режи-
му. Відповідно робота закладів громад-
ського харчування, розважальних за-
кладів (нічних клубів), кінотеатрів та 
залів інших сфер культури, проведен-
ня інших масових заходів дозволяється 
за умов носінням масок та забезпечен-
ня засобами індивідуального захисту 
працівників.

Міністерство охорони здоров’я

Від початку 2021 року в Україні 
зареєстрували п’ять спалахів 
норовірусної інфекції. Всього 
постраждало 69 людей, з них 64 
дитина. 
Норовірусна інфекція – гостре ін-

фекційне захворювання, з фекаль-
но-оральним механізмом передачі ін-
фекції, яке спричинює вірус Норуолк, 
характеризується розвитком гострого 
гастроентериту та дегідратації. Норо-
віруси спричиняють 6–17 % випадків 

гострих кишкових інфекцій. 
Для профілактики норовірусної ін-

фекції рекомендовано:  піддавати хар-
чові продукти термічній обробці при 85 
°C,  мити руки з милом перед прийман-
ням їжі, споживати кип'ячену чи воду 
в пляшках, не вживати воду з відкри-
тих джерел.  

У разі наявності гострої кишкової ін-
фекції необхідно своєчасно звертатись 
за медичною допомогою.   

 ЦГЗ

НОСІТЬ МАСКИ 
- АДАПТИВНИЙ 
КАРАНТИН 
ПРОДОВЖИЛИ

Встаючи з ліжка, бадьорі ранкові від-
чуття обриває пекучий біль у п'ятці. 
Новий день - новий біль. Біль в кож-
ному кроці. Він розвивається протягом 
дня і посилюється в момент фізично-
го навантаження. Відчуття, ніби насту-
пив на цвях, змушує кульгати та міняти 
ходу. Згодом пересування без трости-
ни стає неможливим. П'яткова шпора 
– найбільш розповсюджена причина 
болю у п'яті стопи серед людей віком 
старше 40 років. 

П’яткова шпора – що це?
П'яткова шпора або плантарний фас-

ціїт - так називають наріст на п’ятко-
вій кістці. Він виникає у результаті за-
костянінь сухожилля підошовної м’язи. 
Біль при цій хворобі, перш за все, обу-
мовлений запаленням м’яких тканин 
стопи. Причиною запалень є мікротрі-
щини що виникають від травматизації 
сухожиль. А поява кісткового наросту 
у вигляді шпори може з’являтися на 
більш пізніх стадіях хвороби. Це поси-
лює больові відчуття та погіршує тяж-
кість захворювання. 

Фактори, що провокують 
розвиток хвороби
Травматизація тканин при п’ятковій 

шпорі може виникати при збільшеннях 
навантаження на ноги через зайву вагу, 
травми п’яткової кістки та зв’язок при 
занятті спортом, або при тривалих на-
вантаженнях на стопу. Плоскостопість, 
подагра, атеросклероз судин також 
сприяють розвитку п’яткової шпори. 
Хворобу можуть провокувати захворю-
вання хребта, що призводять до пору-
шення осьового навантаження, артри-
ти та інші хронічні запалення суглобів.

Що робити?
Тільки лікар, спираючись на сучас-

ні методи обстеження, може поставити 

правильний діагноз і призначити від-
повідне лікування. Призначення фа-
хівця, виключення факторів ризику та 
правильний догляд за м’язами стоп – 
основа для відновлення звичної ходи.

Перш за все, для правильного до-
гляду за стопами ніг носіть «дихаю-
че» зручне взуття з широким носком 
на низьких підборах. Обмежте наван-
таження на ноги наскільки це можливо: 
виключіть біг, скоротіть ходьбу, утри-
муйтесь від підйому важких речей. Ро-
біть динамічну розтяжку стопи за до-
помогою опірної стіни.  Така вправа 
послаблює натяг підошовної фасції та 
знижує ризик мікророзривів. 

Використовуйте бальзам для ніг 
Крок Мед П’яткова Шпора. Це спе-
ціальний засіб комплексного догля-
ду за стопами ніг при п’ятковій шпо-
рі із вираженим больовим відчуттям. 
Крок Мед П’яткова Шпора входить до 
лінійки відомого бренду «Крок Мед», 
що спеціалізується на догляді за нога-
ми при багатьох проблемних станах. 

Вплив бальзаму Крок Мед П’ятко-
ва Шпора обумовлений комплексною 
дією компонентів, що входять до його 
складу. Медична жовч та глюкозамін, 
зменшують біль та запалення, полег-
шуючи негативні відчуття. Олія чай-
ного дерева, завдяки антисептичній 
дії, захищає пошкоджені тканини від 
інфекцій. Екстракти чорної редькі та 
картоплі з регенеруючою дією сприя-
ють відновленню пошкоджених клітин. 
Ментол та камфора підвищують трофі-
ку та покращують надходження пожив-
них речовин до пошкоджених тканин. 
Екстракт цикорію, що входить до скла-
ду бальзаму, покращує обмін речовин, 
живить, зволожує та тонізує шкіру ніг. 
А екстракт живокосту сприяє виведен-
ню солей із суглобів. 

Комплексна дія бальзаму для ніг 
Крок Мед П’яткова Шпора спрямована 
на підвищення комфорту ходи та про-
філактику  утворення п’яткової шпори.

Бальзам Крок Мед П’яточна Шпора 
необхідно наносити на місце запален-
ня 2-3 рази на день, бажано попередньо 
розпарити стопи в сольовому розчині, 
але не більше 10 хвилин. Таку проце-
дуру слід виконувати щодня до досяг-
нення позитивного результату. Після 
вечірньої процедури бажано вдягнути 
бавовняні шкарпетки.

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

ТУРБУЄ БІЛЬ У СТОПІ? 
Дізнайтеся про 
п’яткову шпору

Чим небезпечний 
норовірус

Продовжуємо вас інформувати 
про ситуацію із коронавірусом.
На 17 серпня, у Полтавській області 

лабораторно підтвердили 10 нових ви-
падків захворювання на коронавірус. 

Згідно інформації директора КНП 
«Гадяцька МЦЛ» Олександра Шапо-
вала, у стаціонарі інфекційного госпіта-
лю на сьогодні не має жодного пацієнта 
із підтвердженим діагнозом COVID-19. 
Кількість летальних випадків за весь 
період карантину не змінилась – 71.

Проте, цього тижня, збільшилась 
кількість хворих «Дельтою» - мутації 
визначені в 30 досліджених пацієнтів 
із різних територій області. Такі резуль-
тати свідчать про циркуляцію штаму 
«Дельта» на території області. Найбіль-

ше хворих виявили у Полтаві – 11. По 
одному випадку – у Глобинській, Те-
решківській, Білицькій, Новосанжар-
ській та Зіньківській громадах. Від 2 до 
4 випадків виявили у Миргородській, 
Машівській, Карлівській та Горішньоп-
лавнівській громадах.

Особливості штаму «Дельта» збудни-
ка COVІD-19 (особа, інфікована даним 
штамом, в середньому заражає більше 
людей, ніж інфіковані іншими варіан-
тами) пояснюють стабільне поступове 
зростання рівня захворюваності з дру-
гої половини липня.

Усі, хто захворів - приїхали з Греції, 
Франції, Єгипту, Росії.

Оксана Кириченко

ДЕЛЬТА 
«НАСТУПАЄ»
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24 серпня минає 30 років з 
часу відновлення державності 
тисячолітньої України-Русі. 
Україна відзначає найбільше 
державне свято – День 
Незалежності. Воно встановлене 
на честь виняткової історичної 
події – ухвалення у 1991 році 
Верховною Радою Української 
РСР абсолютною більшістю 
голосів Акта проголошення 
незалежності України. Цей 
документ увінчав тисячолітні 
прагнення Українського народу 
мати власну суверенну державу 
і самостійно визначати свою 
долю.

Постання суверенної України 
відіграло вирішальну роль у 
розпаді СРСР

Важливим кроком до повернення іс-
торичної справедливості стало при-
йняття 16 липня 1990 року Деклара-
ції про державний суверенітет України. 
Тоді Верховна Рада УРСР підтрима-
ла прагнення народу ліквідувати по-
літичну та економічну залежність від 
московського центру і розбудовувати 
самостійну державу, відроджувати на-
ціональну культуру, історичну пам’ять. 
Акт про державну незалежність 24 
серпня 1991 року спирався на цю Де-
кларацію. А результати Всеукраїнсько-
го референдуму 1 грудня 1991 року 
стали найпереконливішим підтвер-
дженням волі народу .

Українське національне відроджен-
ня відіграло вирішальну роль у розпаді 
СРСР, остаточному руйнуванні кому-
ністичної тоталітарної системи. Сьо-
годні незалежність України – запору-
ка вільного розвитку держав і народів 
Європи і головна перешкода для росій-
ського імперіалізму, який намагається 
політично, економічно та духовно по-
глинути Україну. Наша незалежність 
оплачена дорогою ціною – незбагнен-
ною кількістю життів тих, хто помирав 
за ідею вільної України зі зброєю у ру-
ках і без неї, незліченною кількістю ро-
ків втраченої свободи тих, хто сидів за 
неї у таборах та в’язницях, не кажучи 
вже про споконвічні мрії й натхненні 
зусилля мільйонів творців, які зберіга-
ли і творили все те, що зараз є надбан-
ням української культури. Нині в умо-
вах агресії з боку Росії ми продовжуємо 
боротьбу за незалежність. 

Окремо слід віддати належне дер-

жавним діячам, які у переломні 1990 та 
1991 роки забезпечили законодавчо та 
політично мирний, безкровний і цивілі-
зований перехід від мертвої радянської 
імперії до нової вільної України. Саме 
вони забезпечили легітимність політич-
них процесів; приймали перші закони, 
організували референдум, на якому всі 
громадяни змогли вільно сказати “так” 
незалежній Україні; уклали перші між-
народні угоди і домоглися визнання на-
шої країни всім світом.

Русь –  
перша українська держава
Її утворення було результатом соці-

ально-економічного та політичного роз-
витку слов’ян. Перед- і ранньодержавні 
слов’янські племінні об’єднання на ве-
ликих просторах східної Європи були 
сконсолідовані довкола Києва, що став 
центром політичного тяжіння та куль-
турного піднесення. Це об’єднання по-
чалося у ІХ столітті. У наступні сто-
ліття Русь стала важливим суб’єктом 
європейського політичного простору. 
Підтримувала політичні, економічні 
та культурні зв’язки з більшістю євро-
пейських держав того часу від Візан-
тійської імперії до Французького ко-
ролівства. У період Русі розпочалася 
консолідація слов’янських племен пів-
денно-східної Європи в єдиний етнос 
русинів-українців, почала формувати-
ся українська мова. Прийняття князем 
Володимиром у 988 році християнства, 
поширення писемності на основі кири-

лиці, кодифікація норм звичаєвого пра-
ва в першому правовому кодексі “Русь-
кій правді” князя Ярослава Мудрого та 
його спадкоємців – усе це стало фунда-
ментом правової та політичної культу-
ри українського народу. Саме Русь за-
клала основи державницьких традицій 
українців. Звідси родом герб, грошова 
одиниця, а, головне, Київ як політич-
ний і культурний центр України.

Русь пройшла типовий шлях ран-
ньосередньовічної держави. Від об’єд-
нання слов’янських племен династією 
Рюриковичів у ІХ столітті до окремих 
земель-князівств ХІІ–ХІІІ століть на 
чолі з представниками цієї ж династії. 
Київ перестав виконувати роль полі-
тичного центру після того, як у 1169 
році його спалив Володимиро-Суздаль-
ський князь Андрій Боголюбський. За-
вершила занепад Русі монгольська на-
вала 1239–1242 років.

Галицько-Волинське князівство 
та Велике князівство Литовське
Продовжили традиції української 

державності. В умовах монгольського 
загарбання і розпаду державних струк-
тур у Подніпров’ї галицько-волинські 
князі у ХІІІ–ХІV століттях розвинули 
інститут державності на значній части-
ні українських земель. Тоді вдалося не 
лише зберегти, а й посилити європей-
ський вектор розвитку, стати частиною 
спільних зусиль у боротьбі із монголь-
ським нашестям. Виявом цього стало 
коронування 1253 року Данила Галиць-
кого у Дорогичині короною, присланою 
Папою Римським Інокентієм ІV. Саме 
в ті часи на українських землях з’явля-
ється традиція міського самоврядуван-
ня – Магдебурзьке право. Втім, повно-
цінний його розвиток пов’язаний уже з 
наступною епохою. У середині XIV сто-
ліття українські землі увійшли до скла-
ду Польського королівства і Велико-
го Князівства Литовського – однієї із 
найбільших держав тогочасної Європи і 
продовжувача традицій Русі. Економіч-
но і культурно руські землі були значно 
розвиненіші за литовські. Руські еліти 
сформували обличчя литовської дер-
жави. Було засвоєно чимало норм русь-
кого права, назви посад, станів, система 
адміністрацій тощо. Державною мовою 
Великого Князівства Литовського ста-
ла руська, якою велися ділові папери. 
Основним джерелом права була “Русь-
ка правда”, пізніше – “Литовські ста-
тути”, укладені на її основі. Українські 
землі в складі Великого Князівства 
Литовського користувалися широкою 
автономією.

Гетьманщина

У XVI столітті українці витворили 
новий соціально-політичний феномен 
– запорозьке козацтво. Виникло коза-
цтво завдяки комплексу економічних, 
політичних, релігійних, соціальних 
чинників. Передусім, це – природне 
прагнення до самозбереження, само-
ствердження і самореалізації, а також 
наявність великого масиву вільних зе-
мель – Дикого поля. Як окремий соці-
альний стан козацтво на давньоруських 
військових і європейських лицарських 
традиціях створило військово-політич-
ну організацію – Запорозьку Січ, за-
сновану на принципах особистої свобо-
ди та виборності влади. Козаки освоїли 
степові простори Подніпров’я, Слобо-
жанщини, Донеччини. У Запорозькій 
Січі формувалися підвалини республі-
канської форми правління, нові прин-
ципи судочинства та джерела права. У 
середовищі козацької еліти вперше в іс-
торії української суспільно-політичної 
думки чітко сформульовані фундамен-
тальні основи майбутньої національ-
ної державної ідеї, головні серед яких 
– право українського народу на влас-
ну державу та генетичний зв’язок ко-
зацької держави з Руссю. Ці принципи 
були втілені у ранньомодерній україн-
ській державі Гетьманщині, створеній 
внаслідок національно-визвольної ре-
волюції середини XVII століття на чолі 
з гетьманом Богданом Хмельницьким. 
Гетьманщина була життєздатним полі-
тичним організмом: мала органи вла-
ди, територію, державну організацію, 
військо, фінансову, податкову та нор-
мативно-правову системи тощо. Вер-
шиною політико-правової думки Геть-
манщини стало укладання Пилипом 
Орликом 1710 року Конституції як до-
говору гетьмана Війська Запорозько-
го зі старшиною та козацтвом. Це була 
одна із перших європейських конститу-
цій нового часу. Російський імперіалізм 
різними способами і методами обмежу-
вав українські національні державні ін-
ститути і зрештою до кінця XVIII сто-
ліття ліквідував їх.

Буремне і трагічне 20 століття
У ХІХ столітті українці, як і біль-

шість європейських націй, пройшли 
шлях від романтичного захоплення ми-
нулим до політичного самоусвідомлен-
ня. Сформувалося поняття української 
нації з її етнічними кордонами, мовою 
та культурою. Покоління Руської трій-
ці, Кирило-Мефодіївського товариства, 

ТРИДЦЯТИРІЧЧЯ ВІДНОВЛЕННЯ 
ДЕРЖАВНОСТІ ТИСЯЧОЛІТНЬОЇ УКРАЇНИ
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громадівців і Братства тарасівців закла-
ли підвалини для майбутньої україн-
ської державності.

Упродовж ХХ століття попри істо-
ричні катаклізми та мільйонні жертви 
українці неодноразово виборювали са-
мостійність. У ході Української револю-
ції 1917–1921 років вперше у ХХ сто-
річчі створили незалежну національну 
державу. Від моменту створення у бе-
резні 1917 року Центральна Рада на-

магалася забезпечити демократичні 
законодавчі підвалини державного бу-
дівництва: затвердила принципи судо-
вої системи, закон про вибори, сфор-
мувала уряд, розпочала формування 
війська тощо. Ці принципи були реалі-
зовані в Українській Народній Респу-
бліці, проголошеній 20 листопада 1917 
року. 22 січня 1918 року IV Універса-
лом Української Центральної Ради від-
булося проголошення незалежності 
та суверенності Української Народної 
Республіки. За часів Української На-
родної Республіки у 1918 році затвер-
джено герб, основним елементом якого 
був тризуб – герб Володимира Вели-
кого (без хреста). Тоді ж пісню Павла 
Чубинського “Ще не вмерла Україна” 
на музику Михайла Вербицького за-

тверджено гімном. Державним прапо-
ром став синьо-жовтий стяг.

Українська Держава гетьмана Пав-
ла Скоропадського – друге державне 
утворення часів Української револю-
ції, форма якого – гетьманат – похо-
дить із козацької епохи. Верховна вла-
да належала гетьману, котрий усіляко 
намагався відродити давні козацькі 
традиції. Було налагоджено дієздатну 
адміністративну систему управління, 

розбудовувалася освіта, наука, держав-
ний апарат. Уперше тризуб став атрибу-
том військової форми.

Від грудня 1918 року на більшості те-
риторій відновлено Українську Народ-
ну Республіку на чолі з Директорією. 
Вона ухвалила низку законів, спрямо-
ваних на розбудову країни: про держав-
ну мову, Українську автокефальну пра-
вославну церкву. Встановлено грошову 
одиницю – гривню. Помітний слід в іс-
торії державотворення залишила За-
хідноукраїнська Народна Республіка 
(ЗУНР), яка мала дієву систему орга-
нів влади, боєздатне військо – Україн-
ську галицьку армію (УГА). 22 січня 
1919 року було проголошено Акт злуки 
УНР і ЗУНР. Подія на законодавчому, 
територіальному, ментальному рівнях 

об’єднала Україну та стала підставою 
для відліку історії соборної України. 
Попри те, що УНР і ЗУНР зазнали по-
разки від зовнішніх агресорів і терито-
рія України була окупована східними і 
західними сусідами, ідея здобуття дер-
жавної незалежності стала визначаль-
ною для національного визвольного 
руху ХХ століття. 

При найменшій можливості українці 
заявляли про право на власну державу. 
Від жовтня 1938 року розпочався про-
цес українського державотворення на 
Закарпатті, що на той момент входи-
ло до складу Чехословаччини. Підсум-
ком цих зусиль стало проголошення 15 
березня 1939 року незалежності Кар-
патської України – республіки на чолі 
з президентом. Державні атрибути вона 
перейняла від УНР. Зокрема, держав-
ною мовою проголошено українську, 
затверджено національний синьо-жов-
тий прапор, гімн – пісню “Ще не вмерла 
Україна”, герб – сполучення крайового 
герба з національним (тризуб Володи-
мира Великого з хрестом на середньо-
му зубі). Українці на Закарпатті стали 
першими у передвоєнній Європі, хто не 
змирився із анексією та зі зброєю в ру-
ках виступив на захист свободи.

В умовах Другої світової війни 30 
червня 1941 року у Львові під час засі-
дання Національних зборів було при-
йнято Акт відновлення української дер-
жави, створено уряд. Акт спирався на 
традиції УНР і ЗУНР. Слідом за Ль-
вовом проголошення Акта відбулося у 
багатьох містах західної та центральної 
України. У липні 1944 року підпільна 
конференція під захистом відділів УПА 
створила Українську головну визволь-
ну раду (УГВР). Таким чином збройна 
частина українського визвольного руху 
отримала політичне представництво – 
зародок державної влади незалежної 
країни. Діяльність УГВР засвідчила 
прагнення визвольного руху дотриму-
ватися принципів демократії навіть у 
найважчих умовах підпільно-партизан-
ської боротьби.

За час існування комуністичної то-
талітарної системи ні Голодомор 1932–
1933 років, ні масові голоди, ні репресії, 
Великий терор, економічні та політич-
ні експерименти не змогли викорінити 
державницькі устремління українців. 

Наприкінці 80-х років ХХ століття в 
умовах послаблення командно-адміні-
стративного диктату знову відродився 
масовий національно-патріотичний рух 
і постало питання незалежності.

Очевидно, що проголошення неза-
лежності України не було випадко-
вим явищем, зумовленим тільки мос-
ковським переворотом, організованим 
ГКЧП. 24 серпня 1991 року насправ-
ді відбулося відновлення державнос-
ті, за яку українці змагалися протягом 
багатьох століть. У країні почалися де-
мократичні перетворення, відбувся по-
діл державної влади на три гілки. 1992 
року законодавчо затверджено держав-
ні герб, гімн і прапор України. 28 черв-
ня 1996 року відбулася ще одна зна-
менна подія – прийняття Конституції. 
Основний закон остаточно проголосив 
Україну суверенною, незалежною, де-
мократичною, соціальною, правовою 
державою, визнав людину найвищою 
соціальною цінністю і утвердив наро-
довладдя. У вересні того ж року офі-
ційно введено в обіг національну ва-
люту – гривню, яка неодноразово була 
грошовою одиницею на українських 
землях. 

Відсіч російській агресії-
боротьба за незалежність
У 2013–2014 роках під час Револю-

ції Гідності українці відстояли ще й єв-
ропейський шлях розвитку і засвідчи-
ли готовність боротися за нього як за 
самостійне право вибору та свободи. 
Натомість Росія, втративши можли-
вість контролювати та використовува-
ти нашу державу, вдалася до злочинної 
військової агресії. Вона анексувала Ав-
тономну Республіку Крим і території 
східних областей України.

У 2014-му Україна зупинила втор-
гнення російської регулярної армії та 
зберегла державність. І нині ми не лише 
боремося з Росією, а і перемагаємо її – 
як силою зброї на фронті, так і на ди-
пломатичному напрямі. Попри перева-
гу ворога, українці зупинили агресора 
і продовжують рух в напрямі до ЄС і 
НАТО.

За матеріалами офіційного сайту 
Українського інституту національної пам’яті

у календарі
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Минулої суботи, жителі Малих Бу-
дищ дружно відсвяткували День села. 

Спочатку, із словами щирої вдячно-
сті за мирне небо над головою, зверну-
лися до тих жителів, які служили чи 
продовжують віддавати громадянський 
обов’язок у зоні проведення Операції 
Об’єднаних Сил - це Олександр Дро-
ботя, Сергій Проказа, Євген Галочкін, 
Олег Гелівер, Сергій Боряк. 

Відзначили працьовитих односель-
ців, а також умільців, які продовжують 
традиції української культури: Надію 
Ревегук, Катерину Злигостєву, Надію 
Ревегук, Валентину Захарову. 

Привітали багатодітних матерів: Ма-
рію Головко, Людмилу Ревегук, Ната-
лю Оленченко, Любов Міщенко, Віру 
Лєбедєву. 

Також лунали вітання і були підго-
товані приємні подарунки найменшо-
му жителю села Ярославу Лісовому та 
найстаршій жительці Малих Будищ – 
Уляні Фесенко.  

Із золотим весіллям привітали Григо-
рія та Любов Ващенків. 

Теплі слова подяки на свою адресу 
почули кухарі, які готували частуван-
ня для гостей свята:  Тетяна Свістєль-
нік, Галина Ткач, Тетяна Капустяна.  

Гарний настрій своїми піснями жите-
лям села та гостям свята дарували ан-
самбль «Будищаночки», працівники 
Сарського, Харківецького та Крутьків-
ського будинків культури, а також Ві-
ктор Жартовський (м.Гадяч).

Оксана Кириченко

Яскравим, веселим та 
креативним було святкуваня 
Дня села Березова Лука.
Розпочалося із спортивних зма-

гань з міні-футболу. На гру прибули 
команди із Середняків, Ручок, Бере-
зової Луки та Петрівки-Роменської. 
Перше місце виборола команда «Ве-
теран» (с. Петрівка-Роменська), ІІ 
місце – команда Березової Луки, ІІІ 
місце- «Фаворит». 

Під час офіційної частини святку-
вання лунали теплі слова на адресу 
людей, які небайдужі до проблем та 
беруть активну участь у житті села. 
Також, ведучі привітали ліквідато-
рів аварії на ЧАЕС, учасників АТО 
(ООС), воїнів-афганців, ювілярів, ба-
гатодітні родини. 

Протягом вечора присутніх приго-
щали короваєм, кулішем та іншими 
смаколиками від місцевих господинь. 

Розваг для наймолодших гостей свя-
та було багато. 

«БМ»

Урочистості із нагоди Дня 
села відбулися 14 серпня. 
Біля будинку культури 
зібралися від наймолодшого до 
найстаршого, щоб відпочити 
душею, поспілкуватися, весело 
та цікаво провести час.  
Музика і пісні на все село луна-

ли протягом дня. Усі, як один пого-
джуються, що свято сподобалося і 
запам'яталося яскравістю барв та ду-
шевним теплом, завдяки чому всі ще 
раз переконалися, що мешканці Бро-
варок вміють не тільки працювати, 
але й весело розважатися. 

«БМ»

ТАМ, ДЕ МУЗИКА ЛУНАЄ 
– ВСЕ СЕЛО ГУЛЯЄ

ПРИГОЩАЛИ КОРОВАЄМ 
ТА КУЛІШЕМ 

БРОВАРКИ СВЯТКУВАЛИ
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Марія Маркович мала дуже яскраве 
життя і порушила таку кількість непе-
реступних заборон, що іноді її біографія 
переважувала творчість. Усталилося пе-
реконання, що життєпис письменниці – 
цікавіший за всі її книжки. А інтерпре-
татори більше зважали на моральність 
її вчинків, аніж на художні тексти. Втім 
плітки ще нікому не забезпечили місця в 
каноні. Неймовірна слава Марка Вовчка 
ґрунтується таки на чомусь тривкішому

Не Попелюшка
Проза Марка Вовчка – безбоязно авто-

біографічна. Раз у раз натрапляємо в ній 
на мотив Попелюшки. Згідно з тради-
ційними патріархальними уявленнями, 
дівчина була приречена на не надто ща-
сливу будучність. Але сама Марія Вілін-
ська ще 17-річною зреклася стереотипної 
ролі. Майбутня письменниця народила-
ся у збіднілій дворянській сім’ї в провін-
ції поблизу російського Єльця. Її мати, 
Параска Данилова, мала дуже важке 
життя. Вона 15-літньою вийшла заміж, 
у 28 років овдовіла, а відтак одружила-
ся вдруге з картярем і пияком, який про-
циндрював маєток. Мати вирішила ряту-
вати дітей і кинулася прилаштовувати 
їх поза домом. Марію відвезли в Орел 
до заможної тітки, яка взялася виводи-
ти небогу в люди. Купувала сукні, вчила 
гарних манер, вивозила на бали. Вдале 
заміжжя видавалося єдиним шансом. В 
автобіографічному романі «Жива душа» 
є промовистий епізод із ранніх юнацьких 
років Вілінської. Головній героїні, теж 
Марії, тітка докоряє за те, що та забага-
то думає: вже і зморшка на лобі проріза-
лася, а її вартість на ярмарку наречених 
не зросла. Марія багато читала та справді 
багато думала. Водночас сіроока білявка 
з пишною косою була ще і привабливою. 
До неї посватався один із найреспекта-
бельніших представників місцевого ви-
щого світу – красень, «передова люди-
на», власник розкішного будинку в місті 
й сільської садиби з англійським парком. 
Тітка була на сьомому небі від щастя. А 
коли племінниця відмовила, то розго-
рівся страшний скандал. Марія мотиву-
вала своє фатальне для родини рішен-
ня тим, що покохала іншого – Опанаса 
Марковича, політичного засланця. Його 
вигнали під Орел за причетність до Ки-
рило-Мефодіївського товариства.

Маріїні друзі свідчили про інше: Ві-
лінська хотіла заміжжя не так через пал-
ке почуття, як через бажанням будь-що 
вирватися з-під родинної опіки. Дівчи-
на вислухала ультиматум і пішла з дому. 
Вона винайняла собі кімнату й за кілька 
тижнів стала на ноги, заробляючи гапту-
ванням-вишиванням і репетиторством. 
Тітка побоялася ще більшого розголосу 
і вмовила втікачку повернутися. Невдов-
зі відбулося скромне вінчання.

Золотий браслет від Шевченка
Молода жінка знала українську мову 

ще з Харкова, де вчилася у пансіоні. 
Вона швидко опанувала її і почала писа-
ти. Коли Пантелеймон Куліш, який мав 
у Петербурзі друкарню, отримав із про-
вінційного Немирова рукопис невідомої 
авторки, – всюди захоплено розповідав 
про перлину, яку він відкрив. А особисте 
знайомство з чарівливою письменницею 
влітку 1857-го стало початком палкого 
роману. У грудні світ побачила її книжка 
«Народні оповідання». Вона приїхала до 
Петербурга й одразу опинилася в нурті 
українського культурного життя. У «пів-
нічній столиці» Російської імперії в 50–
60 роках ХІХ століття втілювали багато 
українських проєктів. 23 січня 1859 року 
Марко Вовчок познайомилася з Тарасом 
Шевченком, який тільки-но повернувся 
із заслання. Захоплений поет присвятив 
письменниці вірш «Недавно я поза Ура-
лом…». Звертався: «Пророче наш, моя ти 
доне!», називав виблаганою в Бога «мо-
лодою силою» української літератури. 

А невдовзі ще й зорганізував складчину 
й від імені громади подарував золотий 
браслет. Шевченко зі свого драматично-
го досвіду знав: мистецький талант по-
требує підтримки й опіки. Талант Мар-
ка Вовчка розвивався стрімко. «Народні 
оповідання» долучили її до класиків. Це 
видання принесло й високі очікування: 
неймовірний успіх означав, що потрібно 
шукати нової манери, аби задовольнити 
читачів. Письменниця продемонструва-
ла новий рівень майстерности у психо-
логічному аналізі. Вона передавала таке 
багатство й розмаїття душевних станів 
персонажів, якого українська проза тоді 
ще не знала. Повість «Три долі» стала 
психологічним шедевром. У повісті «Ін-
ститутка» увиразнилася авторська іро-
нія. Дворянські гнізда різного штибу по-
давала як більші чи менші ярмарки суєти 
й марнославства, провінційні сцени, на 
яких невдатні актриси претензійно грали 
завчені ролі. Доля панночки-інститут-
ки – ще один варіант сюжету про марно-
ту жіночого патріархального існування.

Велике кохання і «Маруся»
Марія Олександрівна вирушила в за-

кордонну поїздку, яка обдарувала її зу-
стрічами з видатними сучасниками. Її 
хотів супроводжувати Куліш, але вона 
остаточно з ним розійшлася і вируши-
ла до Німеччини з Тургенєвим. Вчила 
італійську й англійську, багато читала, 
опинилася в самому осерді тодішніх фі-
лософських, інтелектуальних шукань і 
дискусій. До Німеччини з письменницею 
вирушив й Опанас Маркович. На чужи-
ні він почувався неприкаяно, не знахо-
див ані занять, ані заробітків – і невдов-
зі вирішив повернутися на батьківщину. 
Прощався з дружиною та сином ніби 
ненадовго – але сталося так, що вже ні-
коли їх не побачив. У Дрездені Марія 
Маркович зустріла своє велике кохан-
ня і віддалася йому безоглядно. Грома-
дянський шлюб із молодим російським 
правником Олександром Пассеком шо-
кував навіть її ліберальних закордонних 
приятелів. Жили богемними комуна-
ми, дружили з російськими художни-
ками-стипендіатами. Один із них, Карл 
Гун, намалював її портрет. Марія Олек-
сандрівна іронізувала: вона виглядає на 
образі надто «гордо», як наполягав ху-
дожник, у чорній оксамитовій сукні, си-
дячи в оббитому оксамитом малиново-
му кріслі. Вона любила чорні оксамитові 
сукні й незмінно з’являлася у них пізні-
ше й на петербурзьких прийняттях. Далі 
була Франція. Там вона прожила сім ро-
ків із маленьким сином і заробляла лише 
пером. Дуже важливою стала співпраця 
з видавцем і літератором П’єром-Жулем 
Етцелем. Він познайомив письменни-
цю із Жулем Верном, неймовірно попу-
лярним тоді автором фантастичних ро-
манів. Зачарований аристократизмом і 
естетичним смаком дивовижної укра-
їнки, вражений бездоганним відчуттям 
найтонших нюансів французької мови, 
Верн віддав Марії Маркович ексклюзив-
не право на переклад своїх текстів росій-
ською. Етцель опублікував у «Журна-
лі виховання та розваги» її казки, деякі 
оповідання вийшли окремими книжка-
ми. Найбільший успіх випав повісті 
«Маруся». Доба Руїни, постать гетьма-
на Петра Дорошенка віддавна цікави-
ли письменницю. Вона взялася описа-
ти героїчну місію дівчини-підлітка, яка 
супроводжує посланця із Запоріжжя 
до гетьмана в оточений ворогами Чи-
гирин. Майстерно вибудуваний сюжет 
утримував читацьку увагу аж до само-
го трагічного фіналу. Пригоди, напади, 
перевдягання, засідки, втечі не могли не 
захоплювати.

П’єр-Жуль Етцель взявся адаптовува-
ти переклад «Марусі». Дописав розло-
гі пояснення – надто сентиментальні як 
на стиль прози Марка Вовчка. А відтак 
вважав себе законним співавтором. По-

вість мала великий успіх. Французька 
академія відзначила її Монтіонівською 
літературною премією. Втім отримав її 
лише Етцель. Згодом, навесні 1879 року, 
у французькій пресі розгорілася полемі-
ка: видавця звинувачували у плагіаті й 
вимагали розкрити ім’я справжнього ав-
тора. Етцель був змушений визнати, що 
він лише адаптував текст.

Петербург, «Володар дум»  
і «нові люди»
Страшним ударом для Марка Вовчка 

став Валуєвський циркуляр 1863 року. 
Письменниця цілковито втратила мож-
ливість друкуватися українською. Вона 
була однією із небагатьох українських 
авторів, які заробляли лише писанням. 
Тож позбулася хай і невеликих, але го-
норарів. Повернення до Росії пришвид-
шила трагічна подія: Олександр Пассек 
помер через загострення невилікува-
них сухот. Марія Олександрівна боро-
лася до останнього, вивезла коханого в 
Ніццу – хоч і знала про остаточні лікар-
ські прогнози. Року 1867  життя довело-
ся налагоджувати заново. На вокзалі в 
Петербурзі її зустрів кузен, Дмитро Пи-
сарєв. Радикальний літературний кри-
тик, він якраз вийшов з ув’язнення після 
чотирьох років в одиночній камері Пе-
тропавлівської фортеці. Він обожнював 
Марію. Почуття молодшого, таланови-
того та знаменитого чоловіка не могло 
не лестити. Зближували ще і спогади ди-
тинства: колись Марія проводила бага-
то часу у Знаменському в тітки Варва-
ри Писарєвої. Смерть Писарєва під час 
їхнього спільного відпочинку на Бал-
тійському морі стала для неї ще однією 
життєвою трагедією. Марія Олексан-
дрівна докладала великих зусиль, щоб 
видати українською свої твори. Їй ніби 
вдалося знайти видавця, який погодив-
ся надрукувати перший том із «Народ-
ними оповіданнями». Однак усі ці зусил-
ля ні до чого не привели. У Петербурзі 
Марія Маркович задумала нове видання 
– журнал «Переводы лучших зарубеж-
ных писателей». Популярності часопису 
сприяли публікації нових романів Жуля 
Верна в перекладах письменниці. До пе-
рекладацтва залучили переважно жінок, 
серед авторок була й Маріїна мати. Ма-
теріальна підтримка жінок була програм-
ною засадою редакції. Видавнича спра-
ва Марка Вовчка обернулася скандалом, 
котрий змусив письменницю покинути 
столичний Петербург і відійти від актив-
ної літературної роботи. Передумовою 
стала жорстка конкуренція: журнал за-
важав багатьом заробляти гроші. Марія 
часом підписувала переклади інших лю-
дей, послуговуючись узвичаєною форму-
лою: «За редакцією». І коли в казках Ган-
са-Крістіана Андерсена виявили плагіат, 
спалахнула гостра полеміка. Редактор-
ка не переступила закону: правила до-
пускали використання попередніх пере-
кладів у певних відсотках. Але опоненти 
апелювали до моралі й вимагали змінити 
несправедливий закон. Відбувся третей-
ський суд, з’явилася гостра стаття. Сам 
Андерсен дивувався, чому навколо та-
кого дрібного інциденту стільки галасу.

Родинна таємниця
Була ще одна причина покинути Пе-

тербург. Суто особиста. Родинна таємни-
ця, яку розкрили аж через сто років. Син 
Богдан, здобувши університетський ди-
плом математика, захопився народоволь-
ськими ідеями. У липні 1875 року в ньо-
го народився нешлюбний син. У ті часи 
тавро «незаконнонароджености» позбав-
ляло людину можливостей. Тож бабуся 
вирішила врятувати внука. Мати про-
сто віддала дитину Марії Олександрів-
ні – і більше ніколи не захотіла її поба-
чити. Допоміг Михайло Лобач-Жученко 
– друг родини Марковичів. Хлопчика 
спершу віддали на хутір батькам Лоба-
ча-Жученка. Марія Олександрівна ціну-

вала відданість Михайла і врешті нава-
жилася пов’язати з молодим чоловіком 
свою долю. 19 січня 1878 вони обвінча-
лися – і знаменита авторка просто зни-
кла з Петербурга. Нікому не лишила 
адреси, обірвала всі зв’язки та справи. 
Марія змогла влаштувати Лобача-Жу-
ченка на службу. У Ставрополі, де по-
селилося подружжя, всі вважали ма-
ленького Бориса сином респектабельної 
пари. Він сам не знав обставин своєї по-
яви на світ аж до вступу в університет.

«Нахабна кацапка, що вкрала 
українську личину...»
Проте мрія про тихе й далеке від жи-

тейської суєти гніздечко виявилася ілю-
зорною. Письменниця так і не стала 
щасливою у своєму самітництві. Коло 
спілкування обмежувалося родиною. За-
робітків не вистачало. У провінційних 
містечках вона викликала підозру: ве-
лика бібліотека, передплачує іноземні 
журнали…

До того ж її слава як української пись-
менниці ширилася. Але значно складні-
ше та драматичніше, ніж у колег-чоло-
віків. Вітчизняна патріотична спільнота 
не хотіла вірити, що ця росіянка змогла 
так пізнати душу українського народу й 
так бездоганно опанувала мову, щоб бути 
авторкою «Інститутки» та «Трьох доль». 
Почали дошукуватися «справжнього» 
автора, який писав за неї. Претендентів 
на почесну роль не бракувало. Підноси-
ли Марковича: це він, шляхетний і за-
коханий, писав «Народні оповідання», і 
від широти душі робив дружині такі по-
дарунки. Інший варіант – Пантелеймон 
Куліш: молода авторка щось там присла-
ла метрові, а він перетворив ті чернетки 
на справжні шедеври. Небажання «при-
йняти» Марка Вовчка в українське пись-
менство було вражаючим. Олена Пчіл-
ка вважала її «нахабною кацапкою, що 
вкрала українську личину, почесний ві-
нець прекрасного українського автора». 
Натомість Леся Українка, за спогада-
ми Климента Квітки, незвичайно висо-
ко ставила Марка Вовчка. Текстологіч-
ні дослідження у 1920-х роках розвіяли 
будь-які сумніви щодо авторства творів. 
Вірджинія Вулф колись нарікала, що у 
творчості їй найбільше заважала відсут-
ність традиції жіночого письма. Якраз 
тому Марка Вовчка так любили і Леся 
Українка, і Ольга Кобилянська, і інші ав-
торки модерністської доби. Вона стала 
першою жінкою в нашому класичному 
каноні. Відтак вже було на кого взорува-
тися: після Марка Вовчка успадкуван-
ня відбувалося не лише від літератур-
них батьків до синів, але й від матерів 
до доньок.

Віра Агеєва - літературознавиця, 
літературна критикиня, докторка 
філологічних наук.
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6.00 Гiмн України.
6.05,4.25 Енеїда.
7.40,21.00,0.05,5.25
Новини.
7.05 М/ф «Як козаки 
наречених виручали».
7.25 М/ф «Як козаки на 
весiллi гуляли».
7.45 М/ф «Як козак 
щастя шукав».
8.00 Молебень «Благо-
словення України» у 
Соборi Святої Софiї з 
нагоди 30-лiття вiднов-
лення Незалежностi 
України.
8.40 Урочистостi з на-
годи 30-ї рiчницi Неза-
лежностi України.
13.30,17.00 Студiя «Па-
ралiмпiйськi iгри».
14.00 XVI лiтнi Паралiм-
пiйськi iгри. Церемонiя 
вiдкриття.
18.00 Д/с «Колапс. Як 
українцi зруйнували 
iмперiю зла».
21.35 «Зворотнiй 
вiдлiк». 30 рокiв Неза-
лежностi.
23.30 #ВУкраїнi.
0.40 Д/с «Боротьба за 
виживання».
2.00 Х/ф «Iван Мико-
лайчук. Посвята».
3.20 Бюджетники.
4.20,5.20 Погода.

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
,8.00,9.00,16.45,4.15
«ТСН».
9.30 «Урочистостi з 
нагоди Дня Незалеж-
ностi України».
12.20 «Твiй день».
13.40 Бойовик «День 
незалежностi». (16+).
17.05 Бойовик «День 
незалежностi. Вiдро-
дження». (12+).
19.30 ТСН: «ТСН. 30 
рокiв Незалежностi».
21.00 «Концерт «Неза-

лежнiсть у твоїй ДНК».
0.45 «Вечiр прем`єр з 
Катериною Осадчою».
3.15,5.35 «Життя 
вiдомих людей».

2.50,18.00 «Стосується 
кожного».
4.20 «Україна вражає».
5.25 «Слiдство вели...» з 
Л. Каневським».
7.00,8.00,9.00 Новини.
7.10,8.10 «Ранок з Iн-
тером».
9.25 Х/ф «За двома 
зайцями».
11.00 Х/ф «Весiлля в 
Малинiвцi».
12.55 Х/ф «Татусi без 
шкiдливих звичок». 
(16+).
14.55 Т/с «У пошуках 
любовi».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Королева 
бензоколонки».
22.30 Концерт «Таїсiя 
Повалiй. Україна. Голос. 
Душа».
0.35 Т/с «Олiвiя». (12+).
2.35 «Україна: забута 
iсторiя».

6.00,7.00,8.00,14.00,1
6.00,0.00,1.00,2.00,3.
00,4.00,5.00 Час новин.
6.25 Особливий погляд.
7.10,8.30,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15,0.10 Машина часу. 
«Україна! 30 рокiв Неза-
лежностi».
8.35 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
9.00 Урочистий парад з 
нагоди 30-ї рiчницi Не-
залежностi України.
11.00 Концерт Оксани 
Бiлозiр «Сповiдь».
14.10 Марш Захисникiв 
України 2021.
16.10,19.00 Святковий 
концерт «Україна! 30 
рокiв Незалежностi».

18.00,2.10,5.10 «Пiд-
сумки з Анною Мiрошни-
ченко».
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
22.00 Концерт гурту 
Лiсапетний батальйон 
«Про любов жартома та 
всерйоз».
1.10 Невигаданi iсторiї.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.25 Факти.
4.50 Громадянська обо-
рона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45,12.30,13.05 «На 
трьох». (16+).
9.45 Факти: Урочистостi 
з нагоди Дня Незалеж-
ностi України.
12.45 Факти. День.
13.10 Х/ф «Полiцейська 
академiя 2». (16+).
15.00 Х/ф «Полiцейська 
академiя 3». (16+).
16.50,19.10 Х/ф «За 
бортом».
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Дизель-шоу. 
(12+).
22.30 «Велика Україна».
0.40 Х/ф «Безславнi 
крiпаки». (16+).
2.35 Я зняв!

4.55,12.30,14.50 Т/с 
«Нiщо не трапляється 
двiчi». (12+).
10.00 Урочистий парад 
з нагоди 30-ї рiчницi 
Незалежностi України.
14.30,17.30,22.00
Вiкна-Новини.
15.40,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
19.05 Супербабуся. 
(12+).
20.15,22.50 Т/с 
«Мама». (12+).

1.15 День Незалеж-
ностi. Нескоренi.

5.55,7.00 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.05 Х/ф «Черепашки 
нiндзя». (16+).
9.00 Х/ф «Черепашки 
нiндзя 2». (12+).
11.20 М/ф «Викрадена 
принцеса».
13.10,18.00 Т/с «Буди-
ночок на щастя».
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Святковий кон-
церт до дня Незалеж-
ностi України. Пряма 
трансляцiя.
0.01 Х/ф «Секс i нiчого 
особистого». (16+).
2.00 Вар`яти. (12+).
2.55 Зона ночi.

,8.00,9.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
7.10,8.15,9.15 Ранок з 
незалежною Україною.
9.50 Сьогоднi. Пряма 
трансляцiя параду до 
дня Незалежностi.
12.50 Т/с «Олена i ка-
пiтан», 1 i 2 с. (12+).
15.30 Т/с «Олена i ка-
пiтан». (12+).
17.40,19.40 Концерт «З 
Днем народження, 
Україна!»
21.00 Святковий кон-
церт «Незалежнiсть в 
нашому ДНК. День Не-
залежностi країни».
0.00,2.00 Т/с «Вiкно 
життя». (12+).
1.30 Телемагазин.
2.40 Гучна справа.
3.25 Реальна мiстика.

8.00 Марафон до 30-
рiччя Незалежностi 
України.
22.00 Концерт М. Поп-
лавського.

6.00 Х/ф «Как Ивануш-
ка-дурачок за чудом 
ходил». (12+).
7.50 Х/ф «Подземка». 
(Франция). (16+).
10.00 Х/ф «Аритмия». 
(18+).
12.25 Х/ф «Сити-Ай-
ленд». (США). (16+).
14.25 Х/ф «Пред-
чувствие». (США). (18+).
16.10 Х/ф «Рекрут». 
(США). (16+).
18.55 Х/ф «Родина». 
(18+).
21.20 Х/ф «Дорогой 
Джон». (США). (16+).
23.20 Х/ф «Если 
только». (США - Велико-
британия). (16+).
1.05 Х/ф «Пришельцы». 
(Франция). (16+).
3.15 Х/ф «Семьянин». 
(США). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.10 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.10 «Орел i решка. 
Незвiдана Європа».
11.10,18.10 «Орел i 
решка. Морський 
сезон».
14.40 Х/ф «Одружуся з 
першою зустрiчною». 
(16+).
16.20 Х/ф «Хлопчик у 
дiвчинцi». (16+).
20.10 «Орел i решка. 
Iвлєєва vs Бєдняков».
0.00 Т/с «Хейвен». 
(12+).
3.00 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. 
Топ 100.
8.20 Квартирне пи-
тання.
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 Ко-
риснi поради.
13.30 Сам собi кухар.
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.

5.00 «Top Shop».
6.00,9.40,16.40,3.00
«Випадковий свiдок».
6.30 М/ф «Пригоди ко-
зака Енея».
7.05 М/ф «Як козаки...»
11.25,19.00 Т/с «CSI: 
Маямi». (16+).
14.55,22.30 Т/с «Слiпа 
зона». (16+).
18.20 «Будьте здоровi».
0.10 Х/ф «Дiм сонця, що 
сходить». (16+).
2.00 «Легенди бандит-
ського Києва».
3.05 «Речовий доказ».
4.05 «Правда життя. 
Професiйнi байки».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35,4.25 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым».
12.45,18.45 «60 
минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по 
праву».
16.50,2.40 Новости 
культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».
21.20 Т/с «Водоворот».
23.15 «Новая волна-
2021».
1.40 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
1.55 «Линия жизни». 
Хибла Герзмава.
3.00 Т/с «Почтальон».

6.00 Випадковий свiдок.
9.15 Гордiсть України.
10.05,18.05 У пошуках 
iстини.
11.00 Речовий доказ.
12.10 Фантастичнi 
iсторiї.
13.10 Стежина вiйни.
14.10 Вiдень - столиця 
iмперiї.
17.05 Iсторiя Києва.
19.00 Дика Бразилiя.
21.00 Кров i золото: 
створення Iспанiї.
23.55 НАСА: нез`я-
совне.
0.50,5.15 Мiстична 
Україна.
4.20 Природа сього-
дення.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.00 М/ф «Принцеса та 
жаба».
10.45 Х/ф «Сам вдома».
12.45 4 весiлля.
14.00,17.00 Богиня 
шопiнгу. Битва блон-
динок.
15.00,2.15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00,3.05 Панянка-се-
лянка.
18.00 СуперЖiнка.
19.00,20.00,22.30
Одного разу пiд Пол-
тавою.
19.30,23.00,1.00
Країна У 2.1.
22.00 Танька i Во-
лодька.
23.30 Країна У 2.0.
0.00 Iгри приколiв.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.35 Х/ф «Остров». 
(США). (12+).
9.50 Х/ф «Грань буду-
щего». (США - Канада). 
(12+).
11.40 Х/ф «Марли и я». 
(США). (12+).
13.30 Х/ф «Чело-
век-паук 2». (США). 
(12+).
15.35 Х/ф «Тристан и 
Изольда». (США - Вели-
кобритания - Германия 
- Чехия). (12+).
17.35 Х/ф «Давайте 
потанцуем». (США). 
(12+).
19.20 Х/ф «Спеши лю-
бить». (США). (12+).
21.00 Х/ф «С любовью, 
Рози». (Великобритания 
- Германия). (16+).
22.40 Х/ф «Фрида». 
(США - Мексика - Ка-
нада). (16+).
0.40 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба». 
(Испания). (16+).
2.40 Х/ф «С меня 
хватит». (США). (16+).
4.30 Х/ф «Чего хотят 
женщины». (США). 
(16+).

6.00 «Шаленi пере-
гони».
7.15,14.45,16.45 «За-
гублений свiт».
9.30 «Парад вiйськ до 
Дня Незалежностi».
12.30 Х/ф «Люди Iкс: 
Остання битва». (16+).
17.45 Х/ф «Тран-
сформери: помста по-
леглих». (16+).
20.30,21.35 Т/с «Плут». 
(16+).
22.40,0.15 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
2.05 «Вiдеобiмба 2».
4.45 «Цiлком та-
ємно-2017».
5.10 «Зловмисники».

6.00 Гiмн України.
6.05,9.30 «Мiй прапор».
,16.40,21.00,0.05,5.25
Новини.
7.10 М/ф «Як козаки сiль 
купували».
7.20 М/ф «Як козаки 
прибульцiв зустрiчали».
7.40 М/ф «Як козаки 
олiмпiйцями стали».
8.10 М/ф «Як козаки 
наречених виручали».
8.30 Урочистостi з на-
годи Дня державного 
прапора України.
10.25 Повернення.
11.20 Мiжнародний 
самiт «Кримської плат-
форми».
17.00 Д/с «Колапс. Як 
українцi зруйнували iм-
перiю зла».
21.35 «Зворотнiй 
вiдлiк».
23.30 #ВУкраїнi.
0.40 Д/с «Боротьба за 
виживання».
2.00 Х/ф «Вавилон ХХ».
3.40 Бюджетники.
4.30 Енеїда.

6.30,19.30,4.45 «ТСН».
7.00 Комедiя «Папiк 2». 
(12+).
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Спецiальний 
святковий Вечiрнiй 
квартал».
22.30 «Премiя «Нацiо-
нальна легенда України».
23.45 Бойовик 
«Сек`юрiтi». (16+).
1.40 Комедiя «Євротур». 
(16+).
3.05 Комедiя «Як позбу-
тися хлопця за 10 днiв». 
(16+).
5.35 «Життя вiдомих 
людей».

2.40 Х/ф «Поживемо-по-
бачимо».
3.50 «Україна вражає».
4.15 «Орел i решка. На 

краю свiту».
4.55 «Телемагазин».
5.25,22.35 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-
вським».
.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.25 «Ранок з 
Iнтером».
10.05,18.00 «Стосу-
ється кожного».
12.25 Х/ф «Високий 
блондин в чорному чере-
вику».
14.10 Х/ф «Повернення 
високого блондина».
15.50 Х/ф «Iграшка».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Кавказька 
полонянка, або Новi 
пригоди Шурика».
0.25 «Речдок».
2.05 «Україна: забута 
iсторiя».

6.00,7.00,8.00,10.00,1
3.00,15.00,16.00,17.0
0,18.00,19.00,0.00,1.0
0,2.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.25 Вечiр з Янiною Со-
коловою.
7.10,8.30,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15 Д/с «Найнебезпеч-
нiшi польоти».
8.35 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
9.00 Урочиста цере-
монiя пiдняття Держав-
ного Прапора України.
10.10 Концерт гурту 
Лiсапетний Батальйон 
«Великий ювiлейний».
,18.10,19.15,22.00
Х/ф.
15.30,1.10 Невигаданi 
iсторiї.
16.10,0.10 Машина 
часу. «Україна! 30 рокiв 
Незалежностi».
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
2.10,5.10 Iсторiя з Бра-
тами Капрановими.

3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.25 Скарб нацiї.
4.35 Еврика!
4.40 Служба розшуку 
дiтей.
4.45 Факти.
5.10,2.10 Громадянська 
оборона.
6.55 Х/ф «Толока». 
(16+).
9.15 Х/ф «Бiблiотекар: У 
пошуках Списа Долi».
11.15,13.00 Х/ф «Iн-
дiана Джонс: У пошуках 
втраченого ковчега».
12.45 Факти. День.
14.00 Х/ф «Iндiана Джон 
i Храм Долi».
16.25,19.10 Х/ф «Iн-
дiана Джонс i Останнiй 
хрестовий похiд».
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Х/ф «Iндiана 
Джонс i Королiвство 
кришталевого черепа».
22.00 Х/ф «Безславнi 
крiпаки». (16+).
0.00 Х/ф «Шляхетнi во-
лоцюги». (12+).
2.55 Я зняв!

4.30,9.30,14.50 Т/с 
«Нiщо не трапляється 
двiчi». (12+).
9.00 Урочистостi з на-
годи Дня Державного 
Прапора України.
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 «Життя 
прекрасне». (12+).
1.50 День Незалежностi. 
Нескоренi. (16+).

5.55,7.15 Kids` Time.
6.00 М/ф.
7.20 Орел i решка.
9.30 Х/ф «Страшилки». 
(16+).

11.45 Х/ф «Пiкселi». 
(16+).
13.45 Х/ф «Варта галак-
тики». (16+).
16.10 Х/ф «Варта галак-
тики 2». (12+).
19.00 Хто зверху? (12+).
21.05 Х/ф «Красуня». 
(16+).
23.45 Х/ф «Бар 
«Бридкий койот». (16+).
1.45 Вар`яти. (12+).
2.50 Служба розшуку 
дiтей.
2.55 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
8.45 Сьогоднi. Цере-
монiя пiдняття Прапора 
України.
9.00 Зоряний шлях.
10.00 Т/с «Корзина для 
щастя». (12+).
14.00 Т/с «Все одно 
тебе дочекаюся», 1 i 2 с. 
(12+).
15.30 Т/с «Все одно 
тебе дочекаюся». (12+).
20.00,23.10 Т/с «Не-
прекрасна ледi». (12+).
0.10 Велика деолiгархi-
зацiя.
1.30 Телемагазин.
2.00 Iсторiя одного зло-
чину. (16+).
3.30 Т/с «Формула 
щастя». (12+).

9.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,15.00 «Ре-
портер». Новини.
,10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. 
Ашiон, П. Рольником, О. 
Близнюком, С. Вардою, 
М. Стецюк та А. Мi-
щенко.
13.15 «Великий день» з 
А. Сайчуком, Ю. Шпа-
чинською i Д. Щасливою.
15.10 «Дзвiнок» з В. 
Волошиним.
16.00,20.00 Концерт М. 

Поплавського.
17.00 Д/ф «Україна 3.0».

6.00 Х/ф «Пацаны». 
(16+).
7.50 Х/ф «Жандарм и 
жандарметки». 
(Франция). (16+).
10.00 Х/ф «Боец». 
(США). (16+).
12.25 Х/ф «Рэмбо 3». 
(США). (16+).
14.25 Х/ф «Манолете». 
(Испания - Великобри-
тания - Франция - США 
- Германия). (16+).
16.10 Х/ф «ТАСС упол-
номочен заявить...», 9 с. 
(16+).
17.20 Х/ф «ТАСС упол-
номочен заявить...», 10 
18.55 Х/ф «Аритмия». 
21.20 Х/ф «Сити-Ай-
ленд». (США). (16+).
23.20 Х/ф «Пред-
чувствие». (США). (18+).
1.05 Х/ф «Подземка». 
(Франция). (16+).
3.15 Х/ф «Рекрут». 
(США). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.10 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.00 «Орел i решка. 
Незвiдана Європа».
11.00,18.10 «Орел i 
решка. Морський 
сезон».
12.50 Х/ф «Вчитель 
року».
14.50 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
16.30 Х/ф «Одружуся з 
першою зустрiчною». 
(16+).
20.10 «Орел i решка. 
Iвлєєва vs Бєдняков».
0.00 Х/ф «Основний 
iнстинкт 2: Жага ризику». 
(18+).
2.00 Т/с «Три сестри».
3.45 «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 Ко-
риснi поради.
13.30 Сам собi кухар.
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.

5.00 «Top Shop».
6.00,16.55,3.15 «Ви-
падковий свiдок».
6.25 Х/ф «Нi пуху, нi 
пера!»
7.40 Т/с «Захват». (16+).
11.35,19.30 Т/с «CSI: 
Маямi». (16+).
15.05,23.00 Т/с «Слiпа 
зона». (16+).
18.20 «Свiдок. Агенти».
19.00,2.45 «Свiдок».
0.40 Х/ф «Драконовi 
оси». (18+).
2.20,3.30 «Речовий 
доказ».
4.30 «Правда життя. 
Професiйнi байки».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
.00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35,4.25 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым».
12.45,18.45 «60 минут».

14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по 
праву».
16.50,2.35 Новости 
культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Водоворот».
0.10 Х/ф «Личный ин-
терес».
1.40 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
1.55 «Энигма. Рудольф 
Бухбиндер».
2.55 Т/с «Почтальон».

6.00 Випадковий свiдок.
9.40 Гордiсть України.
10.35,18.10 У пошуках 
iстини.
11.25 Речовий доказ.
12.35 Фантастичнi 
iсторiї.
13.35 Стежина вiйни.
14.35 Ритуали.
19.00 Мадагаскар.
21.00 Вiдень - столиця 
iмперiї.
23.55 Крiзь простiр i час 
з Морганом Фрiменом.
0.50 Мiстична Україна.
1.50 Код доступу.
3.30 Легендарнi замки 
України.
4.25 Великi українцi.
5.15 Природа сього-
дення.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.00 Х/ф «Грейфрайєрс 
Боббi».
11.00 Х/ф «Сам вдома 
2».
13.00 4 весiлля.
14.00,17.00 Богиня 
шопiнгу. Битва блон-
динок.
15.00,2.15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00,3.05 Панянка-се-
лянка.
18.00 СуперЖiнка.
19.00,20.00,22.30 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.30,23.00,1.00

Країна У 2.1.
22.00 Танька i Володька.
23.30 Країна У 2.0.
0.00 Iгри приколiв.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.30 Х/ф «Мост в Тера-
битию». (США). (6+).
9.05 Х/ф «Грань буду-
щего». (США - Канада). 
(12+).
10.55 Х/ф «Люди в 
черном». (США). (12+).
12.30 Х/ф «Робин Гуд». 
(США). (16+).
14.45 Х/ф «Сумерки». 
(США). (16+).
16.45,5.30 Х/ф «Чело-
век-паук 2». (США). 
(12+).
18.45 Х/ф «Остров». 
(США). (12+).
21.00 Х/ф «Поле битвы 
- Земля». (США). (16+).
22.55 Х/ф «Последняя 
любовь на Земле». (Ве-
ликобритания - Швеция 
- Дания). (16+).
0.25 Х/ф «С меня 
хватит». (США). (16+).
2.15 Х/ф «Ультрафи-
олет». (США). (16+).
3.40 Х/ф «Чужой билет». 
(США). (12+).

6.00 «ДжеДАI».
6.15 Т/с «Опер за ви-
кликом 4». (16+).
10.15 Х/ф «Леон-кiлер». 
(16+).
12.40,16.50 «Загу-
блений свiт».
17.50 Х/ф «Правдива 
брехня». (16+).
20.30,21.35 Т/с «Плут». 
(16+).
22.40,0.15 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
2.05 Х/ф «Люди Iкс: 
Початок. Росомаха». 
(16+).
3.40 «Вiдеобiмба 2».
5.10 «Зловмисники»
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6.00,18.20,22.05 XVI 
лiтнi Паралiмпiйськi iгри.
16.30 Студiя «Паралiм-
пiйськi iгри».
18.00,21.00,0.30,5.25
Новини.
21.45 Доба Паралiмпiй-
ських iгор.
0.00 Перша шпальта.
1.05 Д/с «Боротьба за 
виживання».
1.55 Х/ф «Бiлий птах з 
чорною ознакою».
3.30 Бюджетники.
4.25 Енеїда.

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30,4.30
«ТСН».
9.25,10.20,3.50,5.35
«Життя вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
14.45 «Одруження на-
ослiп 7».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45 Бойовик «День 
незалежностi. Вiдро-
дження». (12+).
23.00 Бойовик «День 
незалежностi». (16+).
2.05 Х/ф «Дзвiнок». 
(18+).

3.15,18.00,19.00 «Сто-
сується кожного».
4.55 «Телемагазин».
5.25,6.05,22.55 «Слiд-
ство вели...» з Л. Кане-
вським».
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
9.50 Т/с «Пригадати 
молодiсть 2». (12+).
12.25 Т/с «Детектив 
Ренуар». (12+).
14.35,15.30 «Речдок».
16.30 «Речдок. Осо-

бливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Весiлля в 
Малинiвцi».
0.35 Т/с «Олiвiя». (12+).
2.35 «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
,18.00,19.00,22.00,
.00,2.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.25 Невигаданi iсторiї.
7.10,8.20,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15 Д/с «Найекстри-
мальнiший».
8.25,9.50,23.40 Д/с 
«Iсторiя навколо нас».
8.50 М/ф.
9.30 Машина часу.
10.10,14.10 Д/с «Авiака-
тастрофи: причини i на-
слiдки».
11.10 Д/с «Свiт Гiтлера: 
повоєннi плани».
13.10 Д/с «Найєкстре-
мальнiший».
15.15 Час «Ч».
15.40 Час-Online.
16.10,0.10 Д/с 
«Майстри вiйни».
17.10,1.10 Д/с «Найне-
безпечнiшi польоти».
18.10,2.10 Д/с «Вирi-
шальнi битви Другої 
свiтової вiйни».
19.15,22.10 Х/ф.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!
5.10 Д/с «Великi танковi 
битви».

4.05 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку 
дiтей.
4.25 Факти.
4.50 Громадянська обо-

рона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.15,13.15 «На трьох». 
(16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.55,16.15 Т/с «Пес». 
(16+).
16.55 Х/ф «Полiцейська 
академiя 4». (16+).
18.45,21.10 Факти. 
Вечiр.
20.25,1.50 Секретний 
фронт.
21.35 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ». (16+).
23.45 Х/ф «Саботаж». 
(18+).
2.40 Я зняв!

5.25 Т/с «Комiсар Рекс».
9.10 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. 
Продовження». (12+).
0.20 Т/с «Пограбування 
по-жiночому». (16+).

5.55,7.00 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.05 Орел i решка.
10.15 Т/с «Надпри-
родне». (16+).
12.10 Любов на вижи-
вання. (16+).
14.00 Х/ф «Красуня». 
(16+).
16.50 Т/с «Будиночок на 
щастя».
19.00 Хто зверху? (12+).
21.05 Х/ф «Чого хочуть 
жiнки».
23.50 Х/ф «Серцеїдки».

2.20 Вар`яти. (12+).
2.50 Служба розшуку 
дiтей.
2.55 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка». (12+).
13.30,15.30,18.00
Iсторiя одного злочину. 
(16+).
16.00 Т/с «Хiд проку-
рора». (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.

7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,15.00
,17.00,18.00,19.45
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк та М. Шама-
новим.
9.10,10.10,12.10,13.15
«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 «Трое в лодке, 
не считая собаки», 1 с. 
(16+).
7.50 Х/ф «Пришельцы». 
(Франция). (16+).
10.00 Х/ф «Родина». 
(18+).
12.25 Х/ф «Дорогой 
Джон». (США). (16+).
14.25 Х/ф «Если только». 
(США - Великобритания). 
(16+).
16.10 Х/ф «Семьянин». 
(США). (16+).
18.55 Х/ф «Разомкнутые 
объятия». (Испания). 
21.20 Х/ф «Патруль». 
(США). (18+).
23.20 Х/ф «В стране 
женщин». (США). (16+).
1.05 Х/ф «Откройте, 
полиция! 3». (Франция). 
3.15 Х/ф «Человек без 
лица». (США). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.35 «Ух ти show».
9.10 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.15 «Орел i решка. 
Незвiдана Європа».
11.10,18.10 «Орел i 
решка. Морський сезон».
15.00 Х/ф «Хлопчик у 
дiвчинцi». (16+).
16.45 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
20.10 «Орел i решка. 
Iвлєєва vs Бєдняков».
0.00 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 Сам собi кухар.
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.

5.00 «Top Shop».
6.15 «Будьте здоровi».
7.45,17.00,2.55 «Випад-
ковий свiдок».
10.45,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
12.30,16.30,19.00,2.20
«Свiдок».
14.50,23.00 Т/с «Слiпа 
зона». (16+).
18.20 «Вартiсть життя».
0.45 «Легенди бандит-
ського Києва».
1.45 «Реальнi злочинцi».
3.00 «Речовий доказ».
4.00 «Правда життя. 
Професiйнi байки».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35,4.25 «Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым».
12.45,18.45 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по 
праву».
16.50,2.35 Новости 
культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».
21.20 Т/с «Водоворот».
23.15 «Новая волна-
2021».
1.40 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
1.55 Д/ф «Крутая лест-
ница».
2.55 Т/с «Почтальон».

6.00 Страх в твоєму бу-
динку.
6.45 Бандитська Одеса.
9.15 Правда життя.
10.25,1.30 Речовий 
доказ.
11.35 Вирiшальнi битви 
2-ї свiтової.
12.35 Юрiй Нiкулiн.
13.20 Теорiя Змови.
14.15,4.20 Природа сьо-
годення.
15.05,19.50 Фантас-
тичнi iсторiї.
16.05,21.45 Друге життя 
звичайних речей.
17.00,22.40 Шукачi не-
приємностей.
17.55 Мадагаскар.
18.55 НАСА: нез`ясовне.
20.45 Дика Бразилiя.
23.35 Крiзь простiр i час 
з Морганом Фрiменом.
0.30 Апокалiпсис: Сталiн.
3.25 Пiдроблена iсторiя.
5.10 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.00 Х/ф «Холодне 
серце».
10.45 Х/ф «Сам вдома 
3».
12.45 4 весiлля.
14.00,17.00 Богиня 
шопiнгу. Битва блон-
динок.
15.00,2.15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00,3.05 Панянка-се-
лянка.
18.00 СуперЖiнка.
19.00,20.00,22.30 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.30,23.00,1.00 Країна 
У 2.1.

22.00 Танька i Володька.
23.30 Країна У 2.0.
0.00 Iгри приколiв.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.35 Х/ф «Давайте по-
танцуем». (США). (12+).
8.20 Х/ф «Тристан и 
Изольда». (США - Вели-
кобритания - Германия 
- Чехия). (12+).
10.20 Х/ф «Принцес-
са-невеста». (США). (6+).
12.00 Х/ф «Робин Гуд: 
Принц воров». (США). 
14.15 Х/ф «Спеши лю-
бить». (США). (12+).
15.55 Х/ф «Марли и я». 
17.50 Х/ф «Люди в 
черном». (США). (12+).
19.25 Х/ф «Майор Пэйн». 
(США). (12+).
21.00,4.55 Х/ф «Джек - 
покоритель великанов». 
(США). (12+).
22.50 Х/ф «Сердцеед». 
(Франция). (16+).
0.35 Х/ф «Фрида». (США 
- Мексика - Канада). 
(16+).
2.30 Х/ф «Код да Винчи». 
(США - Франция - Вели-
кобритания). (16+ ).

6.00,18.50 «ДжеДАI».
6.35 Х/ф «Люди Iкс». 
(16+).
9.15 Х/ф «Люди Iкс 2». 
(16+).
12.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
13.55,16.55,19.30 «За-
гублений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,3.25 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
20.25,21.30 Т/с «Плут». 
22.35,0.10 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
2.00 Х/ф «Кинджа-
ли-близнята». (16+).
3.55 «Вiдеобiмба 2».
5.10 «Зловмисники».

ТБ ПРОГРАМА

6.00,18.20,22.05 XVI 
лiтнi Паралiмпiйськi iгри.
16.30 Студiя «Паралiм-
пiйськi iгри».
18.00,21.00,0.30,5.25
Новини.
21.45 Доба Паралiмпiй-
ських iгор.
0.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
1.05 Д/с «Боротьба за 
виживання».
1.55 Х/ф «Сватання на 
Гончарiвцi».
3.20 Бюджетники.
4.20,5.20 Погода.
4.25 Енеїда.

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30,4.30
«ТСН».
9.25,10.20,3.50,5.35
«Життя вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15
«Твiй день».
14.45 «Одруження на-
ослiп 4».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45 «Право на владу».
0.00 Х/ф «Дзвiнок 2». 
(18+).
2.05 Х/ф «Дзвiнок». 
(18+).

3.20,18.00,19.00 «Сто-
сується кожного».
4.55 «Телемагазин».
5.25,22.30 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-
вським».
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
9.50 Т/с «Пригадати 
молодiсть 2». (12+).
12.25 Т/с «Детектив 
Ренуар». (12+).
14.35,15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-

бливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «За двома 
зайцями».
0.10 Т/с «Олiвiя». (12+).
2.10 «Україна: забута 
iсторiя».

6.00,7.00,8.00,9.00,10
.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.
00,18.00,19.00,0.00,1.
00,2.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.25 Вечiр з Янiною Со-
коловою.
7.10,8.20,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15,13.10 Д/с 
«Найєкстремальнiший».
8.25,9.45,0.45 Д/с 
«Iсторiя навколо нас».
8.50 М/ф.
9.30 Машина часу.
10.10,14.10,5.10 Д/с 
«Авiакатастрофи: при-
чини i наслiдки».
11.10,23.40,0.10 Д/с 
«Майстри вiйни».
15.30 Час «Ч».
16.10 Таємницi вiйни.
16.45 Vоїн - це я!
17.10,1.10 Д/с «Найне-
безпечнiшi польоти».
18.10,2.10 Д/с «Вирi-
шальнi битви Другої 
свiтової вiйни».
19.10,22.00 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 Факти.
4.50 Громадянська обо-
рона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.

10.15,13.30 «На трьох». 
(16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.45,16.15 Т/с «Пес». 
(16+).
16.50 Х/ф «Полiцейська 
академiя 5». (16+).
18.45,21.10 Факти. 
Вечiр.
20.25,1.35 Анти-зомбi.
21.30 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ». (16+).
23.45 Х/ф «Еверлi». 
(18+).
2.20 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.50 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. 
Продовження». (12+).
0.20 Т/с «Пограбування 
по-жiночому». (16+).

5.55,7.10 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.15 Орел i решка.
10.15 Т/с «Надпри-
родне». (16+).
12.10 Любов на вижи-
вання. (16+).
14.05 Х/ф «Серцеїдки».
16.50,18.00 Т/с «Буди-
ночок на щастя».
19.00 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Покоївка з 
Манхеттену».
23.05 Х/ф «Привид». 
(16+).
1.50 Вар`яти. (12+).
2.40 Служба розшуку 
дiтей.
2.45 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка». (12+).
13.30,15.30,18.00
Iсторiя одного злочину. 
(16+).
16.00 Т/с «Хiд проку-
рора». (16+).
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00,23.50 Т/с «Ка-
пiтан 2». (12+).
23.10 Слiдами україн-
ської корупцiї. Каламутнi 
нульовi.
0.50 Гучна справа.
1.45 Телемагазин.
2.15 Реальна мiстика.

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

6.00 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки», 2 с. 
(16+).
7.50 Х/ф «Откройте, 
полиция! 3». (Франция). 
(16+).
10.00 Х/ф «Разомкнутые 
объятия». (Испания). 
(16+).
12.25 Х/ф «Патруль». 
(США). (18+).
14.25 Х/ф «В стране 
женщин». (США). (16+).
16.10 Х/ф «Человек без 
лица». (США). (16+).
18.55 Х/ф «Тихая га-
вань». (США). (16+).
21.20 Х/ф «Области 
тьмы». (США). (16+).
23.20 Х/ф «Сладкий и 
гадкий». (США). (16+).
1.05 Х/ф «Фантоцци». 
3.15 Х/ф «Счастливый 
Лазарь». (Италия - 
Швейцария - Франция 
- Германия). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.35 «Ух ти show».
9.15 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.15 «Орел i решка. 
Незвiдана Європа».
11.15,18.10 «Орел i 
решка. Морський 
сезон».
15.00 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
20.10 «Орел i решка. 
Iвлєєва vs Бєдняков».
0.00 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 Ко-
риснi поради.
13.30 Сам собi кухар.
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.

5.00 «Top Shop».
6.20 «Вартiсть життя».
7.55,9.00,17.00,2.55
«Випадковий свiдок».
,16.30,19.00,2.25
«Свiдок».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
14.45,23.00 Т/с «Слiпа 
зона». (16+).
18.20 «Правда життя».
0.45 «Легенди бандит-
ського Києва».
1.50 «Реальнi злочинцi».
3.00 «Речовий доказ».
4.00 «Правда життя. 
Професiйнi байки».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35,4.25 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым».
12.45,18.45 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по 
праву».
16.50,2.35 Новости 
культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Водоворот».
0.10 Х/ф «Однажды пре-
ступив черту».
1.40 Вести - Санкт-Пе-

тербург.
1.55 «Билет в Большой».
2.55 Т/с «Почтальон».

6.00 Страх в твоєму 
будинку.
6.45 Бандитський Київ.
9.05 Правда життя.
10.15,1.35 Речовий 
доказ.
11.25 Вирiшальнi битви 
2-ї свiтової.
12.25 Ролан Биков.
13.20 Теорiя Змови.
14.15,4.20 Природа 
сьогодення.
15.05,19.55 Фантас-
тичнi iсторiї.
16.05,21.50 Друге 
життя звичайних речей.
17.05,22.45 Шукачi 
неприємностей.
18.00 Довiдник дикої 
природи.
19.00,23.40 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
20.50 Дика Бразилiя.
0.35 Апокалiпсис: 
Сталiн.
2.40 Богдан Ступка.
3.30 Володимир Iвасюк.
5.10 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.00 Х/ф «Принцеса 
Мален».
10.45 Х/ф «Сам вдома 
4».
12.45 4 весiлля.
14.00,17.00 Богиня 
шопiнгу. Битва блон-
динок.
15.00,2.15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00,3.05 Панянка-се-
лянка.
18.00 СуперЖiнка.
19.00,20.00,22.30 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.30,23.00,1.00
Країна У 2.1.
22.00 Танька i Володька.
23.30 Країна У 2.0.
0.00 Iгри приколiв.

5.50 Кориснi пiдказки.

6.15 Х/ф «Спеши лю-
бить». (США). (12+).
7.55,17.10 Х/ф «Майор 
Пэйн». (США). (12+).
9.30 Х/ф «Остров». 
(США). (12+).
11.40 Х/ф «Голодные 
игры: Сойка-пересмеш-
ница. Часть 1». (США). 
(16+).
13.40 Х/ф «Библиоте-
карь: В поисках Копья 
Судьбы». (США - Гер-
мания). (16+).
15.15 Х/ф «Сумерки». 
(США). (16+).
18.45 Х/ф «Маска 
Зорро». (США - Гер-
мания). (12+).
21.00 Х/ф «Никогда не 
сдавайся». (США). (16+).
22.50 Х/ф «С меня 
хватит». (США). (16+).
0.40 Х/ф «Код да 
Винчи». (США - Франция 
- Великобритания). 
3.05 Х/ф «Однажды в 
Мексике». (США). (16+).
4.45 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (Франция). 

6.00,18.50,2.30
«ДжеДАI».
6.45 Х/ф «Люди Iкс: 
Остання битва». (16+).
8.50 Х/ф «Люди Iкс: 
Початок. Росомаха». 
(16+).
10.55 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
12.50,16.55,19.30 «За-
гублений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,2.00 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
20.25,21.30 Т/с «Плут». 
(16+).
22.35,0.10 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
3.00 «Вiдеобiмба 2».
5.10 «Зловмисники».

середа, 25 серпня

четвер, 26 серпня
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ТБ ПРОГРАМА

6.00,18.20,22.05 XVI 
лiтнi Паралiмпiйськi iгри.
16.30 Студiя «Паралiм-
пiйськi iгри».
18.00,21.00,0.30,5.25
Новини.
21.45 Доба Паралiмпiй-
ських iгор.
0.00 Д/с «Дикi Дива. 
Дикi тварини в зоопарку 
Сан-Дiєго».
1.05 Д/с «Боротьба за 
виживання».
1.55 Х/ф «Веселi Жа-
бокричi».
3.05 Я вдома.
3.35 Бюджетники.
4.25 Енеїда.

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30,3.55
«ТСН».
9.25,10.20 «Життя 
вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15
«Твiй день».
14.45 «Одруження на-
ослiп 4».
17.10 Т/с «Величне 
столiття. Роксолана».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Одруження на-
ослiп 7».
22.10 «Концерт «Україн-
ська пiсня. Ukrainian Sing 
Project».
0.10 Бойовик «Багрова 
м`ята». (16+).
2.10 Х/ф «Дзвiнок 2». 
(18+).

2.55,18.00 «Стосується 
кожного».
4.25 М/ф.
4.55 «Телемагазин».
5.25,23.00 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-
вським».
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
9.50 Т/с «Пригадати 
молодiсть 2». (12+).

12.25 Т/с «Детектив 
Ренуар». (12+).
14.40,15.35,0.45
«Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Ягуар». 
(16+).

6.00,7.00,8.00,9.00,10
.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.
00,18.00,19.00,0.00,1.
00,2.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.25 Особливий погляд.
7.10,8.10,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15,13.10 Д/с 
«Найєкстремальнiший».
8.15,12.30 Форшмак.
8.40 Натхнення.
8.50 М/ф.
9.25 Машина часу.
9.50,0.40 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
10.10,14.10,5.10 Д/с 
«Авiакатастрофи: при-
чини i наслiдки».
1.10,16.10,23.40,0.10
Д/с «Майстри вiйни».
15.30 Час «Ч».
17.10,1.10 Д/с «Найне-
безпечнiшi польоти».
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!

4.05 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку 
дiтей.
4.25,1.25 Факти.
4.50 Громадянська обо-
рона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 

новини з К. Стогнiєм.
10.15,20.10 Ди-
зель-шоу. (12+).
11.40,23.05,1.50 «На 
трьох». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.30 «На троих». (16+).
14.10,16.15 Х/ф 
«Бiблiотекар: У пошуках 
Списа Долi».
16.55 Х/ф «Полiцейська 
академiя 6». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
3.30 Я зняв!

3.55 Х/ф «Перукарка i 
чудовисько».
6.00 Врятуйте нашу 
сiм`ю. (16+).
11.35,14.50,18.05 Т/с 
«Слiпа». (12+).
14.30,17.30,22.00
Вiкна-Новини.
20.15,22.50 Т/с «Нiщо 
не трапляється двiчi. 
Продовження». (12+).
0.20 Х/ф «Мама мимо-
волi». (16+).

5.55,7.00 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.05 Орел i решка.
9.15 Аферисти в ме-
режах. (16+).
14.30 Х/ф «Хеллбой: 
Золота армiя». (16+).
16.50 Х/ф «Мисливцi за 
привидами». (12+).
19.00 Х/ф «Моя супер-
колишня». (16+).
21.00 Х/ф «Янголи 
Чарлi». (12+).
23.35 Х/ф «П`ятниця, 
13-е». (18+).
1.30 Вар`яти. (12+).
2.10 Служба розшуку 
дiтей.
2.15 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Т/с «Виходьте без 

дзвiнка». (12+).
13.30,15.30,18.00
Iсторiя одного злочину. 
16.00 Т/с «Хiд проку-
рора». (16+).
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00 Т/с «Капiтан 2». 
(12+).
23.10 Т/с «Все одно 
тебе дочекаюся», 1 i 2 с. 
(12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Все одно тебе 
дочекаюся». (12+).
3.45 Т/с «Лабiринт». 

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

7.10,8.10 «Новий день» 
з Л. Вакулюк та М. Ша-
мановим.
10,10.10,11.10,12.10
«Новини країни» з К. 
Ашiон, П. Рольником, О. 
Близнюком, С. Вардою, 
М. Стецюк та А. Мi-
щенко.
13.15 «Великий день» з 
А. Сайчуком, Ю. Шпа-
чинською i Д. Ща-
сливою.
15.10 «Дзвiнок» з В. 
Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
18.00 «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 «Хлеб, золото, 
наган». (16+).
7.50 Х/ф «Фантоцци». 
(Италия). (16+).

10.00 Х/ф «Тихая га-
вань». (США). (16+).
12.25 Х/ф «Области 
тьмы». (США). (16+).
14.25 Х/ф «Сладкий и 
гадкий». (США). (16+).
16.10 Х/ф «Счастливый 
Лазарь». (Италия - 
Швейцария - Франция 
- Германия). (16+).
18.55 Х/ф «Харви 
Милк». (США). (18+).
21.20 Х/ф «Последний 
рубеж». (США). (16+).
23.20 Х/ф «Разбирая 
Гарри». (США). (16+).
1.05 Х/ф «Второй траги-
ческий Фантоцци». 
(Италия). (16+).
3.15 Х/ф «Петля вре-
мени». (США). (18+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.30 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.25 «Орел i решка. 
Незвiдана Європа».
11.15 «Орел i решка. 
Морський сезон».
15.00 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
18.15 Х/ф «Крихiтка на 
мiльйон доларiв». (16+).
20.50 «Орел i решка. 
Iвлєєва vs Бєдняков».
23.40 Х/ф «Американ-
ська незаймана». (18+).
1.10 Т/с «Хейвен». 
(12+).
2.45 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. 
Топ 100.
8.20 Квартирне пи-
тання.
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 Ко-
риснi поради.
13.30 Сам собi кухар.
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.

5.00 «Top Shop».
6.20 «Правда життя».
7.55,9.00,17.00,2.55
«Випадковий свiдок».
,16.30,19.00,2.20
«Свiдок».
10.50,13.05,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
14.50,23.00 Т/с «Слiпа 
зона». (16+).
18.20 «Таємницi свiту».
0.45 «Легенди бандит-
ського Києва».
1.45 «Реальнi злочинцi».
3.00 «Речовий доказ».
4.00 «Правда життя. 
Професiйнi байки».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35,4.30 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым».
12.45,18.45 «60 
минут».
14.30,20.45 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по 
праву».
16.50 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.00 Торжественное 
закрытие Международ-
ного конкурса молодых 
исполнителей «Новая 
волна-2021».
23.10 Х/ф «Если бы да 
кабы».

0.55 «2 Верник 2». А. 
Балуев.
1.35 Х/ф «Двое в новом 
доме».
2.50 Х/ф «Девушка в 
приличную семью».

6.00 Страх в твоєму 
будинку.
6.45 Бандитська Одеса.
9.05 Правда життя.
10.15,1.35 Речовий 
доказ.
11.25 Вирiшальнi битви 
2-ї свiтової.
12.25 Володимир 
Басов. Бiгун на довгi 
дистанцiї.
13.20 Теорiя Змови.
14.15,4.20 Природа 
сьогодення.
15.05 Фантастичнi 
iсторiї.
16.00,21.50 Друге 
життя звичайних речей.
17.00,22.45 Шукачi 
неприємностей.
17.55 Довiдник дикої 
природи.
18.55,23.40 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
19.50 Їжа богiв.
20.50 Дика Бразилiя.
0.35 Апокалiпсис: 
Сталiн.
2.40 Скептик.
5.10 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.00 М/ф «Синдбад: 
Легенда семи морiв».
10.45 Х/ф «Сам вдома 
5: Святкове пограбу-
вання».
12.45 4 весiлля.
14.00,17.00 Богиня 
шопiнгу. Битва блон-
динок.
15.00,2.15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00,3.05 Панянка-се-
лянка.
18.00 СуперЖiнка.
19.00,20.00,22.30
Одного разу пiд Пол-
тавою.

19.30,23.00,1.00
Країна У 2.1.
22.00 Танька i Во-
лодька.
23.30 Країна У 2.0.
0.00 Iгри приколiв.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.50 Х/ф «Робин Гуд: 
Принц воров». (США). 
(12+).
9.10,15.10 Х/ф «Маска 
Зорро». (США - Гер-
мания). (12+).
11.25 Х/ф «Джек - поко-
ритель великанов». 
(США). (12+).
13.15 Х/ф «Мирный 
воин». (США - Гер-
мания). (12+).
17.25 Х/ф «Затура: 
космическое приклю-
чение». (США). (12+).
19.05 Х/ф «Зеленый 
шершень». (США). (12+).
21.00,2.40 Х/ф «Та еще 
парочка». (США). (18+).
23.00 Х/ф «Однажды в 
Мексике». (США). (16+).
0.40 Х/ф «Фрида». 
4.40 Х/ф «Один день». 
(США - Великобри-
тания). (16+).

6.00,18.50,1.10
«ДжеДАI».
6.45 Х/ф «Солдатики».
8.55 Х/ф «Ворог мiй». 
(16+).
11.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
12.55 «Загублений 
свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,0.40 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 Х/ф «Люди Iкс: 
Перший клас». (16+).
22.05 Х/ф «Росомаха. 
Безсмертний». (16+).
1.50 «Цiлком та-
ємно-2017».
2.15 «Вiдеобiмба 2».
5.10 «Зловмисники».

6.00,18.20,21.50 XVI 
лiтнi Паралiмпiйськi iгри.
16.30 Студiя «Паралiм-
пiйськi iгри».
17.00 «Єднаємось 
Україною». Другий вiр-
туальний форум Свiто-
вого Конгресу Українцiв.
,21.00,0.00,2.30,5.35
Новини.
21.30 Доба Паралiмпiй-
ських iгор.
0.25 Д/ф «93: бiй за 
Україну». (12+).
2.55 Д/с «Суперчуття».
4.15 Енеїда.
5.05 Я вдома.

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».
23.30 «Концерт «Ковчєг 
- 10 столiть української 
пiснi».
0.35 Драма «Iловайськ 
2014. Батальйон 
«Донбас». (16+).
3.00 Х/ф «Штучний 
розум». (16+).

3.05 «Подробицi» - 
«Час».
3.50 М/ф.
4.25,5.45 «Орел i 
решка. На краю свiту».
5.15 «Телемагазин».
6.50 «Слово Предстоя-
теля».
7.00 Х/ф «Ягуар». (16+).
9.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.00 «Позаочi».
12.00 Х/ф «Королева 
бензоколонки».

13.30 Х/ф «Гараж».
15.35 Х/ф «Кавказька 
полонянка, або Новi 
пригоди Шурика».
17.10 Т/с «Свiдок зви-
нувачення». (16+).
20.00 «Подробицi».
20.30 «Всi зiрки в Юр-
малi».
22.15 Т/с «Мiсце зу-
стрiчi змiнити не 
можна».
2.20 «Богдан Ступка. 
Забудьте слово 
«смерть».

6.00,7.00,8.00,9.00,1
0.00,11.00,12.00,14.0
0,15.00,18.00,20.00,
2.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.10,7.10,2.10 Д/с 
«Найєкстремальнiший».
7.50,8.50,21.25 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
8.15 Д/с «Масштабнi 
iнженернi помилки».
8.40 Натхнення.
9.10 Д/с «Найнебезпеч-
нiшi польоти».
10.15 Майстри ре-
монту.
10.35 Медекспертиза.
11.10,0.10 Д/с «Ретро-
автомобiлi».
12.15,14.15,22.00
Концерт.
15.15 Х/ф.
18.10,1.35 Невигаданi 
iсторiї.
19.00 Д/с «Вердикт 
iсторiї».
20.10 Рандеву.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
21.35 Вiкно до Аме-
рики.
1.10 Є сенс.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!
5.10 Д/с «Авiаката-
строфи: причини i на-
слiдки».

5.25 Скарб нацiї.
4.35 Еврика!
4.40 Факти.
5.05 «На трьох». (16+).
7.00 «Велика Україна».
9.10,13.00 Т/с «Пес». 
(16+).
12.45 Факти. День.
16.15 Х/ф «За бортом».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Нестримнi». 
(16+).
21.10 Х/ф «Нестримнi 
2». (16+).
23.05 Х/ф «Сингуляр-
нiсть». (12+).
1.00 Громадянська обо-
рона.
2.45 Секретний фронт.

4.20,10.55 Т/с «Життя 
прекрасне». (12+).
7.55 Неймовiрна 
правда про зiрок.
11.50 Супербабуся. 
(12+).
16.40,0.05 Звана ве-
черя. (12+).
19.00 МастерШеф. 
(12+).

6.00 Хто проти блон-
динок? (12+).
7.55,9.55 Kids` Time.
8.00 М/ф «Кролик 
Пiтер».
10.00 Орел i решка. 
Земляни.
11.00 Орел i решка. 
Чудеса свiту.
12.00 Хто зверху? 
(12+).
14.10 Х/ф «Хоббiт: Не-
сподiвана подорож». 
(12+).
17.45 Х/ф «Хоббiт: Пу-
стка Смауга». (16+).
21.00 Х/ф «Хоббiт: 
Битва п`яти воїнств». 
(16+).
23.55 Х/ф «Полювання 
на янголiв». (16+).
2.00 Зона ночi.

7.00,15.00,19.00 Сьо-
годнi.
7.25,3.30 Реальна мiс-
тика.
10.45 Т/с «Ти тiльки 
вiр». (12+).
14.40 Т/с «Намалюй 
менi маму», 1 i 2 с. 
(12+).
15.20 Т/с «Намалюй 
менi маму». (12+).
20.00 Головна тема.
21.00 Спiвають все!
23.10 Т/с «Непрекрасна 
ледi», 1 i 2 с. (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Непрекрасна 
ледi». (12+).

8.45 «Щасливий снi-
данок».
9.00 «Щасливе iн-
терв`ю».
10.00,11.00,12.00,13.
00,14.00,16.00,17.00
«Репортер». Новини.
10.10 «Cоцiальний 
статус» з В. Бiрзулом.
10.40 «Перша пере-
дача» з О. Федченко.
11.15,12.15 «Акценти» 
з Н. Фiцич.
13.15,21.30 «Влада 
хохотала».
13.45 «Новини вiд 
Христини» з Х. Чер-
негою.
14.15 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. 
Близнюком.
20.00 Д/ф «UA - 30».
20.30 «Вiйна за неза-
лежнiсть».
21.00 «Прямий доказ».
22.00 «The Week». Мiж-
народний огляд з Т. Бе-
резовцем та П. Залма-
євим.
23.00 «Вата шоу» з А. 

Полтавою.

6.00 Х/ф «Три тополя на 
Плющихе». (16+).
7.50 Х/ф «Второй тра-
гический Фантоцци». 
(Италия). (16+).
10.00 Х/ф «Харви 
Милк». (США). (18+).
12.25 Х/ф «Последний 
рубеж». (США). (16+).
14.25 Х/ф «Разбирая 
Гарри». (США). (16+).
16.10 Х/ф «Петля вре-
мени». (США). (18+).
18.55 Х/ф «Мистер 
Пип». (Папуа - Новая 
Гвинея - Австралия - 
Новая Зеландия). (16+).
21.20 Х/ф «Пеле: Рож-
дение легенды». (США). 
(16+).
23.20 Х/ф «Случайный 
муж». (США - Ир-
ландия). (16+).
1.05 Х/ф «Фантоцци 
уходит на пенсию». 
(Италия). (16+).
3.15 Х/ф «Вспомнить 
все». (США - Мексика). 
(18+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.35 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.35 Х/ф «Модна 
штучка». (12+).
11.25 Х/ф «Чоловiк 
нарозхват». (16+).
13.20 «Орел i решка. 
Навколосвiтня по-
дорож».
17.20,2.10 «Орел i 
решка. Навколо свiту».
0.10 Х/ф «Пiсля 
весiлля». (12+).
3.50 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 Квартирне пи-
тання.
9.30 Iдеї ремонту.

10.20 Правила життя.
12.00 Майстри ре-
монту.
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.

5.00,4.45 «Top Shop».
6.00 «Легенди бандит-
ської Одеси».
6.55 Т/с «Право на за-
хист». (16+).
10.30 «Легенди карного 
розшуку».
12.25 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
13.40 Т/с «Смерть у 
раю 9». (16+).
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00,2.20 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Сутичка». 
21.50 Х/ф «Остання 
куля». (16+).
23.35 Х/ф «Небез-
печний пасажир». (16+).
1.05 «Таємницi 
кримiнального свiту».
2.55 «Випадковий 
свiдок».
3.45 «Речовий доказ».

6.00 «Утро России. Су-
ббота».
9.00 Вести. Местное 
время.
9.15 Местное время. 
Суббота.
9.30,5.55 «По секрету 
всему свету».
9.55 «Формула еды».
10.15 «Пятеро на од-
ного».
11.00,20.00 Вести.
11.30 «Сто к одному».
12.15 «Смотреть до 

конца».
13.20 «Доктор Мяс-
ников».
14.20 Х/ф «Пятый этаж 
без лифта».
18.05 «Привет, Ан-
дрей!»
21.00 Х/ф «Без тебя».
0.30 «Романтика ро-
манса».
1.20 Х/ф «Куда уходят 
дожди».
4.20 Х/ф «Услышь мое 
сердце».

6.00 Випадковий 
свiдок.
8.40 Гордiсть України.
9.35,20.00 У пошуках 
iстини.
10.30 Речовий доказ.
11.40 Фантастичнi 
iсторiї.
12.40 Таємнича свiтова 
вiйна.
13.40 Таємницi 
Адольфа Гiтлера.
14.35 Мисливцi за 
скарбами.
16.40 Дика Бразилiя.
17.40 Дикi Кариби.
18.40 Iсторiя україн-
ських земель.
21.00 Безжальний 
Всесвiт.
23.35 Їжа богiв.
0.35 Мiстична Україна.
1.20 Iлюзiї сучасностi.
4.20 Природа сього-
дення.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
10.00 Одного разу пiд 
Полтавою.
12.30 Х/ф «Сам вдома 
2».
14.45 Х/ф «Сам вдома 
4».
16.30 Х/ф «Сам вдома 
5: Святкове пограбу-
вання».
18.20 М/ф «Як прибор-
кати дракона».
20.10 Х/ф «Сторожова 
застава».

22.20 Iгри приколiв.
23.20 Панянка-селянка.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.40,15.25 Х/ф «За-
тура: космическое при-
ключение». (США). 
(12+).
8.20,17.05 Х/ф «Зе-
леный шершень». 
(США). (12+).
10.15 Х/ф «Люди в 
черном». (США). (12+).
11.50 Х/ф «Помпеи». 
(США - Канада - Гер-
мания). (12+).
13.35 Х/ф «Джек - по-
коритель великанов». 
19.00 Х/ф «Мир Юрс-
кого периода». (США). 
21.00 Х/ф «Обитель 
проклятых». (США). 
22.50 Х/ф «Дракула». 
(США - Япония). (16+).
0.20 Х/ф «Выживший». 
(США - Гонконг). (18+).
2.50 Х/ф «Голодные 
игры: И вспыхнет 
пламя». (США). (16+).
5.25 Х/ф «Сумерки». 
(США). (16+).

6.00 «Шаленi пере-
гони».
7.00 «ДжеДАI».
7.20 «Загублений свiт».
9.15 Т/с «Перевiзник».
11.15 Х/ф «Правдива 
брехня». (16+).
14.10 Х/ф «Тран-
сформери: Помста по-
леглих». (16+).
17.10 Х/ф «Перше 
вбивство». (16+).
19.25 6 тур ЧУ з фут-
болу. «Динамо» - 
«Колос».
21.25 Х/ф «Зелена 
миля». (16+).
1.15 Х/ф «Посланець». 
(18+).
2.55 «Помста природи».
4.20 «Цiлком та-
ємно-2017».

п'ятниця, 27 серпня

субота, 28 серпня
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,14.30,18.00,21.50
XVI лiтнi Паралiмпiйськi 
iгри.
10.00 Хвилина мов-
чання: День пам`ятi 
захисникiв України, якi 
загинули в боротьбi за 
незалежнiсть, суве-
ренiтет i територiальну 
цiлiснiсть України.
13.30 День пам`ятi 
захисникiв України.
16.30 Студiя «Паралiм-
пiйськi iгри».
21.00,0.00,2.30,5.35
Новини.
21.30 Доба Паралiм-
пiйських iгор.
0.25 Х/ф «Тiнi забутих 
предкiв».
2.00,2.55 Д/с «Супер-
чуття».
3.20 Д/с «Планета iн-
новацiй».
4.10 Енеїда.
5.05 Я вдома.

7.00 «Життя вiдомих 
людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
9.00,2.30 «Свiт нави-
ворiт».
18.30 «Свiтське життя. 
Найкраще».
19.30,5.35 «ТСН».
20.15 Драма «Пульс».
22.10 Бойовик «Ле-
он-кiлер». (16+).
0.20 Бойовик «Най-
кращий стрiлець». 
(16+).

3.15 Х/ф «Тiнi забутих 
предкiв».
4.45 Х/ф «Екiпаж ма-
шини бойової».
5.50 Х/ф «Людина без 
обличчя». (16+).
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
00,10.55,11.50,12.45

«Iнше життя».
13.30 «Речдок. Осо-
бливий випадок. 
Шрами вiйни».
18.05 Х/ф «Пiдозри 
мiстера Уїчера: Вбив-
ство на Енджел Лейн».
20.00 «Подробицi 
тижня».
22.00 Т/с «Мiсце зу-
стрiчi змiнити не 
можна».
1.10 «Речдок».

6.00 Вiкно до Америки.
6.10,7.10,1.10,2.15
Д/с «Найєкстремаль-
нiший».
7.00,8.00,8.50,15.00,
19.00,20.00,0.00,1.0
0,2.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
7.50,21.25 Актуально: 
Економiка. Полiтика. 
Соцiум.
8.05 Невигаданi 
iсторiї.
8.20 Vоїн - це я!
8.35 Драйв.
9.00 Божественна 
лiтургiя ПЦУ.
11.00 Божественна 
лiтургiя УГКЦ.
12.45 Х/ф.
15.15,22.00 Концерт.
19.10 Д/с «Майстри 
вiйни».
20.10 Машина часу.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
21.30 Вечiр з Янiною 
Соколовою.
0.30 Iсторiя з Братами 
Капрановими.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!
5.10 Д/с «Авiаката-
строфи: причини i на-
слiдки».

4.55 Скарб нацiї.
5.10 Факти.
5.35 Секретний фронт.

7.35 Громадянська 
оборона.
8.35 Х/ф «Iндiана 
Джонс: У пошуках втра-
ченого ковчега».
10.55,13.00 Х/ф «Iн-
дiана Джон i Храм 
Долi».
12.45 Факти. День.
13.45 Х/ф «Iндiана 
Джонс i Останнiй 
хрестовий похiд».
16.10 Х/ф «Iндiана 
Джонс i Королiвство 
кришталевого черепа».
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «Нестримнi 
3». (16+).
23.55 Х/ф «Вбивство у 
Схiдному експресi». 
(16+).
2.05 Х/ф «Еверлi». 
(18+).
3.30 Я зняв!

4.45 Х/ф «Мама мимо-
волi». (16+).
7.00 Х/ф «Знахар».
9.55 МастерШеф. 
(12+).
15.00 СуперМама. 
(12+).
19.00 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
21.00 Один за всiх 
2021. Осiнь. (16+).
22.10 Таємницi ДНК. 
(16+).

6.00 Х/ф «Майбутнiй 
король».
7.15 Х/ф «Хронiки 
Спайдервiка».
9.10 Х/ф «Хоббiт: Не-
сподiвана подорож». 
(12+).
12.40 Х/ф «Хоббiт: 
Пустка Смауга». (16+).
16.00 Х/ф «Хоббiт: 
Битва п`яти воїнств». 
(16+).
19.00 Х/ф «Сьомий 
син». (16+).
21.00 Х/ф «Ван Хель-
сiнг». (16+).

23.40 Х/ф «Геймер». 
(18+).
1.20 Improv Live Show. 
(12+).

5.50 Сьогоднi.
6.50 Реальна мiстика.
11.00 Х/ф «Нульовий 
цикл». (12+).
13.00 Т/с «Тростинка 
на вiтрi». (12+).
17.00 Т/с «Гра в 
долю», 1 i 2 с. (12+).
19.00 Сьогоднi. Пiд-
сумки з Олегом Пан-
ютою.
21.00 Т/с «Гра в 
долю». (12+).
23.20,2.00 Т/с «Ти 
тiльки вiр». (12+).
1.30 Телемагазин.
3.30 Гучна справа.
4.15 Зоряний шлях.
4.45 Т/с «Хiд проку-
рора». (16+).

9.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,17.00 «Ре-
портер». Новини.
9.15 «Медексперт» з К. 
Трушик.
10.10 «Про особисте» 
з Н. Фiцич.
11.15,12.15 «Ак-
центи» з Н. Фiцич.
13.10,22.00 «Ехо 
України».
13.40 «Запорєбрик 
News» з О. Курба-
новою.
14.00 Д/ф.
17.15 «Не наша 
Russia» з М. Гаєм та I. 
Лапiним.
18.00 «Анатомiя 
тижня» з П. Рольником 
та О. Близнюком.
20.00 «Прямий доказ».
20.20 «Watchdogs».
20.45 «Sound.чєк».
21.00 «Великi новини» 
з Т. Березовцем.

6.00 Х/ф «Хроника 

пикирующего бомбар-
дировщика». (16+).
7.50 Х/ф «Фантоцци 
уходит на пенсию». 
(Италия). (16+).
10.00 Х/ф «Мистер 
Пип». (Папуа - Новая 
Гвинея - Австралия - 
Новая Зеландия). 
(16+).
12.25 Х/ф «Пеле: Рож-
дение легенды». 
14.25 Х/ф «Случайный 
муж». (США - Ир-
ландия). (16+).
16.10 Х/ф «Вспомнить 
все». (США - Мексика). 
(18+).
18.55 Х/ф «Она». 
(США). (16+).
21.20 Х/ф «Хребет 
дьявола». (Испания 
- Мексика). (18+).
23.20 Х/ф «Фантоцци 
берет реванш». 
(Италия). (16+).
1.05 Х/ф «Универ-
сальный солдат». 
3.15 Х/ф «Благоде-
тель». (США). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.40 «Орел i решка. На 
краю свiту».
10.25 Х/ф «Пiсля 
весiлля». (12+).
12.30 Х/ф «Крихiтка на 
мiльйон доларiв». 
15.00 «Орел i решка. 
Навколосвiтня по-
дорож».
17.00 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
0.30 Х/ф «Модна 
штучка». (12+).
2.20 Т/с «Три сестри».
3.15 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 Квартирне пи-
тання.
9.30,0.10 Iдеї ре-
монту.

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 ре-
монту.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
3.40 Кориснi поради.
4.10 М/ф.

5.15 Х/ф «Вiнчання зi 
смертю».
6.40 «Слово Предстоя-
теля».
6.50 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
9.15 Т/с «Смерть у раю 
9». (16+).
13.45 Х/ф «Сутичка». 
(16+).
16.05 Х/ф «Остання 
куля». (16+).
17.50 «Легенди кар-
ного розшуку».
19.00 Т/с «Захват». 
(16+).
22.55 Х/ф «Поря-
тунок». (16+).
0.45 Х/ф «Небез-
печний пасажир». 
(16+).
2.10 «Речовий доказ».

6.30 Х/ф «Если бы да 
кабы».
8.15 «Диалоги о жи-
вотных. Сафари Парк в 
Геленджике».
9.00 Местное время. 
Воскресенье.
9.35 «Пешком...» Мо-
сква - Можайское 
шоссе.
10.05 «Устами мла-
денца».
10.45 «Когда все дома 
с Тимуром Ки-
зяковым».
11.30 «Сто к одному».

12.15 «Большая пере-
делка».
13.15 «Парад юмора».
14.35,4.00 Х/ф «До-
рогой мой человек».
16.35 Х/ф «Держи 
меня за руку».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым».
1.35 Д/ф «Гетто».
2.25 Х/ф «Подари мне 
немного тепла».

6.00 Випадковий 
свiдок.
9.10 Гордiсть України.
10.05,20.05 У пошуках 
iстини.
11.05 Речовий доказ.
12.15 Фантастичнi 
iсторiї.
13.15 Таємнича 
свiтова вiйна.
14.15 Безжальний 
Всесвiт.
16.50 Дикi Кариби.
18.50 Iсторiя україн-
ських земель.
21.00 Мисливцi за 
скарбами.
23.05 Таємницi 
Адольфа Гiтлера.
0.00 Їжа богiв.
1.00,5.15 Мiстична 
Україна.
1.50 Брама часу.
4.20 Природа сього-
дення.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.40 Х/ф 
«Грейфрайєрс Боббi».
11.40 Х/ф «Макс».
13.50 Х/ф «Макс 2: 
Герой Бiлого Дому».
15.30 М/ф «Як при-
боркати дракона».
17.15 М/ф «Панда 
Кунг-Фу».
19.00 Х/ф «Фантас-
тична четвiрка».

21.00 Х/ф «Фантас-
тична четвiрка 2. Втор-
гнення Срiбного Сер-
фера». (16+).
22.45 Х/ф «Виннi 
зiрки». (16+).
1.15 Країна У 2.1.
2.30 Панянка-селянка.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.25,16.50 Х/ф «Мир 
Юрского периода». 
(США). (16+).
9.25 Х/ф «Остров». 
(США). (12+).
11.35 Х/ф «Спеши 
любить». (США). (12+).
13.15 Х/ф «Марли и я». 
(США). (12+).
15.10 Х/ф «Давайте 
потанцуем». (США). 
18.55 Х/ф «Легенда 
Зорро». (США). (16+).
21.00 Х/ф «Тутси». 
22.55 Х/ф «Пианист». 
(Франция - Германия). 
(16+).
1.15 Х/ф «Возвра-
щение в Голубую ла-
гуну». (США). (16+).
2.55 Х/ф «С любовью, 
Рози». (Великобри-
тания - Германия). 
(16+).
4.35 Х/ф «Осень в 
Нью-Йорке». (США). 
(12+).

6.00 «Помста при-
роди».
8.40,0.30 «Загублений 
свiт».
13.55 Х/ф «Люди Iкс: 
Перший клас». (16+).
16.20 Х/ф «Росомаха. 
Безсмертний». (16+).
19.00 Х/ф «Люди Iкс: 
Днi минулого майбут-
нього». (16+).
21.40 Х/ф «Люди Iкс: 
Апокалiпсис». (16+).
2.20,4.30 «Вiдеобiмба
4.25 «Найкраще».

неділя, 29 серпня

Відповіді на кросворд з №31

ПО ГОРИЗОНТАЛI:
1. Гнiт. 4. Неясний шум. 7. Низ 

(ант.). 9. Лихо. 10. Напарник Бiма. 
11. Турецький селянин. 13. ... 

Марiя. 15. Будiвник ковчега. 16. 
Автомат Калашникова. 18. Друга 

нота. 19. Сучасна Ассирiя. 20. 
Група суддiв. 21. Японська хо-

лодна зброя. 23. Рiчка у Францiї. 
26. Мiсто в КНДР. 29. Крик во-
рони. 31. Рекламно-iнф. агент-
ство. 32. Наївна людина. 34. Нi-
мецький фiлософ. 36. Райський 
сад. 38. Мiсто в штатi Арiзона. 

39. Провiнцiя в Бельгiї

ПО ВЕРТИКАЛI:
1. ... Бобул (спiвак). 2. Рiзьблений 
камiнь. 3. Рiчка в Росiї. 4. Япон-
ськi шашки. 5. Хiм. елемент. 6. 

Цар звiрiв. 8. Князь в Монголiї. 9. 
... Юлiй Цезар. 10. Свiтильник. 
12. Бог-сокiл. 14. Лiтературний 

жанр. 17. Радянський iлюзiонiст. 
18. ...-де-Жанейро. 21. Ємнiсть 

для бензину. 22. Озеро в Пн. Аме-
рицi. 24. Джин. 25. Останки. 26. 
Одиничний вектор. 27. Об`єднанi 
Арабськi Емiрати. 28. Широко-
листяне дерево. 30. Префiкс до 
узбека. 33. Рiчка в Африцi. 35. 
Японський театр. 37. Що? ...? 

Коли?

По горизонталi:
1. Ксива. 6. Ледар. 10. Жакан. 14. Янус. 
15. Саке. 16. Екватор. 18. Ярослав. 22. 
Гана. 24. Гаур. 26. Астма. 28. Санто. 
29. Елiпс

По вертикалi:
2. Сир. 3. Вуж. 4. Кляп. 5. Еней. 7. Ен. 8. 
Дуелянт. 9. Аск. 11. Асо. 12. Караван. 
13. Ак. 17. Агар. 19. Рам. 20. Ага. 21. 
Урок. 23. Ас. 25. Ут. 27. Аул. 28. Суп

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

� 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. Терміново. 
Торг. Тел. 0506715371

� 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 кадастровий 
номер. Є вихід до р. Грунь. Теле-
фонуйте, щоб дізнатися більше. 
Ціна  3500 $ (договірна). Тел. 
0688658214

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

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

� 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

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

� 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 

� САДИБА, с. Новоселівка, під 
дачу або проживання. Ціна при 
огляді. Тел. 0500853323. 3)

� 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

� 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), 
0508787509 (Тамара)

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

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

� БУДИНОК, 90 м. кв., 
газифікований, зі зручно-
стями. Гараж, підвал, господар-
ські споруди. З/д 10 соток. Р-н 
Підварок. Тел. 0662820905.

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

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

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

� БУДИНОК, вул. Н. Грунь. Із 
меблями, всі зручності. Гараж, 
сарай, л\ кухня, вх. Погріб, з\д 
10 соток. Ціна договірна. Тел. 
0953995098.

� БУДИНОК, вул. Козаченка, 
з\п60,4 м. кв., 4 кімнати, гараж, 
сарай, вх. погріб, госп. спо-
руди. Ціна договірна. Тел. 
0994911774. 

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

� БУДИНОК, з/п 60,6 м. кв., 
р-н залізничного вокзалу, з/д 7 
соток, сад, господарські спо-
руди. Тел. 0954159753

� БУДИНОК, с. Рашівка вул. 
Гагаріна, недорого, газифіко-
ваний, з/п 70 м. кв. Господарські 
споруди, л/к, вхідний погріб, 
колодязь, з/д 50 соток. Тел. 
0992799317 

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

� БУДИНОК, с. Розбишівка, 
газ, господарські споруди, 
гараж, колодязь, сад, поряд 
луки та річка. Тел. 0506858793

� БУДИНОК, р-н Підварку, 
з усіма зручностями, гараж, 
погріб, господарські споруди. 
З/д 6 соток. Тел. 0990170228.

� ДАЧА, с. М.Будища, 
з/д 9 соток, 50 м від річки, 
вагончик. Ціна при огляді. Тел. 
0995372117,

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

� БУДИНОК, із усіма зруч-
ностями. Або обміняю на 
1-кімн. кв., з доплатою. Тел. 
0990260984. Сергій

� БУДИНОК, 98 м. кв., по вул. 
Коцюбинського, р – н автопарку, 
на 2 входи, флігель, 2 гаражі, з\ 
д 20 соток, 3 фази, госп. спо-
руди, сад. Тел. 0994703562

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

� 1\2	БУДИНКУ, окремий вхід, 
зручності в будинку, гараж, 
погріб, госп. споруди. Тел. 
0978238683. (після 19.00 не 
телефонувати).

� БУДИНОК. Не дорого. Тер-
міново. С. Лютенька. Тел. 
0668575802.

� БУДИНОК, р- н маг. «Сезон», 
60 м. кв., газ, вода, зруч-
ності. Гараж, л\ к, сарай, з\ д 
6 соток, приватизована. Тел. 
0937524703.

� САДИБА, с. Сари, з\ п 47 м. 
кв., з\ д 15 соток, госп. споруди, 
колодязь, центр, асфальт до 
двору, сад. Тел. 0992471913.

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 

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

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

� 2-КІМН. кв., центр с. П.-Ро-

менська у «фінському» будинку 
на 2-х власників. Л/кухня, сарай, 
вх. погріб, гараж, металевий 
паркан, м/п вікна, газ. Без зруч-
ностей. Дві газові плити, част-
ково вмебльована. Ціна 4300 
у.о. Торг. Тел. 0502321793

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

� 2-КІМН. кв., по вул. 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

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

� 2-КІМН. кв., (1\3 будинку), із 
зручностями. Є гараж і з\ д. Тел. 
0951278145.

� 2-КІМН. кв.,1\5 пов., вул. 
Полтавська,35. З\ п 51,4 м. кв. 
Ціна 20 тис. у. о., без торгу. Тел. 
0952264923.

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

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

� 2-КІМН. кв., з/п 70 м. кв., 
1-й поверх, вул. Лохвицька, 
можливо під магазин. Торг 
при огляді. Тел. 0667789136, 
0678692045.

� 3-КІМН. кв., вул. Полтавська, 
136, з/п 43,7 м.кв. Кімнати роз-
дільні, 1/2, підвал, без ремонту, 
індивідуальне опалення, еко-
номний котел, сантехніка та 
опалення замінені на пластик. 
М/п вікна, утеплена. Ціна дого-
вірна. Тел. 0990654687

� 2-КІМН. кв., з\п 48 м. кв., 2-й 
поверх, р- н м. круга, вул. О. 
Кобилянської. Гараж поряд. Тел. 
0957757230.

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

� 3-КІМН. кв., 1\5, вікна – 
склопакети, індивідуальне опа-
лення, з\ п 59 м. кв. Відмінний 
стан. Ціна при огляді. Тел. 
0953173193.

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

� МАФ (кіоск, торгівельна 
точка) з усіма комунікаціями та 
документами. Розташований 
за адресою м. Гадяч вул. Пол-
тавська навпроти магазину 
«Хуторянка». Ціна 6500 у.о. Тел. 
0995604777 Юля

� МАГАЗИН з/п 180 м. кв., 
с. Петрівка-Роменська, під 
магазин, кафе, аптеку, або здам 
в оренду. Тел. 0990499717,  067 
17 66 444 (2)

� МАГАЗИН, у с. Ручки. Або 
здам в оренду. Тел. 0953172693

ЗДАМ

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

� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790

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

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

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

� 1-КІМН. кв., м. Миргород, на 
тривалий термін, вмебльована. 
Тел. 0999800145

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

ЗНІМУ

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

ГАРАЖІ
Продаж

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

� ГАРАЖ з погребом та огля-
довою ямою, вул. Тель-
мана, 18 Б. Тел. 0667789136, 
0678692045.

� ГАРАЖ з/п 62 м. кв., вхідний 
погріб, вул. Драгоманова (р-н 
гурьлжитку училища куль-
тури). Земля та будівля прива-
тизовані. Ціна договірна. Тел. 
0661868392.

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

АВТО
Продаж

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

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

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

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

� ВАЗ-2106,	не варена, не 
фарбована, все рідне. Гарний 
стан. Газ/бензин, газ вписаний . 
Тел. 0689042486, 0507756543

� ГАЗЕЛЬ-32213, 2003 р.в., 
легкова, пасажирська 7 місць, 
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КІЗ -12 грн./кг. 
ЦАПІВ – 15 грн./кг . 
ОВЕЦЬ – 30 грн./кг 

живої ваги.

 Тел. 0990128098 (Олег)
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Новожанівський м'ясокомбінат 
закуповує від населення 

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

КОРІВ, БИКІВ, 
ТЕЛЯТ, КОНЕЙ 
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Фермерське господарство закуповує 
БИЧКІВ, ТЕЛИЦЬ ВІД 150�500 КГ.
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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
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газ-бензин, один власник. 
Гарний стан. Тел. 0956916578.

	� ВАЗ-2104, 1992 р.в., новий 
акумулятор, робочий стан. Ціна 
1000 у.о. Торг. Тел. 0500822215.

	� DAEWOO	Lanos	–	1,5, 1998 
р.в. Тел. 0662683686.

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

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

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

МОТО
Продаж

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

	� МОПЕД	Honda Super Cub, 50 
куб., 3-х швидкісний, інжектор, 
4-х тактний, витрати 1 л\ 100 км. 
Тел. 0955438717.

	� МОТОЦИКЛ	із коляскою, 
Юпітер – 5. Тел. 0992279628

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

	� МІСТ задній до ГАЗ-53, 
двигун до ГАЗ-52 по ціні мета-
лобрухту. Тел. 0961136469.

	� ЛУАЗ	на	з\ч. Тел. 
0500223103.

	� ДИСКИ, 4 штуки, R – 13, з 
гумою до ВАЗ. Гарний стан. Тел. 
0951917960

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. (20)

	� 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

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

	� ЩЕБІНЬ, пісок, глина, чор-
нозем, плити ПКЖ (6,0 х 1,5 
м., 6,0 х 3,0 м.), марш, гран-
відсів та інше. Доставка. Тел. 
0501881470

	� ДЕРЕВО	кругляк діаметр 
15-20 см, довжина 3-7 м. 
залишки, залізо 1,25*2,50 м 3 
шт. Тел. 0668411837.

	� ТРУБА діаметр 80 мм та 
70 мм довжина 8 м, кутик 
металевий сороковка. Тел. 
0668411837.

	� СТОВПИ та пасенки. Тел. 
0991693271.

	� ШИФЕР, плаский. Тел. 
0951083414.

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

ОДЯГ, ВЗУТТЯ
Продаж

	� ШКІЛЬНА	ФОРМА, р. 44 – 

46, куртка, шкіряна – 56 розмір; 
дублянка, натуральна р – 56. 
Тел. 0951626631

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 меблева 
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. 

	� 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

	� 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

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

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

	� СІНО тюковане. З доставкою. 
Тел. 0995139836

	� 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

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

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

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

	� ДВИГУН	–	РЕДУКТОР, 1,6 кВт. 
Тел. 0665895177.

	� ОБІГРІВАЧ	«Роус», порта-
тивний, батарея чавунна, 8-ми 
секційна. Електродвигун 1425 об. \ 
хв. Тел. 0668791450.

	� ТРУБА	обсадна, пластикова, 
для свердловини, діам.125мм., 
товщина стінки 5мм., 4-3мм., 
різьбові з’єднання 9 штук. Тел. 
0957145301.

	� ШИФОНЬЄР великий 
2,15*1,80*0,6 (В*Ш хт) в гарному 
стані. Тел. 0958625441

	� ПШЕНИЦЯ.	Ячмінь. Тел. 
0972210906, 0502241769, 
0682147681

	� БЕТОНОМІШАЛКА, вібро-
стіл, обладнання для виробни-
цтва єврозаборів та плитки. Тел. 
0990499717

	� МІШКИ, б/в. Тел. 
0509382177, 0673687237

	� ВУЛИКИ для бджіл, рамки, 
медогонка та інші бджоляр-
ські речі. Гарний стан. Тел. 
0683731211

	� ТОРГОВО-ХОЛОДИЛЬНІ 
вітрини. Різні. Тел. 0990499717, 
067 17 66 444 

	� МЕДОГОНКА з-х касетна. 
Тел. 0963771489

	� ЛІЖКО дитяче (дерев’яне), 
банки 0,5 та 3 л., матрац 
«Dormeo», люстра 5-ти рож-
кова, книги художні, костюм 
чоловічий 48-50 р., стелаж 
металевий (розбірний). 
Тел.0956136209. 

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

	� КОТЕЛ «TIVER» б/в, ціна 2000 
грн. Тел. 0507290331

	� ДВИГУН до москвича 
М-408 в зборі чи по з/ч, скло 
віконне 1,3*0,75, багажник до 
ВАЗ-2101. Тел. 0997648724, 
0997648724.

	� КВІТИ: еухарис, юкка, мон-
стера, драцена, алоє, деффін-
бахія. Банки 0,5 л, 1 л., 3 л. Бутлі 
5 л., таз1 00 л. Тел. 0950678649.

	� БАТАРЕЇ чавунні 8 шт, Тел. 
0669749666.

	� ЕЛЕКТРОКУКУРУДЗОЧИ-
СТКА. Бочки 200 л. Тел. 
0506184275.

	� МЕБЛІ. Банки. Каністри, 
бочки, лампа паяльна. Теле-
візор. Візок. Дитячі взуття,  
велосипед та стільчик для году-
вання . М/радіола «Роман-
тика». Відео техніка. Туфлі 
весільні, босоніжки 35-36 р. Тел. 
0955711574. 

	� БАНКИ, 3-х літрові, СКЛО 
віконне, ПИЛКА дворучка. Тел. 
0667325879, 0681662829.

	� ВЕЛОСИПЕД	ДИТЯЧИЙ, 
для дівчинки. Гарний стан, 
колеса -18. Ціна 1500 грн. Тел. 
0662683686. 

	� ВОДОНАГРІВАЧ, на 50 
л., б\ в 2 місяці, електросо-
ковижималка, нова, батареї 
чавунні, пральна машина «Сам-
сунг», у гарному стані б\ в. Тел. 
0999197555

	� КОЛЯСКА-	ТРАНСФОРМЕР, 
зима – літо, для дівчинки. 
Гарний стан. Стільчик для году-
вання, літня коляска, не дорого. 
Тел. 0993563784.

	� ЛОДКА, дюрале- алюмі-
нієва, розкладна, з веслами. 
Гарний стан. Машинка швейна, 
ножна, вир- во Фінляндія, б\ в 
була мало. Відмінний стан. Тел. 
0668545131.

	� ЄМНІСТЬ	0,5 т, для зерна. 
Велосипед «Салют», ЕЛ. 
ДВИГУН 3 КвТ., 220 – 380в. Тел. 
0951626631, 0958024506.

	� МОРОЗИЛЬНА	КАМЕРА, 
банки 10 л., бутилі 25 л., ящики, 
буржуйка, котел, арматура, 
прес, автоматика, килими, 
доріжки, бочка, термос 5 л., 
соковижималка, кип’ятильник. 
Тел. 0992858310

ТВАРИНИ
продаж

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

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

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

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

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

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

	� ЦУЦЕНЯТА	такси, вік 2 
місяці. Тел. 0505420958.

	� КУРОЧКА, півник. Породи 
«корольки». Не дорого Тел. 
0951526539

	� ЦУЦЕНЯТА	німецької 
вівчарки. Дівчатка. Проглис-
товані, провакциновані, Вік 2 
місяці. Тел. 0500566108

	� Розпродаж	приватної	сви-
ноферми.	ПОРОСЯТА, різ-

ного віку від 2 – 4 кг. До 25-30 
кг. Ціна договірна. Годівля нату-
ральними кормами. Всі свині 
вигульні. Тел. 0997036275

	� КАЧЕНЯТА	мускусні 
(шипуни), голубого окрасу. Вік 
від 2-х тижнів. Тел. 0666069978

	� Віддам	у	добрі	руки	симпа-
тичних,	грайливих	КОШЕНЯТ.	
Лоток	–	на	відмінно.	Тел.	
0667549418.

	� КОЗИ, 5 років і 2 роки. Тел. 
0992279628, 0963814350.

КУПЛЮ
 

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

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

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

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

	� МОТОЦИКЛ	МТ Днєпр 16,12, 
або Урал. В гарному стані. Тел. 
0668046130.

	� 1-КІМН. кв., центр, 2 або 
3 поверх, бажано з індиві-
дуальним опаленням. Тел. 
0675494405.

	� ПШЕНИЦЮ, ячмінь, овес, 
дрібну картоплю, вугілля, дрова. 
Тел. 0995586145.

БЮРО ЗНАХІДОК

 � Втрачено диплом про закін-
чення середньої освіти видане 
Вепрецьким ПТУ-42 на ім’я 
Віталія	Миколайовича	
Пономаренка

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, кана-
лізація. Встановлення лічиль-
ників, бойлерів, насосних 
станцій. Вода, опалення. 
Ремонт. Тел. 0662743611. 
(Олексій)

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

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

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН, м/х пічок, м’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

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

	� 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	БУДІ-
ВЕЛЬНІ	РОБОТИ. Кладка 
цегли, каменю, блоків. Виїзд 
по району. Тел. 0500429024, 
0962842650

	� Б’ЄМО	СВЕРДЛОВИНИ. 
Тел. 0687844221

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

	� 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

	� 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

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

	� ВАНТАЖНІ	ПЕРЕВЕ-
ЗЕННЯ	до 7 т. ЗІЛ - 130 само-
скид (дрова, цегла б/в, щебінь, 
пісок, глина, чорнозем, плити 
ПКЖ, гранвідсів та інші будма-
теріали). Послуги екскаватора. 
Тел. 0501881470

	� ПРИВЕЗУ: пісок, гранвідсів, 
щебінь, кільця на каналізацію, 
Послуги маніпулятора. Тел. 
0662127037. (20)

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

	� УТЕПЛЕННЯ	приватних 
будинків та багатоповерхівок. 
Комплексний ремонт житла. 
Професійно. Якісно. Відпові-
дально. Тел.0957172137

РОБОТА
 � Для розвантаження вагонів 

із щебенем ПОТРІБНІ	ПРАЦІВ-
НИКИ. Тел. 0953514363

 � 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 

 � 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

 � Магазин европейских товарів  
«Groшик» запрошуємо на роботу 
ПРОДАВЦЯ	–	КОНСУЛЬТАНТА. 
З/п від 7000. Тел. 0508500051

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

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

	� Підприємству	на	постійну	
роботу	потрібен	БУХГАЛТЕР.	
Вимоги: профільна освіта, здат-
ність швидко навчатися, стресо-
стійкість, бажано досвід роботи 
з програмами 1с, МЕДОК, Тел. 
0999062414, резюме на info@
netsoft.com.ua

 � Потрібен ПРОДАВЕЦЬ 
в магазин «Groшик». Тел. 
0508500051

 � Потрібен ВОДІЙ кат. «С» 
на асенізаційну машину. Тел. 
0660078379

 � ТОВ «Сервіс - Контакт» 
на роботу потрібні: СЛУСАР	
–	МОТОРИСТ,	СЛЮСАР	
ПО	РЕМОНТУ	ДИЗЕЛЬНОЇ	
ПАЛИВНОЇ	АПАРАТУРИ,	
СЛЮСАР	ПО	РЕМОНТУ	
ХОДОВОЇ	АВТОМОБІЛІВ. Тел. 
0509810509

 � Потрібен ВОДІЙ	кат.	«С». 
Тел. 0662127037

 � Потрібні ПРАЦІВНИКИ для 
укладання плитки та вста-
новлення пам’ятників. Тел. 
0662127037

	� 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)

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

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

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

 � Закуповуємо БУЗИНУ. 
Дорого. Самовивіз. Тел. 

0509498855, 0965167370 
(№35)
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Вітання

ВІТАЄМО ВІТАЄМО 
молодих маммолодих мам

У селі Розбишівка, Полтавської області, за підтрим-
ки Групи АГРОТРЕЙД, відбувся футбольний турнір 
«Кубок Сивочолого Хоролу». 

До АГРОТРЕЙДу звернувся депутат Липоводо-
линської сільської ради Сергій Гресь з проханням до-
помогти провести турнір, який відбувається щороку. 
«Коли до нас звернулись, у нас навіть не було сумні-
вів, аби взять в цьому участь. Компанія завжди під-
тримує такі ініціативи. Особливо коли це стосується 
здоров'я та спорту», — розповів регіональний мене-
джер Групи АГРОТРЕЙД Карен Давтян.

Організатори та учасники турніру, а також вбо-
лівальники задоволені співпрацею. «АГРОТРЕЙД 
знаю давно, як надійного виробника, який, крім ос-
новних зобов'язань, ще й допомагає громаді. Турнір, 
який ми провели за допомоги АГРОТРЕЙДа, поклав 
початок відродженню футбола в Розбишівці, тепер 
кожної суботи нас запрошують в усі найближчі села 
на турніри», — радіє Сергій Гресь.

До складу команд увійшли жители найближчих 
сіл. Для всіх них футбол — це улюблене хобі, якому 
вони намагаються присвячувати якомога більше часу. 

Футбольний турнір був присвячений 35-річчю за-
воювання командою Розбишівка кубка Гадяцького 
району. «Зараз мені 65 років, я сьогодні виступаю, не-
зважаючи на вік, у прекрасному традиційному турнірі 
в прекрасному селі Розбишівка, — каже староста с.Бе-
резова Лука Іван Кудінов. — Футбол для мене — це 
основне. Я граю довгі 45 років, з них 30 років грав за 
основну команду села Березова Лука, а потім за ко-
манду ветеранів району і села Березова Лука».

За результатами матчів, перше місце посіла коман-
да «Фаворит», с. Петрівка-Роменська, друге — «Ко-
лос», с. Веприк, третє — «Темп», с. Сергіївка, четверте 
— «Хорол», с.Розбишівка. Команди були нагородже-
ні медалями, а переможець отримав кубок. 

добрі справи

АГРОТРЕЙД ДОПОМІГ ПРОВЕСТИ ФУТБОЛЬНИЙ ТУРНІР

11.08. Ірина Ковтун 
(с. Ручки) хл., 4200 54 см
13.08 Катерина Росенко 

(с. Лютенька) хл., 3550 54 см
16.08 Любов Поливана (с. Ручки) 

дівч., 3100 53 см
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На вихідних у Вирішальному та 
Степовому відсвяткували День 
села. У неділю, 15 серпня, біля 
будинку культури у Вирішальному 
зібралися жителі сіл та гості.

 Офіційна частина свята розпочала-
ся з вітальних слів старости села Ви-
рішальне, Тетяни Хоптинської. Потім 
учасники художньої самодіяльності 

подарували розважальну концертну 
програму та яскраві емоції. 

Продовжили святкувати лотереєю, 
народними гуляннями з кулешем, ва-
рениками і солодощами, дитячими 
атраціонами та розвагами, а згодом – 
дискотека. Цілий день у селі лунали 
запальні пісні та гучні оплески.

Вікторія Цимбал.
Фото із сторінки Ю. Устименко у Фейсбук

У неділю, 15 серпня, зі всіх околиць 
Гадяччини лунали запальні пісні та ве-
село святкували День села у Римарівці. 
Провели сільські розваги на шкільно-
му стадіоні. Зібралися не тільки місце-
ві жителі, а й приїхали гості з сусідніх 
громад, аби разом відпочити, подивити-
ся концертну програму та взяти участь 
в безпрограшній лотереї. 

Під час свята місцеві господині часту-
вали присутніх святковою кашею, а всі 

охочі могли зробити оригінальні фото 
біля різних локацій. Позитивного на-
строю додали місцеві аматори та кращі 
артисти сільського будинку культури. 
Для найменших гостей теж вистачало 
забав: безкоштовні батути, гірки, солод-
ка вата, поп-корн та аквагрим.

На завершення – дискотека та 
феєрверк.

Фото: Таня Коваленко у Фейсбук

ЧАСТУВАЛИ 
КУЛЕШЕМ, 
ВАРЕНИКАМИ 
І КАВУНОМ

ВІДСВЯТКУВАЛИ 
ВЕСЕЛО Й 
БАГАТОЛЮДНО 

Звивається стежиночка
до рідного села,

Та найдорожча жилочка,
де молодість пройшла,

Та ниточка без вузликів,
що в серці я ношу,

Та найсвятіша музика,
якою дорожу.

Веде вона по споришах
в калинові гаї,

До верб, де ночі не на жарт,
співають солов’ї.

Де луг, де гайворін-трава,
де гомонить струмок,

Де все дитинство ожива
від згадок і думок.

Село моє, мій дивосвіт –
колисочка подій,

Лишило ти глибокий слід
у пам’яті моїй.

Все найдорожче зберегло,
що діялось-булось –

Моє найглибше джерело –
село, моє село.
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Оголошення, реклама

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

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

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

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

ПРАЦЮЄ СИСТЕМА ЗНИЖОК!

Тел. 0958276908Форма оплати� 
будь�яка.

ЕВАКУАТОР-МАНІПУЛЯТОР
ЦІЛОДОБОВО

Оренда лафету
ВИКУП 

автомобілів, 
мотоциклів та 
мопедів на з/ч

Тел. 0508406689, 
0974018984

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

ПрАТ «Гадяцьке 
бурякогосподарство» запрошує 

власників земельних ділянок (паїв) 
до плідної 

та довготривалої співпраці

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

Розглядаємо купівлю земельних ділянок.
Здійснюємо безкоштовний 

юридичний супровід.
Ми працюємо чесно і відкрито, тому наші 

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

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

тивною підтримкою звертайтесь 
за адресою:

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

НАШІ КОНТАКТИ:
Секретар – +380999302650

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

афіша

Дорога і проживання на 7 днів
«економ» 2060 грн

«люкс» 2340 грн
Виїзд з Гадяча 29-30 серпня

ОКСАМИТОВИЙ СЕЗОН 
В ЗАЛІЗНОМУ ПОРТУ

Тел. 0996223252 Пані Тамара

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
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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

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

а
ф

іш
а

18:00 – дитячі 
атракціони.

19:00 – музичний 
дарунок від 

Віталія Лобача.
Окрім цього:
частування;
дискотека; 
 феєрверк. 

19 СЕРПНЯ 
СВЯТКУЙМО 
РАЗОМ ДЕНЬ 

СЕЛА БОБРИК
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Оголошення, реклама

ПОГОДА

Марка 
пального

Вартість, 
грн 

А-92 29,12

А-95 29,90

ДП 27,77
ГАЗ 17,25

Марка Вартість, 

Ціни на пальне станом на 
17.08.2021 р.

Курс валют станом 
на 17.08.2021 р.

Купівля Продаж НБУ

USD 26,64 26,84 26,6457

EUR 31,26 31,60 31,3633

10 RUB 3,24 3,74 3,6261

35

Комп'ютерна діагностика. Ремонт і регулювання 
інжектора, карбюратор, чистка форсунок, розхід 

палива СО-СН. Установка: автосигналізації, 
ксенон, магнітоли та інше доп. обл.

Ремонт	стартерів	та	генераторів	до	будь-яких	
авто	та	с/г	техніки.	З/ч	в	наявності.

Тел. 0662506957

АВТОЕЛЕКТРИК

26.08.2021

33Тел.0958276908

ПОСЛУГИ 
АСЕНІЗАТОРА
ЗІЛ-130 ОБ’ЄМ 

6 м куб.

ПО МІСТУ 
ТА РАЙОНУ

34

(сосна, липа), дошка 
для підлоги, блок 

хаус, паркетна 
дошка, брус

ВАГОНКА 
Тел. 0988113050

Очищення 
димоходів, камінів, 

вентиляційних 
каналів турбощіткою.
Діаметр димоходів від 

100 до 400 мм. 

33

Вартість від 150 грн.
Заявки за тел.

0958276908

32

 ЧОРНИХ ТА 
КОЛЬОРОВИХ 

МЕТАЛІВ
Дорого

Лі
ц.

 А
Е 

№
29

25
58

 в
ід

 5
.0

5.
14

Тел. 0997956117

ПРОДАЖ ТА ОБМІН 
вуглекислотних та 
кисневих балонів

АРГОН

БРУХТ

31

КУПЛЮ 
СТАРІ

0994174060

холодильники, 
телевізори, 

газові колонки та інше

Четвер, 19 серпня 
Мінлива хмарність, дощ, 
можливі грози
мін. +18°, макс. +24°

П’ятниця, 20 серпня 
Хмарно з проясненням
мін. +17°, макс. +27°

Субота, 21 серпня
Невелика хмарність
мін. +17°, макс. +28°

Неділя, 22 серпня
Невелика хмарність
мін. +17°, макс. +25°

Понеділок, 23 серпня
Невелика хмарність
мін. +14°, макс. +22°

Вівторок, 24 серпня
Мінлива хмарність, 
мін. +13°, макс. +22°

Середа, 25 серпня
Мінлива хмарність
мін. +13°, макс. +23°

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

33

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

склотару. 
Тел. 0501838458, 0980922374

ТЕЛЕФОН	
редакції:	

0508011885	
3-34-67

Тел. 0509498590
0964461222

ВАНТАЖНІ
ПЕРЕВЕЗЕННЯ

до 1,5 т

по місту, 
області та 

Україні

Послуги

вантажника

33

34

Фермерське господарство
«Литвиненко-Агро» 
Візьме в оренду паї 

на території колишньої 
Книшівської с/р.

 Орендна плата висока. 
 Тел. 066 839 27 97

35

КУПЛЮ ЯГОДИ БУЗИНИ

Дорого
В будь-якій кількості
Можливий самовивіз

Тел. 0501881470

Телефони номерів та адреси, за якими громадяни 
можуть повідомити про вчинення корупційних 

правопорушень працівниками  підрозділів 
Головного управління Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Полтавській області

01030, м. Київ, вул. О. Гончара, 55а, звернутися з 
електронним листом на адресу (terminova_upk@mns.
gov.ua), за номером «телефону довіри» ((044) 289-12-41) 
ДСНС України; 36007, м. Полтава, вул. М. Бірюзова, 26/1, 
звернутися з електронним листом на адресу (cpztavk@ukr.
net), або за телефоном (0532) 50-35-82 Головне управління 
ДСНС України у Полтавській області.

6 державна пожежно - рятувальна частина м. Гадяч

САЛОГУБ Володимир Анатолійович
Начальник Головного управління 

2-92-33

ГОРБЕНКО Олег Миколайович
Перший заступник начальника Головного 
управління 

503-575

ЛИСЕНКО Олександр Миколайович
Заступник начальника Головного управління з 
реагування на надзвичайні ситуації 

503-560

ЛЮБЕЦЬКИЙ Ярослав Васильович
Заступник начальника Головного управління 503-570

ГРИШАНІН Володимир Миколайович 
Заступник начальника Головного управління 
із запобігання надзвичайним ситуаціям 
Головного управління

503-590

КЛИПАЧЕНКО Дмитро Борисович
Начальник сектору з питань запобігання та 
виявлення корупції Головного управління

503-582
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Примусовий захід у вигляді сус-
пільно корисних робіт, який фахів-
ці юстиції застосовують до злісних 
боржників по аліментах, неодноразо-
во демонстрував свою дієвість. 

«У ситуаціях, коли неплатники алі-
ментів свідомо приховують статки,  
майно та повністю ігнорують фінансо-
ві потреби дітей, одним із дієвих сти-
мулів до погашення заборгованості є 
прилюдне висаджування квітів чи ре-
монт міських парканів. – розповідає 
Ірина СВИСТУН, начальник Північ-
но-Східного міжрегіонального управ-
ління Міністерства юстиції (м. Суми). 
– Разом з тим варто зазначити, що ос-
новна мета суспільно корисних робіт 

полягає в наданні чи не єдиної мож-
ливості для розрахунку з малечою тим 
боржникам по аліментах, які насправ-
ді не мають ресурсів». Очільниця до-
дала, що з початку 2021 року завдя-
ки складеним та направленим до суду 
державними виконавцями протоко-
лам про притягнення неплатників алі-
ментів до суспільно корисних робіт 
підростаючому поколінню було від-
шкодовано майже 765 тисяч гривень 
аліментного боргу. У тому числі на 
Полтавщині діти отримали майже 252 
тисячі гривень аліментів, на Сумщині 
– понад 222 тисячі гривень та близько 
288 тисяч гривень дитячих коштів по-
вернуто батьками Чернігівщини.

У липні у Полтаві та області заре-
єстрували 260 нових автомобілів. На 
покупку цих авто в регіоні витрати-
ли 7,5 млн доларів. Кросовери та по-
зашляховики становили 76% від за-
реєстрованих у липні автомобілів. 
Дизельними двигунами були облад-
нані 26% авто. Середня ціна склала 
29 000 доларів, якщо не враховувати 
вартості додаткового обладнання, – 
йдеться у повідомленні сайту з прода-
жу автомобілів RST.ua. Найпопуляр-
нішою маркою у регіоні була Toyota. 
За місяць придбали 55 таких автомо-
білів на суму 2 млн доларів. Хетчбек 
Renault Sandero отримав найбільшу 
кількість продажів у регіоні і покрив 
8% продажів. Крім нього часто купу-

вали Toyota RAV4 і Renault Duster. За-
галом у липні в Україні зареєстрували 
9 600 нових автомобілів. На покупку 
цих авто витратили 305 млн доларів. 
Порівняно з липнем минулого року, в 
Україні збільшились продажі нових 
автомобілів на 15%. Тоді українці при-
дбали в автосалонах 8 300 авто загаль-
ною вартістю 260 млн доларів, а збіль-
шення кількості продажів відносно 
2019 року складало 10%. Нагадаємо, 
у першому півріччі у Полтаві та об-
ласті зареєстрували 1 650 нових авто-
мобілів загальною вартістю 46 млн до-
ларів. Тоді найпопулярнішим брендом 
було Renault, а найпопулярніша мо-
дель за 6 місяців 2021 року – кросо-
вер Renault Duster.

Гадяцька ДПІ Головного управлін-
ня ДПС у Полтавській області пові-
домляє, що наказами Міністерства фі-
нансів України від 18.06.2020 № 306 
«Про внесення змін до наказу Мініс-
терства фінансів України від 21 січня 
2016 року №13» (далі - наказ № 306) та 
від 08.06.2021 № 329 «Про затверджен-
ня Змін до Положення про форму та 
зміст розрахункових документів/елек-
тронних розрахункових документів» 
(далі - наказ № 329) були внесені зміни 
до Положення про форму і зміст розра-
хункових документів.  Зазначені зміни 
стосуються реквізитів фіскальних касо-
вих чеків на товари (послуги), що ство-
рюються та друкуються реєстраторами 
розрахункових операцій та програмни-
ми реєстраторами розрахункових опе-
рацій. Отже, до 01.08.2021 року РРО, 
версії внутрішнього програмного за-
безпечення яких перебували у Держав-
ному реєстрі РРО до набуття чинності 
Наказу № 306, проте не перебували на 
обліку у органах ДПС, обов’язково ма-
ють бути доопрацьовані їх виробника-
ми (постачальниками) для можливості 
виконання вимог щодо форми і змісту 
розрахункових документів/ електро-
нних розрахункових документів, які 
формують РРО.

РРО мають бути доопрацьовані для 
можливості відображення у касових 
чеках:

найменування суб’єкта 
господарювання;
заокруглення суми до сплати;
зазначення валюти операції;
найменування платіжної системи.
В зв’язку з прийняттям Наказу № 

329 до 01 жовтня 2021 року РРО ма-
ють бути доопрацьовані для можливо-
сті відображення у касових чеках:

-  значення штрихового коду марки 
акцизного податку на алкогольні напої.

Слід звертати увагу на дотримання 
у фіскальних касових чеках РРО/про-
грамних РРО вимог Положення про 
форму і зміст розрахункових докумен-
тів/електронних розрахункових доку-

ментів, затвердженого наказом Мініс-
терства фінансів України від 21.01.2016 
№ 13, Вимог щодо реалізації фіскаль-
них функцій реєстраторами розрахун-
кових операцій та Вимог щодо забезпе-
чення виконання фіскальних функцій 
програмними реєстраторами розрахун-
кових операцій для різних сфер засто-
сування, затверджених постановою Ка-
бінету Міністрів України від 18 лютого 
2002 року № 199».

ЯК ОТРИМАТИ ДОВІДКУ ПРО 
ПОДАНУ ДЕКЛАРАЦІЮ ПРО 
МАЙНОВИЙ СТАН І ДОХОДИ?
Гадяцька ДПІ Головного управління 

ДПС у Полтавській області повідом-
ляє’: за зверненням платника податку 
контролюючий орган, до якого було по-
дано декларацію про майновий стан і 
доходи, видає Довідку про подану де-
кларацію про майновий стан і доходи 
за формою, затвердженою наказом Мі-
ністерства фінансів України від 13 черв-
ня 2017 року № 568. Довідка видаєть-
ся контролюючим органом на підставі 
заяви платника податків про видачу 
Довідки та поданої Декларації безоп-
латно протягом 10 календарних днів з 
дати отримання заяви. Заяву про ви-
дачу Довідки за формою, наведеною у 
додатку до Порядку № 568, за вибором 
платника податку може бути подано за-
собами електронного зв’язку в електро-
нній формі з дотриманням вимог зако-
нів України від 22 травня 2003 року № 
851-VІ «Про електронні документи та 
електронний документообіг» із зміна-
ми та доповненнями та від 05 жовтня 
2017 року № 2155-VІІ «Про електронні 
довірчі послуги». Довідка видається у 
паперовій та/або електронній формах. 
Довідку у паперовій формі отримує без-
посередньо платник податків (уповно-
важений представник) за місцем подат-
кового обліку.

Микола Рудько, начальник Гадяцької ДПІ  
Головного управління ДПС у Полтавській 

області

ПРРО: ВАЖЛИВІ ЗМІНИ 765 ТИСЯЧ АЛІМЕНТІВ 
ЗАВДЯКИ СУСПІЛЬНО 
КОРИСНИМ РОБОТАМ 

ПОЛТАВЦІ ЗА МІСЯЦЬ 
КУПИЛИ НОВИХ АВТО  
НА 7,5 МЛН ДОЛАРІВ

Гадяцький сектор організації роботи 
організаційно-розпорядчого управлін-
ня ГУ ДПС у Полтавській області   об-
ласті акцентує увагу, що офіційне пра-
цевлаштування – це захист соціальних 
інтересів громадян, гарантування пра-
ва на соціальні виплати та пенсійне за-
безпечення. Крім того, не задекларова-
на праця знижує доходи державного 
бюджету, а отже і можливість фінансу-
вання державних програм соціального 
спрямування. 

Так, після офіційного укладання тру-
дового договору працівник користу-
ється такими правами, як право на га-
рантований розмір заробітної плати (у 
тому числі доплати, надбавки й заохо-
чувальні виплати); право на відпустку, 
у тому числі додаткову й без збережен-
ня зарплати, відпустку у зв’язку з вагіт-
ністю та пологами; право на оплату лі-
карняного; право на достроковий вихід 
на пенсію через шкідливі умови пра-
ці; право на скорочений робочий день, 

тиждень через шкідливі умови праці; 
право не працювати у вихідний і свят-
ковий день; право не залучатися до по-
наднормових робіт без бажання пра-
цівника; право на допомогу в зв’язку з 
безробіттям; право на соціальне стра-
хування від нещасних випадків на ви-
робництві й професійних захворювань; 
право на зарахування виробничого ста-
жу; право на матеріальне забезпечення 
в порядку соціального страхування в 
старості; право на гарантії за колектив-
ним договором. 

З заробітної плати офіційно працев-
лаштованого працівника здійснюєть-
ся сплата єдиного внеску, період робо-
ти зараховується в повному обсязі для 
його стажу, який буде разом із розміром 
заробітної плати враховуватися при на-
рахуванні пенсійної виплати. 

Гадяцький сектор організації роботи 
організаційно-розпорядчого управління 

Головного управління  
ДПС у Полтавській області.

ОФІЦІЙНЕ 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ: 
ГАРАНТІЯ СОЦІАЛЬНИХ, 
ЕКОНОМІЧНИХ І 
ТРУДОВИХ ПРАВ
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Сумуємо, пам'ятаємо

згадаємо

Проте, від 2014 року уособленням за-
хисників України стали Герої Небесної 
Сотні, вірні присязі військові з анексо-
ваного Кримського півострова, учасни-
ки Антитерористичної операції та Опе-
рації Об’єднаних Сил на Сході України. 

Звитяга українського вояцтва під час 
війни дала країні нових героїв - чолові-
ків та жінок української армії і силових 
структур, що воюють на Сході. Відтоді, 
українські воїни та добровольці про-
довжують руйнували міфи про непере-
можність російської армії.  

Страшні цифри, непоправні втра-
ти, надто жахлива ціна, що сплачена та 
сплачується сьогодні за незалежність 
нашої держави. За даними ООН, у ре-
зультаті збройної агресії Росії проти 
України загинули понад 13 тисяч укра-
їнців, близько 25450 поранено.

Вшановуючи пам’ять усіх, хто від-
дав своє життя за Україну, її незалеж-
ність та соборність, глибоко усвідом-
люємо, що подвиг сучасних героїв, які 
незалежно від віку та статусу відстою-
вали свободу та гідність нашої сувере-
нної європейської держави, назавжди 
залишиться в наших серцях.   

Згадаймо наших земляків та усіх ін-
ших героїв, які будуть жити вічно у на-

шій пам’яті, у наших починаннях і по-
мислах та постійно нагадуватимуть 
нам, якою дорогою ціною здобувалася 
незалежність та свобода України. Вони 
стояли на смерть за кожного із нас – за 
те, щоб наступне покоління мало гідне 
майбутнє у незалежній країні, а всі ми 
могли розвивати громадянське суспіль-
ство та робити Україну кращою.

Тож, схилімо голови у вдячності пе-
ред тими, хто тримав та продовжує три-
мати небо над українськими містами, 
даючи нам можливість у цей час вчи-
тися, працювати та жити у мирі, у тилу, 
без обстрілів та кулеметних черг. Пере-
конані, що ніхто і ніколи не забуде їх. 
Тих, хто загинув на полі бою, виборю-
ючи територіальну цілісність соборної 
України в роки її незалежності. 

«БМ»

ВОНИ ЗАГИНУЛИ 
У БОРОТЬБІ ЗА 
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 

Національна пам›ять українців зберігає спомини про подвиги та 
жертовність наших пращурів на цьому важкому, политому українською 
кров›ю шляху, що лише наприкінці ХХ ст. призвів до проголошення 
незалежності України і створення власної самостійної держави.
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ОВЕН	
(21.03	-	20.04).
На цьому тижнi бажано 
зайнятися особистими 
справами, вiдклавши на 

час громадськi. Тим бiльше, що 
для цього з`явиться бiльше часу 
i можливостей, смiливостi i рi-
шучостi. Бажаючi розпочати новi 
вiдносини, зможуть це зробити. 
Будьте активнiше - спiвпрацюйте 
з партнерами, укладайте угоди i 
союзи, але не забувайте, що ба-
жання iнших так само важливi, як 
i вашi власнi. Недiля - прекрасний 
день для споглядання i вiдпочинку 
на природi.

ТЕЛЕЦЬ	
(21.04	-	21.05).
Тиждень складна i не-
передбачувана, тому 
вам доведеться на-

братися мудростi i терпiння, щоб 
долати труднощi, що виникають. 
Близькi люди можуть бути занад-
то прискiпливi i образливi, поста-
райтеся не вступати в конфлiкти, 
а згладити гострi кути. У вiвторок 
бажано не починати нiчого ново-
го, середа небезпечна конфлiк-
тами з начальством. Починаючи 
з четверга ситуацiя змiнитися в 
кращу сторону. Не забувайте про 
накопиченi домашнiх справах i 
проблемах, вони чекають свого 
вирiшення.

БЛИЗНЮКИ	
(22.05	-	21.06).
Щастя не за горами, 
потрiбно просто в нього 
повiрити. Вашi зусилля 

не пропадуть дарма, ви отримає-
те те, про що давно мрiяли. Вашi 
iдеї будуть затребуванi i дозво-
лять добитися успiху. Вас чекають 
цiкавi поїздки i новi враження. В 
особистому життi очiкуються при-
ємнi змiни. Проведiть вихiднi з 
улюбленими людьми.

РАК	(22.06	-	23.07).
Проблеми минулих днiв 
вiдсунуться на заднiй 
план, а вашi неспо-

дiванi рiшення принесуть чудо-
вий результат. Якщо ви постави-
те перед собою мету домогтися 
кар`єрного росту, постарайтеся 
не втратити дорогоцiнний час, 
однак, зрозумiло, не за рахунок 
колег. У середу вас чекає яскрава 
перемога або значний прибуток. 
У четвер не варто дiлитися своїми 
емоцiями з оточуючими. Вихiднi 
проведiть на природi.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
Ваша зросла активнiсть 
i рiшучiсть принесуть 
плоди. Прекрасний 
перiод для спiлкування, 

поїздок, вiдпустки. Друзi будуть 
звертатися до вас за допомогою 
i порадою. Ви можете отрима-
ти можливiсть для кар`єрного 
зростання та реалiзацiї творчих 
задумiв. Справи на роботi скла-
датимуться цiлком успiшно, якщо 
ви, звичайно, прикладiть до того 
хоча б мiнiмум зусиль.

ДIВА	(24.08	-	23.09).
На цьому тижнi бажа-
но спiввiдносити свої 
обiцянки з можливiстю 
їх виконання. Можли-

ва якась неприємна iнформацiя 
про дiлового партнера, яка внесе 
змiни у вашi плани. Краще зосе-
редитися на роботi, так як осо-
бисте життя буде досить млявою 
i буденною. Час сприятливо для 
самореалiзацiї i прояву талантiв. 
У вихiднi до вас можуть нагрянути 
несподiванi гостi.

ТЕРЕЗИ	
(24.09	-	23.10).
На роботi, якi б зусилля 

ви не прикладали, iстотних змiн 
поки не передбачається. Але, не-
зважаючи на це, у вас може з`яви-
тися реальний шанс пiднятися по 
кар`єрних сходах. На цьому тижнi 
варто купувати нерухомiсть або 
робити ремонт. У четвер краще не 
приймати поспiшних рiшень, не-
обхiдно буде все ретельно проду-
мати i об`єктивно оцiнити. Субота 
порадує вас цiкавою компанiєю 
або романтичним побаченням. 
Постарайтеся бути уважнiшими 
до близьких людей.

СКОРПIОН	
(24.10	-	22.11).
Любiть себе i дозво-
ляйте iншим це робити. 
Любов надихне вас на 

подвиги, i ви зможете домогтися 
будь-яких висот. Ви маєте право 
на щастя. Не треба весь час жер-
твувати собою заради iнших. Се-
редовище - практично iдеальний 
день для рiшучих крокiв в будь-
якiй областi. У п`ятницю дiловi пе-
реговори будуть проходити легко 
i вдало. Можна розраховувати на 
великий прибуток. Субота - вiд-
мiнний день для романтичного 
побачення.

СТРIЛЕЦЬ	
(23.11	-	21.12).
Наступний тиждень, 
швидше за все, виявить-

ся насиченою подiями, а резуль-
тати будуть залежати вiд вашого 
розсудливостi i вмiння миттєво 
реагувати на раптовi змiни. У по-
недiлок небажана поспiшнiсть у 
рiшеннях, головними якостями 
повиннi бути акуратнiсть i iнте-
лект. Вiвторок сприятливий для 
змiни мiсця роботи. У четвер кра-
ще не їхати далеко, машина за-
грожує зламатися, а рейс можуть 
скасувати. Вихiднi проведiть з ко-
ристю - на свiжому повiтрi.

КОЗЕРIГ	
(22.12	-	20.01).
Найкращих результа-
тiв на цьому тижнi ви 
можете добитися в 

роботi iнтелектуального характе-
ру. Важлива i необхiдна для вас 
iнформацiя надiйде у вiвторок, 
швидше за все, вiд друзiв. У се-
реду доведеться посперечатися 
з колегами. Вислухайте опонента 
i не поспiшайте з висновками. У 
п`ятницю постарайтеся не бра-
ти участь в закулiсних iнтригах. 
В особистому життi не виключенi 
розчарування.

ВОДОЛIЙ	
(21.01	-	19.02).
На цьому тижнi загаль-
ний глузд, намагайтеся 
не пiддаватися сього-

часної жадобi гострих вiдчуттiв. 
Пам`ятайте, що таємне може ста-
ти явним, так що не варто обма-
нювати i змiнювати. Близьким лю-
дям знадобиться ваше спiвчуття i 
оптимiзм. Якщо ви помiтите, що 
занадто часто з ними конфлiкту-
єте, то варто задуматися про те, 
чи правильно ви поступаєте, по-
дивiться на себе зi сторони, i ви 
багато чого зрозумiєте.

РИБИ	
(20.02	-	20.03).
Тиждень обiцяє багато 
хаосу i плутанини, ба-
гато планiв доведеть-

ся мiняти. Вiдкиньте дрiбнi деталi, 
сконцентруйтеся на найголовнi-
шому, зараз ви можете зробити в 
намiчених справах вiдчутний крок 
вперед. Будьте тактовнi, але в 
той же час в коректнiй формi вiд-
стоюйте свої iнтереси при спiлку-
ваннi з начальством.

� е

Астрологічний гороскоп
23-29 серпня 2021 року

� е

У вільну хвилинку

історії з життя

…Усе почалося з парку, де любила гуляти 
Олена. От і цього разу, вкинувши в торбинку 
пляшку води - післяполудневе сонце припіка-
ло, - пішла на прогулянку. А ще тут продава-
ли смачнюче морозиво. Кульками. У вафель-
них ріжках…

На одній з лавок було розкладено зо два де-
сятки книг. А їхня продавчиня - дівчина ро-
ків чотирнадцяти - сиділа в інвалідному візку. 
Вона ні до кого не зверталася, аби глянули на 
її товар. Просто чекала, що хтось зупиниться…

Біля «смачного» кіоску збиралася черга. До-
рослі й діти хотіли чим швидше отримати хо-
лодного смаколика. Олена також пришвид-
шила крок. Майже минула лавку з книжками. 
Та враз зупинилася, оглянулась. Зустрілася 
поглядом з продавчинею. В її очах було щось 
таке…

Олена привіталася. Почала переглядати кни-
ги. Дівчина назвала ціну. Саме стільки було на 
морозиво в Олени. Вона вибрала книгу амери-
канської письменниці, яка давала поради, як 
зробити так, аби мрії збувалися. «Фантасти-
ка, - подумала. - Наші суспільства різні. І якщо 
там подібні поради працюють, то тут не працю-
ють жодні». Але книгу купила.

- Приємного читання, - побажала дівчина.
У цей момент біля лавки зупинився чоло-

вік з кокер спаніелем. Атлетична фігура, до-
рогі парфуми, легка неголеність. Такий собі 
мачо. Брутальний мачо. Ні, брутальний кокер. 
Так Олена подумки нарекла незнайомця з со-
бачкою. Здивувалася, коли брутальний кокер 
почав приглядатися до книг. Невже такі щось 
читають? Уподобав детектив. Простягнув про-
давчині крупну купюру.

- У мене немає стільки здачі, - сумно мовила 
дівчина. - Сьогодні лише ця пані купила книгу. 

- Ти розпродуєш домашню бібліотеку? 
- запитав.

- Дещо... У нас велика бібліотека. Я... ми... 
збираємо гроші мамі на лікування.

- Здачі не потрібно.
- Дякую, - майже прошепотіла дівчина.
Олена минула «смачний» кіоск, знайшла по-

рожню лавку й розкрила книгу. «Хто сказав, 
що мріяти - шкідливо? Навпаки! Шкідливо 
не втілювати мрії в життя...», - почала читати.  
Але думками повернулася до дівчини в інва-
лідному візку. Про що вона мріє, коли бачить, 
як її однолітки ходять, бігають? Коли виби-
рає з домашньої бібліотеки книги на продаж? 
Здогадатися не важко. Ще б ті мрії збувалися. 
 В Олени ж було завжди багато мрій. А зараз їй 
би закінчити писати дитячу книжечку. Ні, вона 
не письменниця. В неї зовсім інша професія. 
Писати для дітей - це хобі. Коли Олена була 
дитиною, казки її оминали. Вони приходили 
до інших дітей. Мама багато працювала, була 
втомлена. Їй не до казок. У батька була інша 
сім’я. Він розповідав казки своєму маленькому 
синові. Олена сама придумувала різні історії. 
Втікала у вигаданий світ. Повертала туди бать-
ка. І знову була щасливою. А потім плакала... 

...Героїня її книг дівчинка Біляна. Маленька 
мрійниця. Її вигадки мали чарівну властивість. 
А ще вона здійснювала таємні бажання дітей, 
а інколи й дорослих, залишених самотніх тва-
рин, рослинок. Біляна вміла відчувати душу 
всього живого. Олена вже знала фінальну роз-
повідь своєї книги. Біляна здійснить мрію ді-
вчини в інвалідному візку. Мрію про здорову 
маму. Олена гуляла парком і подумки писала 
історію. Найдовша алея була майже порожня. 
Затінку тут не було. І раптом... маленька пір’їн-
ка кружляла в гарячому повітрі. Олена підста-
вила руку і пір’їнка сіла на долоню. Глянула в 
небо. Де ж той птах чи птаха? Не видно...

- Пір’їнка від ангела, - мовила сама до 
себе Олена. - Дякую за подарунок, любий 
ангелику...

В Олени нині - День ангела. Вона подару-
вала собі книгу про мрії. А тепер отримала ще 
й пір’їнку. Вона ще декілька разів розминала-
ся з брутальним кокером та його спаніелем. А 
от дівчини в інвалідному візку довго не було. 
Олена купила б у неї ще декілька книг. Але на 
лавці, де розкладала свій мудрий крам дівчи-

на, сиділи інші люди. Невдовзі й брутального 
кокера не стало. Зустріла дівчину згодом. Ра-
зом із мамою. Молода, але з ранньою сивиною 
жінка, неквапом котила візок. Олена й дівчи-
на упізнали одна одну. Усміхнулися.

- Дякую, що тоді купили в мене книгу, - мо-
вила дівчина. - Пам’ятаєте чоловіка зі спаніе-
лем? Він допоміг нам... мамі, тобто.

- Брутальний кокер?! - вирвалося в Олени.
Дівчина здивовано глянула на неї.
- Це я нарекла його так жартома. Чомусь він 

тепер не вигулює свою спаніеля.
- Він не живе в нашому місті. Тут мешкає 

його мама. А він - у столиці. Він собачку сво-
єї доньки сюди привіз на деякий час. О і вигу-
лював. А донька тоді лікувалася в закордон-
ній клініці. У неї було щось серйозне. Він... він 
тільки з вигляду такий... брутальний, - усміх-
нулася дівчина. - А насправді - добрий.

- Це була для нас така несподіванка, - втру-
тилась у розмову мама дівчини. - Я привезла 
до парку Віру з книгами. А він підійшов і дав 
нам гроші. Я запитала, чому він це робить. Він 
коротко розповів свою історію. Через хвилю-
вання забула запитати його ім’я. Ми часто гу-
ляємо в парку. Хотіли би ще раз подякувати 
йому. Завдяки його допомозі я отримала необ-
хідне лікування. Сподіваюся, з його донечкою 
все гаразд. А я потрібна Вірі. Ви бачите...

Олена шкодувала, що не мала з собою кни-
жечки. Подарувала би Вірі. Вона вже виросла 
з таких книжок. Але хай би була в її бібліоте-
ці. На згадку. Іншим разом це зробить. А те-
пер закінчувала ще одну книжечку. Назвала її 
«Пір’їнка від ангела». У книжці буде й ниніш-
ня почута історія. Олена гадала, як переймену-
вати брутального кокера. Слово «брутальний» 
не годиться для дитячої книжки. Може, містер 
кокер? Трохи банально. Та чому б ні?

Її казкова героїня Біляна випадково позна-
йомиться з містером кокером, його хворою 
донькою і собачкою. Олена ще не знала, де 
вони зустрінуться, як розвиватиметься сюжет. 
Але знала фінал історії. Біляна здійснить ба-
жання дівчинки та батьків. І собачки. Бо спані-
ель все розумів. Повернувшись додому, Олена 
дістала книгу Барбари Шер, яку колись купи-
ла у Віри. Прологом до нової історії стала одна 
із фраз: «Відкривайте в собі неповторні дару-
вання, що відрізняють вас від інших людей». 
Адже її маленька героїня завжди дарує добро, 
віру, надію, любов. Книгу видрукували швид-
ко. Презентацій Олена ніколи не робила. Вона 
ж не вважала себе письменницею. Тепер уже 
мала подарувати Вірі дві книжечки. Неділь-
ного надвечір’я зустріла Віру з мамою в парку. 
Дістала з торбинки книжечки.

- Це тобі, Віро. Знаю-знаю, ти вже доросла 
для такого читання. Але хай вони будуть у тво-
їй бібліотеці.

Олени трохи не було вдома. Їздила з чолові-
ком і сином на відпочинок. А потім задощило й 
похолодало. В парку сумували порожні мокрі 
лавки. А парк сумував за галасливими дітла-
хами. Нарешті випогодилося, потепліло. Піс-
ля роботи Олена зібралася в парк. А ось і Віра 
з мамою. Дівчина помахала рукою. Олена пі-
дійшла до них.

- Я прочитала ваші книжечки, - мовила Віра. 
- Якби і в житті було так... Я колись вірила, що 
казки - це інколи правда.   

Олена дістала з сумочки маленьке пір’ячко 
й поклала на долоню дівчини. «Я ангела свого 
попрошу, щоб він допоміг і тобі...», - подумки 
склалося побажання в риму. А вголос мовила:

- Це те саме... з книжки... 
Ольга Чорна

ПІР’ЇНКА ВІД АНГЕЛА
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Корисно

Здавалося б, йдеться про товар, за 
обсягами експорту якого ми є світо-
вими лідерами, і надходження валюти 
за який неабияк виручають вітчизня-
них аграріїв, підгодовують трейдерів, 
наповнюють бюджет та підтримують 
гривню (торішня експортна вируч-
ка – $5,3 мільярда). Та при цьому вну-
трішні ціни на нього скачуть, немов на 
заморський дефіцит, почасти вже пере-
вершивши цінові показники багатьох 
країн-імпортерів українських олії та со-
няшнику. Ще б пак: за останній рік вар-
тість цього популярного вітчизняного 
продукту підскочила на 90%!

І це ж – дехто каже, – ще не вечір: 
мовляв, готуймося, що восени ціна лі-
тра олії досягне чергової психологічної 
позначки у 100 гривень (4 ДОЛАРИ). 
При тому, що експортна вартість укра-
їнської продукції в липні-серпні лиш 
трохи перевищує $1,2 за літр ($1200 за 
тонну). Гаразд: «накинемо» ще кілька-
десят центів, бо ж ідеться про великі 
гуртові партії. Плюс фасування, перед-
продажна підготовка, розмитнення-о-
податкування, транспорт – однак мен-
ше двох доларів виходить.

Дешевше, ніж у США й Канаді, 
але дорожче, ніж у Польщі й 
Туреччині
За висновками експертів, починаючи 

з попереднього сезону збирання соняш-
нику, ціни на олію в Україні лише зро-
стали. Поштовхом був торішній невро-
жай, через несприятливі погодні умови 
та певне скорочення посівних площ. 
Відповідно, більша частка насіння й 
готової продукції йшла на експорт. У 
квітні влада навіть змушена була обме-
жити граничні обсяги експорту соняш-
никової олії на 2020/2021 маркетинго-
вий рік (вересень-серпень) до 5,38 млн 
т – проти очікуваних раніше 5,52 млн 
т. Бо ж у середині країни виник якщо 
не дефіцит, то, скажімо так, передде-
фіцитний стан. Чим і скористалися із 
зиском для себе виробники, постачаль-
ники й торговельні мережі. Спільними 
зусиллями вони підтягли вартість олії 
фактично до світових (роздрібних) цін. 
Аби це проілюструвати, ми попросили 
колег Укрінформу в Європі й Америці  
- дізнатися про вартість соняшникової 
(по можливості – й української) олії у 
їхніх країнах.

США: Вашингтон. Найнижча ціна за 
1 л імпортної олії $3,99+податки = при-
близно 115 грн. Нью-Йорк. 1 л поль-
ської олії в дешевому варіанті коштує 
$3,33, або 90 грн.

Німеччина. Від 3,2 євро за літр.
Канада. Великий супермаркет, власне 

виробництво магазину: 1 л – 111 грн, 3 
л – 229 грн.

Латвія. В середньому – 86 грн за літр.
Далі – цікавіше. Виявляється, в бага-

тьох європейських країнах соняшнико-
ву олію (ймовірно, українську, оскільки 
гуртові партії із цистерн розливають, 
переважно під місцевим брендами чи 
власними марками торговельних ме-
реж) можна купити дешевше, ніж у ві-
тчизняних супермаркетах.

Австрія. Найдешевша соняшникова 
олія у великих маркетах – по 2,5 євро за 
дволітрову пластикову пляшку (40 грн 
за 1 л!). Дорожчі марки – 1,4-2,2 євро за 
літр (45-70 гривень). 

Нідерланди. 1 л олії коштує 1,59 євро 
(55 гривень). Тут більш популярна 
оливкова олія.

Туреччина. 1 л – від 53 грн, 2 л – від 
103 грн, 5 л – від 228 грн (пластикова 
упаковка), 5 л – від 274 грн (жерстя-
на бляшанка). Салати соняшниковою 
олією в Туреччині не заправляють, вона 
лише для смаження. 

Польща – 1 л соняшникової олії кош-
тує в середньому 7-8 злотих (50-60 грн). 
Але вибір олії із соняшнику невеликий, 
в основному – ріпакова.

Осінь прийде.
 На чім смажити будемо?
За словами експертів, до миттєвого 

зниження цін на внутрішньому ринку 
це не призведе. Адже у серпні, зазвичай, 
в Україні працюють мало переробних 
підприємств – більшість займаються 
ремонтом й регламентними роботами 
перед новим сезоном. Тож цього міся-
ця продаватимуть те, що виробили ра-
ніше. Зате ж і жодних підстав для під-
вищення вартості цієї продукції нині 
також немає.

А ось після початку збирання ново-
го врожаю соняшнику «олійні» ціни 
можуть приємно (відносно) здивувати 
споживачів. «Адже очікуємо на гарний 
врожай – до 16,5 млн тонн, на 3 млн 
тонн більше, ніж торік. Тобто, ціновий 
сценарій зі 100 гривнями за літр олії во-
сени малоймовірний», – заспокоюють 
експерти. Хоча й на суттєве знижен-
ня цін, за її прогнозами, розраховувати 
не варто. Насіння у вітчизняних агра-
ріїв буде багато. Та якими будуть сві-
тові тренди, передбачити неможливо. 
Падіння вартості олій на світових бір-
жах стимулюватиме зменшення заку-
півельних цін на соняшник для наших 
переробників. А отже – призведе до 
зниження вартості готового продукту 
у супермаркетах. Висновок: за відсут-
ності форс-мажорних впливів на світові 
ринки олійної продукції внутрішні ціни 
на соняшникову олію в Україні мають 
стабілізуватися. Хотілося б вірити...

Укрінформ. В. Обух

В Україні ціни на окремі продук-
ти і товари за рік збільшилися на 20-
30%. Наприклад, в середньому пач-
ка сигарет подорожчала на 10 грн, а 
кілограм хліба на 5 грн, повідомляє 
Обозреватель.

Це випливає з даних Державної 
служби статистики. Рис подорож-
чав з 23,57 до 27,23 грн за кг, а куряче 
філе з 83,10 до 107,62 грн. Також зріс 
в ціні і бензин. Найпопулярніша мар-
ка А-95 подорожчала з 21,91 до 29,27 
грн за літр.

Як змінилися ціни з червня 
2020-го до червня 2021-го:
Рис (кг) з 23,57 до 27,23 грн
Хліб пшеничний з борошна 
вищого сорту (кг) з 
24,81 до 29,65 грн
Хліб пшеничний з борошна 
першого сорту (кг) з 
20,09 до 23,80 грн
Батон 500 г з 13,96 до 16,33 грн;
Макаронні вироби з м'яких сортів 
пшениці (кг) з 19,18 до 23,15 грн
Крупа гречана (кг) з 
36,96 до 42,01 грн;
Птиця  (тушки курячі) (кг) 
з 50,50 до 68,19 грн

Філе куряче (кг) з 
83,10 до 107,62 грн
Ковбаси варені першого сорту 
(кг) з 100,88 до 110,63 грн
Риба морожена (кг) з 
80,19 до 84,27 грн
Горілка 0,5 л з 92,13 до 93,31 грн
Вина столові вітчизняні 0,75 
л з 67,10 до 69,24 грн
Пиво вітчизняних марок 
0,5 л з 17,58 до 18,59 грн
Сигарети з фільтром 
вітчизняних марок пачка (20 
шт) з 40,00 до 47,81 грн
Сигарети з фільтром медіумкласу 
пачка (20 шт) з 44,81 до 55,72 грн
 Сигарети з фільтром 
преміумкласу пачка (20 
шт) з 52,17 до 62,63 грн
Сигарети без фільтра пачка 
(20 шт) з 35,64 до 42,87 грн
Плата за оренду 1-кімнатної 
квартири місяць з 3810,54 
до 4113,08 грн
Бензин А-92 л з 20,79 до 28,36 грн
Бензин А-95 л з 21,91 до 29,27 грн
Дизельне паливо л з 
21,24 до 27,61 грн

ВОСЕНИ ОЛІЯ - 100 
ГРИВЕНЬ ЗА ЛІТР 

ПРОДУКТИ І ЦИГАРКИ 
ПОДОРОЖЧАЛИ: 
ЯК ЗМІНИЛАСЯ 
ВАРТІСТЬ ЗА РІК

ЯКІ ПРОДУКТИ НАЙБІЛЬШЕ 
ПОДОРОЖЧАЛИ ЗА 4 РОКИ

МІФ ЧИ 
РЕАЛЬНІСТЬ?



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


