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

КСП «Зелений Гай»

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

Підписуємо договори оренди земельних паїв 

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ СЕЛА!

Дорого купуємо 
земельні ділянки

телефонуйте
067 673 20 10
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У день Яблучного Спаса,
19 серпня, у Гадячі, 
відбулося святкування дня 
Заярських вулиць.

 
Заяр - один із найстаріших мікро-

районів міста, саме тут започаткували 
традицію відзначати день вулиць і від-
значали це свято вперше. Під час офі-
ційної частини святкування начальник 
культури та туризму міської ради, К. 
Кувшинова, привітала всіх зі святом і 
вручила подяку заярській громаді від 
міського голови.

Далі, привітали молоду родину – 
Ярослава та Сніжану Горкунів.

Відзначили наймолодшого жителя 
Заяру – Альдара Колтиріна. 

Потім до всіх присутніх звернувся з 
вітальною промовою настоятель Свято 
-Успенського собору, отець Ігор Цебен-
ко, який освятив усіх присутніх і коши-
ки з фруктами.

На місцевих та гостей чекала розва-
жально-ігрова програма. 

Музичні вітання дарували працівни-
ки комунального закладу «Гадяцький 
будинок культури».

По закінченню концертної програми 
усіх, хто завітав на святкування при-
гощали смачною кашею. Свято завер-
шилося вогняним шоу, феєрверком та 
дискотекою.

СВЯТО ЗАЯРСЬКИХ ВУЛИЦЬ:
 ВЕСЕЛО І КОЛОРИТНО

ВРУЧИЛИ ПРЕМІЮ ІМЕНІ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ
У День Незалежності 
України, 24 серпня, у ККЗ 
«Дружба» відбулося вручення 
літературно-мистецької 
премії імені Олени Пчілки 
Національного видавництва 
дитячої літератури «Веселка» 
2021 року. 

Цьогоріч лауреатами стали:
 – Оксана Здор – за ілюстрацію, ху-

дожнє оформлення, дизайн збірників 
народних колискових пісень (з нотни-
ми додатками і картою України) «Рід-
на колисанка» (Київ: Веселка, 2019) і 
«Рідна колисанка-2» (Київ: «Веселка», 
2020), значний внесок у розвиток укра-
їнської книжкової графіки та активну 
освітню діяльність; 

- Олександр Недовіс – за збірку по-
езій «Берегом долі» (Гадяч: Видавни-
цтво «Гадяч», 2020) та популяризацію 
літератури рідного краю.

Також лауреати отримали пам’ятну 
нагороду «Серце віддаю дітям», почес-
ний знак і грошові премії.

Сторінку підготувала
Вікторія Цимбал.

Премія імені Олени Пчілки 
заснована видавництвом 

дитячої літератури «Веселка» 
у 1991 році. Із 2012 року 
до співзасновників премії 

приєдналися Гадяцька 
міська рада.
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ЯК ЗАРОБЛЯТИ НА 
ВЛАСНІЙ ЗЕМЛІ І НЕ 
ПОСТРАЖДАТИ ВІД 
МАНІПУЛЯЦІЙ 
СПЕКУЛЯНТІВ 

Не встигли в Україні 
відкрити ринок землі, 
як одразу з'явилась ціла 
когорта спекулянтів, які 
намагаються на цьому 
заробити. До яких лише 
хитрощів не вдають-
ся новоспечені ділки: 
різноманітні клуби, ін-
тернет-майданчики, зе-
мельні маркети, які на 
перший погляд пропо-
нують неймовірно ви-
гідні умови для продавців паїв. Але не все так просто.

На відміну від аграрних підприємств та фермерів, 
ці ділки навіть не збираються працювати на землі. 
Єдина їхня мета — якнайшвидше заробити на зем-
лі. І заробіток цей буде за рахунок звичайних влас-
ників паїв.

Тож, що робити, якщо ви вирішили продати зем-
лю? Як обрати покупця і на що треба звертати ува-
гу? Наша головна порада: обирайте тих, кого добре 
знаєте. Тих, хто дійсно обробляє землю і хто зареко-
мендував себе надійним виробником. Продаючи зем-
лю невідомим заїжджим ділкам, існує велика ймовір-
ність потрапити на гачок шахраїв. Якщо хтось вам 
обіцяє ціну в два-три-чотири рази вищу за ринко-
ву, будьте впевнені — за цим криється схема, в якій 
продавець точно залишиться постраждалим. Напри-
клад, озвучена ціна буде включати в себе і всі витра-
ти пов’язані з переоформленням, податками і оп-
латою послуг нотаріуса. Тобто, вам будуть обіцяти 
одну суму, а на руки ви отримаєте вдвічі менше. Тому 
завжди уточнюйте умови угоди. 

Шахраї часто працюють в зв'язці з “чорними” но-
таріусами, які, отримавши дані щодо вашої землі, 
можуть оформити фіктивну угоду. У результаті, вже 
колишній власник паю залишається без землі, без 
грошей і з підписаним договором купівлі-продажу.  

Не звертайтеся до посередників, а продавайте зем-
лю напряму надійним покупцям. Таким чином ви не 
втратите значні суми на посередницьких послугах.

У випадку оренди землі, слід теж притримуватись 
цих правил: укладати договір з надійними компанія-
ми або фермерами, які вже давно працюють на землі.  

За місяць з моменту відкриття ринку землі усього 
зареєстровано близько 3000 земельних угоду. Це мен-
ше 100 угод у день на всю Україну. Ажіотажу на рин-
ку землі насправді немає. Проте згідно з економічни-
ми прогнозами в перші місяці відкриття ринку землі 
буде триматися вища ціна, яка почне знижуватись за 
кілька місяців. Тому для тих, хто точно визначився з 
продажем землі, радять робити це якнайшвидше. Го-
ловне — надійний покупець.

Зв’язатися з нашою організацією можна за теле-
фоном: 098 677 4824, поштою SilaZemli@gmail.com 
або ж у Facebook.
Автор: Аліна Швець, Сергій Семенченко, ГО «Сила Землі».

ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір гадяцького ВУ ЖКГ 

здійснити зміну тарифів на послуги
централізованого водопостачання та 

централізованого водовідведення

На виконання вимог наказу Міністерства регіональ-
ного розвитку ,будівництва та житлово-комунального 
господарства України №130 від 05.06.2018р. Про за-
твердження Порядку інформування споживачів про 
намір зміни  цін/тарифів на  комунальні послуги з об-
ґрунтуванням такої необхідності та відповідно до По-
станови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011р. 
№869 «Про затвердження порядку формування тари-
фів на централізоване водопостачання та водовідве-
дення» (зі змінами), якими передбачено ,що ліцензіат 
подає уповноваженим органам заяву про встановлен-
ня тарифів та розрахунки тарифів за встановлени-
ми формами з підтверджуючими матеріалами і доку-
ментами , що використовувалися для розрахунків : 
Наказу Міністерства регіонального розвитку, будів-
ництва та житлово-комунального господарства Укра-
їни від 12.09.2018р. №239 «Про затвердження По-
рядку розгляду органами місцевого самоврядування 
розрахунків тарифів на теплову енергію,її виробни-
цтво,транспортування та постачання,а також розра-
хунків тарифів на комунальні послуги, подання для 
їх встановлення».

З метою приведення тарифів до економічно обґрун-
тованого рівня , відповідно до Порядку формування 
тарифів на централізоване водопостачання та цен-
тралізоване водовідведення, затвердженого постано-
вою КМУ від 01.06.2011р. №869 (зі змінами), Гадяць-
ким ВУ ЖКГ проведені планові розрахунки тарифів 
на централізоване водопостачання та централізова-
не водовідведення на 2021рік у наступних розмірах:

Населення:
- централізоване водопостачання – 17,13 грн. за 1 м 

куб  із урахуванням ПДВ;
- централізоване водовідведення  - 22,03 грн. за 1 м 

куб із урахуванням ПДВ.
Інші споживачі(бюджетні установи,юридичні осо-

би ,підприємці ,організації )
- централізоване водопостачання – 20,07 грн. за 1 м 

куб із урахуванням ПДВ;
- централізоване водовідведення  - 24,92 грн. за 1 м 

куб із урахуванням ПДВ.
На сьогоднішній день діють тарифи на послуги з 

централізованого водопостачання та централізова-
ного водовідведення, які були встановлені Рішенням 
виконавчого комітету  Гадяцької міської ради від 25 
липня 2019 року №408 , та введені з 16.08.2019 р. у на-
ступних розмірах;

Централізоване водопостачання для інших спожи-
вачів - 19,10 грн. за 1 м куб із урахуванням ПДВ

Для населення -12,92 грн. 1м куб із урахуванням 
ПДВ

Централізоване водовідведення для інших спожи-
вачів - 18,77грн. за 1м куб із урахуванням ПДВ

 Для населення  - 14,00 грн. із урахуванням ПДВ.
Діючі тарифи відшкодовують фактичні витрати 

лише на 80%.
Розрахунок планових тарифів був здійснений від-

повідно до Постанови Кабінету Міністрів Украї-
ни «Про забезпечення єдиного підходу до форму-
вання тарифів на житлово-комунальні послуги» від 
01.06.2011р. №869 .

На необхідність формування планових тарифів 
вплинув ріст тарифів на електроенергію та збільшен-
ня прожиткового мінімуму. У діючих тарифах на цен-
тралізоване водопостачання та водовідведення перед-
бачено розрахунок по ст. електроенергія по 2,45236 
грн. без урахування ПДВ за 1 кВт. год. тоді як зараз 
він становить 2,74614 грн без урахування ПДВ за 1 
кВт. год відповідно ріст склав майже 11%. Витрати на 
оплату праці на плановий  період розраховані відпо-
відно до Закону України «Про оплату праці», Закону 
України про Державний бюджет України на 2021 рік», 
Галузевої угоди між Міністерством регіонального роз-
витку, будівництва та житлово-комунального госпо-
дарства України». В діючих тарифах розрахунок заро-
бітної плати проведено відповідно до прожиткового 
мінімуму 1762 грн. Із грудня 2020р. введено прожит-
ковий мінімум 2270 грн. ріст склав 29%.

За результатами фінансово-господарської діяльно-
сті Гадяцьке ВУ ЖКГ за 2020 рік отримало 

427,8 т. грн. збитків. Невідповідність діючих тари-
фів на послуги з централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення їх реальній собівар-
тості тягне за собою нестачу обігових коштів, що над-
ходять від реалізації наданих послуг.

Отже, приведення тарифів на послуги з централі-
зованого водопостачання та централізованого водо-
відведення до економічно обґрунтованого рівня є не-
обхідним заходом для належного функціонування 
підприємства, зокрема, для здійснення розрахунків 
за електроенергію, придбання паливно-мастильних 
матеріалів, оплати податків, оплати праці працівни-
ків підприємства, забезпечення споживачів якісни-
ми послугами.

Проєкт тарифів на централізоване водопостачання :

Категорія 
споживачів

Одиниці 
виміру

Діючі 
тарифи

Проект 
тарифу

Відхи-
лення 
%

Населення грн./м 
куб

12,92 17,13 32,6

Інші 19,10 20,07 8,4

Проєкт тарифів на централізоване водовідведення :

Категорія 
споживачів

Одиниці 
виміру

Діючі 
тарифи

Проект 
тарифу

Відхи-
лення 
%

Населення грн./м 
куб

14,0 22,03 57,4

Інші 18,77 24,92 32,8

Зауваження і пропозиції приймаються протягом 7 
календарних днів з дня публікації цього повідомлен-
ня за адресою : м. Гадяч , вул. Драгоманова, 22, елек-
тронна пошта : gadiach_zhek@ukr.net

Для реєстрації пропозицій (зауважень) просимо 
зазначати прізвище, ім’я, та по батькові особи ( для 
юридичних осіб повне найменування) що їх подала, та 
її контактні дані для здійснення зворотного зв’язку .

Просимо усіх споживачів розрахуватись за спожиті 
послуги до введення в дію нових тарифів.

З повагою. Начальник Гадяцького ВУ ЖКГ 
В. М. Приходько.

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

В плані моніторингу з 16.08.21 по 22.08.2021 року відібрано та 
лабораторно досліджено 3 проби води з відкритих водойм в пунк-
тах культурно-побутового використання в р. Псел, р. Грунь. Від-
хилень від нормативних показників згідно ДСП №173-96 по са-
нітарно - хімічних показниках не виявлено. По мікробіологічних 
показниках (ЛКП)  не виявлено перевищення нормативу.                          

Патогенних мікроорганізмів в воді не виявлено.
Краснолуцька територіальна громада

З джерел централізованого питного водопостачання (водороз-
подільча мережа) в дошкільних навчальних закладах та школах 
Краснолуцької ОТГ досліджено 14 проб питної води на відповід-

ність вимог ДСанПіН 2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води пит-
ної призначеної для споживання людиною». Відхилення по сані-
тарно - хімічних показниках виявлено в 9 пробах в т. ч. по вмісту 
заліза 9 проб (від 0,26 до 1,4 мг/дм куб   при нормі до 0,2 мг/дм 
куб). Відхилення від нормативу по мікробіологічних показниках 
виявлено в 5 пробах - виділено загальні коліформи та ентерококи.

У закладах дошкільної освіти та школах Краснолуцької ОТГ 
проведено 92 виміри штучної та природної освітленості. Невідпо-
відність рівнів освітлення виявлено на окремих робочих місцях.

Параметри мікроклімату (температура, вологість та швидкість 
руху повітря) досліджено в 7 школах де проведено виміри на вось-
ми робочих місцях та в 7 ЗДО, де проведено виміри в семи ігрових 
кімнатах, відхилень від санітарних норм не виявлено.

Загазованість повітря закритих приміщень (фенол, формальде-
гід, вуглецю оксид) перевірено в 4 школах на п’яти робочих міс-
цях, перевищень нормативу не виявлено.

Досліджено 7 проб піску (пісочниці) в семи закладах дошкіль-
ної освіти на наявність забруднення гельмінтами – яєць та личи-
нок гельмінтів не виявлено.

Великобудищанська територіальна громада
Із джерел централізованого питного водопостачання (водороз-

подільча мережа) в дошкільних навчальних закладах та школах 
Великобудищанської ОТГ досліджено 13 проб питної води на від-
повідність вимог ДСанПіН 2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води 
питної призначеної для споживання людиною». Відхилення по са-
нітарно - хімічних показниках виявлено в 4 пробах в т. ч. по вміс-
ту заліза 4 проби (від 0,26 до 1,3 мг/дм куб при нормі до 0,2 мг/дм 
куб). Відхилення від нормативу по мікробіологічних показниках 

виявлено в 1 пробі - виділено загальні коліформи та ентерококи .
Загальний рівень шуму в класних кімнатах досліджено в п’яти 

школах. Рівень шуму становить до 36 дБА при допустимій норма-
тивній величині до 45 дБА. Всього замірів – 8.

Загазованість атмосферного повітря в приміщеннях (класах) на 
вміст формальдегіду та вуглецю оксиду перевірено в п’яти шко-
лах на 32 робочих місцях. Вмісту шкідливих речовин вище ГДК 
не виявлено.

Параметри мікроклімату (температура, вологість та швидкість 
руху повітря) досліджено в п’яти школах, проведено виміри на 8 
робочих місцях, відхилень від санітарних норм не виявлено.

Рівень освітлення (штучне, природнє) на робочих місцях пере-
вірено в 5 школах. Обстежено 80 робочих місць. Недостатній рі-
вень освітленості виявлено на 34 (42,5%) робочих місцях (кабіне-
ти інформатики).

У закладах дошкільної освіти досліджено 11 проб піску з пісоч-
ниць у восьми ЗДО на наявність забруднення гельмінтами, за-
бруднень не виявлено.

Досліджено параметри мікроклімату у восьми ЗДО на 22 робо-
чих місцях, відхилень від санітарних норм не виявлено.

Рівень освітлення (штучне, природнє) в ігрових та спальнях пе-
ревірено у восьми ЗДО,  із 22 вимірів в 6 випадках (27,31%) не від-
повідає нормативу.

Результати аналізів досліджень доведено до відому головам гро-
мад, керівникам відділу освіти. Надіслані пропозиції щодо усунен-
ня виявлених недоліків. 

Н. Пустовгар, в. о. завідувача Гадяцького відокремленого 
підрозділу ДУ «Полтавський ОЦКПХ  МОЗ».

Індекс ЛКП
фактично    

Індекс ЛКП
в нормі до 5000

р. Псел (пляж) 
м. Гадяч (2 проби) 4300 5000

р. Грунь м.Гадяч 
(1 проба) 4400  5000

ЕКОЛОГІЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
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Минулого тижня
в Гадячі
зареєстровано
3 немовлят

8 осіб
пішли
з життя

7 пар
одружилися

6 пар
розлучилися

пожежі

Два роки позбавлення волі, з позбавленням пра-
ва керування транспортними засобами, строком на 
три роки, призначив Гадяцький районний суд Пол-
тавської області водієві автомобіля, який на смерть 
збив 72-річного велосипедиста. Відповідний вирок 
опублікували в Єдиному державному реєстрі судо-
вих рішень.

Так, у тексті вироку йдеться, що 1 травня 2019 року 
близько 20:00 у Гадячі водій автомобіля АUDI 80 , пе-
ребуваючи в стані алкогольного сп`яніння (два про-
міле), рухався на відрізку дороги від вулиці Осипен-
ка у напрямку вулиці Тельмана, порушуючи правила 
дорожнього руху, не зменшив швидкості та наїхав на 
велосипедиста.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, від 
отриманих травм останній помер на місці події.

Згідно з висновком автотехнічної експертизи, у 
дорожній обстановці водій автомобіля АUDI 80 мав 
технічну можливість уникнути ДТП.

Із нього стягнуть 3140 грн на користь держави ви-
трати за проведення експертиз.

Вирок можна оскаржити у Полтавському апеля-
ційному суді протягом тридцяти днів з дня його 
проголошення.

Тіло жінки з ознаками насильницької смерті ви-
явили 17 серпня, на дні колодязя, розташованого на 
її подвір’ї вул. Нерудної, у Кременчуці. Під час слід-
чих дій поліцейські також знайшли у колодязі її осо-
бисті речі та документи. 

Напередодні до поліції звернулася донька 48-річ-
ної загиблої. Вона повідомила, що матір раптово зни-
кла та з 6 серпня не виходить на зв’язок. Раніше жін-
ка не зникала, тому ситуація була нетипова і дивна. 
Судячи з інформації місцевих ЗМІ, ім’я розшукува-
ної — Зорислава Довгаль.

Поліцейські проаналізували отриману під час опе-
ративних заходів інформацію та з’ясували, що до 
вбивства причетний 25-річний син потерпілої. Під 
час сімейної сварки він вдарив матір сокирою, а по-
тім приховав сліди злочину.

Судячи з відео, яке опублікував Департамент кар-
ного розшуку, чоловік зізнався у злочині. За його 
словами, вбивство він вчинив у ніч з 4 та 5 серпня. 
Посварився із матір’ю і та почала виганяти його з 
будинку.

Після вбивства він прибрав у помешканні всі слі-
ди, а тіло з особистими речами скинув до колодя-
зя. Потім зверху замаскував усе побутовим сміттям.

Правоохоронці також з’ясували, що громадянин 
вже притягувався до кримінальної та адміністратив-
ної відповідальності. Його затримали та повідомили 
про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ). 
До суду спрямували клопотання щодо обрання  за-
побіжного заходу.

Якщо суд визнає підозрюваного винним у вчинен-
ні особливо тяжкого злочину, йому загрожує від 7 до 
15 років позбавлення волі. 

Відділ комунікації поліції Полтавської області.

18 серпня, о 15:30 у с. Хитці, Краснолуцької ТГ ви-
никла пожежа на відкритій території. Вогнем знище-
но 0,5 га сухої рослинності. Збитки та причина по-
жежі встановлюються. Пожежа ліквідована одним 
відділенням 6 ДПРЧ та МПК с. Книшівка.

18 серпня, о 16:30 у с. Великі Будища, по вул. 
Дружби сталося займання сінника. Вогнем знище-
но сінник та 5 т сіна. Збитки та причина пожежі вста-
новлюються. Пожежа ліквідована двома відділення-
ми (6 ДПРЧ та 29 ДПРЧ) та МПК с. Книшівка.

19 серпня, о 16:42, у  м. Гадяч, по вул. Комарова, 
сталась пожежа на відкритій території. Вогнем зни-
щено 1 га сухої рослинності. Збитки та причина по-
жежі встановлюються. Пожежа ліквідована одним 
відділенням 6 ДПРЧ.

21 серпня, об 11:40, поблизу с. Петрівка-Ромен-
ська, сталась пожежа на відкритій території. Вогнем 
знищено суху рослинність на площі 3 га. Причина 
пожежі встановлюється.

Пожежа ліквідована Петрівсько – Роменською 
МПО.

Того ж дня, о 18:00, в с. Лютенька, на вул. Зарець-
кого, сталася пожежа у житловому будинку. Вогнем 
знищено внутрішнє оздоблення стін та стелі на пло-
щі 15 кв. м, два вікна та документи, пошкоджено вну-
трішнє оздоблення стін та стелі на площі 30 кв. м та 
два вікна. Причина пожежі встановлюється. Поже-
жа ліквідована ДПО ТОВ АФ ім. Довженка. ВП ім. 
Шевченка (с. Лютенька).

22 серпня, о 21:20,  у с. Книшівка, на вул. Ільчен-
ка, сталася пожежа у житловому будинку. Вогнем 
знищено даний будинок. Причина пожежі встанов-
люється. Пожежа ліквідована двома відділеннями 6 
ДПРЧ, 29 ДПРЧ та МПК с. Книшівка.

22 серпня, о 23:05, у Рашівці, вул. Миру, сталася 
пожежа у приватному домоволодінні. Вогнем зни-
щено будівлю гаража 10х15м, майно в ньому, 30 м кв 
покрівлі поряд розташованої літньої кухні, пошкод-
жено 40 м кв покрівлі літньої кухні. Збитки та при-
чина пожежі встановлюються. Пожежа ліквідована 
одним відділенням 6 ДПРЧ та Рашівською МПО.

23 серпня, о 10:35, у с. Степаненки сталась поже-
жа на відкритій території. Вогнем знищено 4 га су-
хої рослинності. Збитки та причина пожежі встанов-
люються. Пожежа ліквідована одним відділенням 6 
ДПРЧ.

Прес служба ГУ ДСНС у Полтавській області.

Служба безпеки України заблокувала протиправ-
ний механізм виготовлення та реалізації фальсифі-
кованого пального на території Полтавської та Кіро-
воградської областей. Зловмисники робили власний 
«бензин» на основі спирту, який закуповували на за-
воді в Полтавській області.

Керівництво спиртзаводу не сплачувало акцизний 
збір і лише на ухиленні від сплати податків держав-
ний бюджет зазнав збитки на 181 млн грн. 

У ході слідства встановлено, що основою для фаль-
сифікованого бензину слугував розріджувач на ос-
нові спирту, який виготовляли незаконно. Його змі-
шували із компонентами пального і в результаті 
отримували суміш, яку продавали як «бензин».

Виготовлений фальсифікат збували оптом за го-
тівку та вроздріб через власну мережу автозаправ-
них станцій.

Одному з фігурантів кримінального проваджен-
ня оголошено про підозру у вчиненні кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кри-
мінального кодексу України.

Триває слідство.
Заходи із викриття і документування протиправ-

ної діяльності проводило Управління СБУ в Полтав-
ській області спільно з ДБР за процесуального керів-
ництва Офісу Генерального прокурора.

Пресслужба.  

УБИВ МАТІР, А ТІЛО 
КИНУВ У КОЛОДЯЗЬ 

ЗАСУДИЛИ ВОДІЯ, 
ЯКИЙ У ГАДЯЧІ 

НА СМЕРТЬ ЗБИВ 
ВЕЛОСИПЕДИСТА

СБУ ВИКРИЛА КАНАЛ 
ВИГОТОВЛЕННЯ 

ФАЛЬСИФІКОВАНОГО 
ПАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СТО 

ПІДОЗРЮЮТЬ У РЕКЕТІ
Октябрський районний суд Полтави обрав запо-

біжний захід Олександру Слєпцову, якого підозрю-
ють у вимаганні. Він разом із двома знайомими ви-
магали $2000 неіснуючого боргу з чоловіка.

Відповідно до матеріалів справи, Олександр Слєп-
цов - уродженець Полтави, має середню освіту, є ди-
ректором СТО, одружений. Раніше чоловік до кри-
мінальної відповідальності не притягався.

Згідно з Єдиним державним реєстром судових рі-
шень, навесні 2021 року, Слєпцов разом із двома зна-
йомими на території СТО змусили чоловіка визнати 
за собою неіснуючий борг у $2000, а також зобов’я-
зали сплатити його, погрожуючи фізичним насиль-
ством. Троє вимагачів при собі мали вогнепальну 
зброю. Крім того, чоловіки побили потерпілого, щоб 
той визнав за собою борг.

Того ж дня, після побиття та погроз нападники 
змусили чоловіка сісти в чорний автомобіль Audi A6 
та поїхати з ними до місця проживання потерпілого. 
Там чоловік віддав вимагачам $1205.

Але троє нападників на досягнутому не зупинили-
ся та продовжували вимагати з потерпілого гроші, 
погрожуючи побиттям йому та його близьким роди-
чам. У свою чергу потерпілий реально сприйняв ви-
щевказані погрози.

Тому потерпілий приїхав до Слєпцова, який на 
той час знаходився на території СТО. Під час зустрі-
чі чоловік віддав підозрюваному ще $400, як черго-
ву частину вигаданого неіснуючого боргу. Однак, на 
досягнутому вимагачі не зупинилися та продовжи-
ли вимагати гроші з потерпілого.

3 серпня Олександру Слєпцову правоохорон-
ці вручили підозру у вимаганні вчиненому групою 
осіб (ч. 2 ст. 189 КК України). А наступного дня суд-
дя відправила чоловіка в СІЗО без права внесення 
застави.

Щодо інших двох фігурантів справи інформації в 
Єдиному державному судовому реєстрі поки немає.

«Полтавщина»

ПОБИЛА НОВУ 
СПІВМЕШКАНКУ СВОГО 
ЦИВІЛЬНОГО ЧОЛОВІКА 
Миргородський міськрайонний суд Полтавської 

області призначив 1020 грн штрафу жінці, яка про-
никла у житло Про це стало відомо з Єдиного дер-
жавного реєстру судових рішень.

У тексті вироку йдеться, що 18 липня близько 0:30 
жінка з метою з`ясування особистих стосунків із ци-
вільним чоловіком, прибула до житлового будинку, 
де в останній час він проживав.

Переконавшись, що чоловік перебуває разом з ін-
шою жінкою, вона розбила кулаком віконне скло та 
проникла в будинок.

Після цього, жителька Полтавщини помітила в 
одному ліжку свого цивільного чоловіка з іншою 
особою. У результаті, жінка схопила руками части-
ну алюмінієвого карниза та нанесла новій співмеш-
канці чоловіка тілесні ушкодження (рана молочної 
залози, синці на лопатках, лівому оці, садно в лоб-
ній ділянці), які по ступеню тяжкості відносяться до 
легких тілесних ушкоджень.

В судовому засіданні обвинувачена свою вину в 
скоєному вона визнала повністю.

Таким чином суд визнав жінку винною у скоєнні 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 
162 (порушення недоторканості житла) Криміналь-
ного кодексу України.

Вирок можна оскаржити до Полтавського апе-
ляційного суду протягом 30 днів з дня його 
проголошення.
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У Октябрському районному суді Полтави, 19 
серпня, відбулося засідання по справі можливої 
корупції в Полтавській ОДА. Один із фігурантів 
справи В’ячеслав Кременчуцький попросив 
суд зняти арешт із його Mercedes-Benz AMG 
G 63. Слідча суддя Лариса Гольник відмовила, 
тому авто залишиться на штрафмайданчику.

Нагадаємо корупційну історію, від якої в деяких мо-
ментах хочеться сміятися і плакати одночасно. Та по-
яснимо, в який бік «котиться» розслідування.

Корупція в Полтавській ОДА
За даними слідства, у серпні 2017 року представник 

будівельного консорціуму «Алві Род» Альберт Уваров 
на бізнес-форумі в Полтаві познайомився з Валерієм 
Головком і та його заступником Андрієм Пісоцьким. 
Чиновники гарантували підприємцю отримання під-
рядів на ремонт доріг, натомість Альберт Уваров мав 
«дякувати» чиновникам готівкою, продуктами й різ-
ними послугами.

Спочатку керівники ОДА сказали підприємцю пе-
рерахувати 200 тисяч доларів у вигаданий фонд. По-
тім Головко взяв у Уварова в борг 100 тисяч доларів 
і не повернув.

Далі, на вимогу Головка, були придбані 12 мобіль-
них телефонів iPhone 10 та комп’ютер MacBook Pro. 
6 телефонів забрав голова ОДА, 6 телефонів і ноут-
бук — Пісоцький.

На свій день народження Головко отримав від Ува-
рова автомобіль Mercedes G 63 AMG.

Головко, його тодішній заступник Пісоцький, рад-
ник Літвінов і директор департаменту ОДА Інна 
Іщенко літали відпочивати в Іспанію. Вартість поїзд-
ки склала 70 тисяч євро. За все заплатив Уваров. Там 
же сталася комічна історія з хамоном — уже екс-гу-
бернатор взяв на борт літака прокопчені стегна свині.

Також Уварову довелося привезти з Риги кілька 
ящиків місцевих шпротів, які полюбляв керівник 
області.

Гучна справа «спустилася» з Києва до Полтави
У лютому 2019 року, детективи НАБУ провели об-

шуки в робочих кабінетах та помешканнях Валерія Го-
ловка, Андрія Пісоцького, тодішнього керівника де-
партаменту будівництва Тимофія Голбана.

Корупційну справу такого масштабу розслідува-
ло НАБУ, а розглядали її районні суди Києва та Ви-
щий антикорупційний суд. І хоча у справу вступили 
столичні спеціалісти, за півтора року розслідування 
підозру нікому не оголосили й міру запобіжного за-
ходу не обирали.

У 2019 році Спеціалізована антикорупційна про-
куратура (САП) спробувала перевести справу до полі-
ції. Їй це вдалося зробити з другої спроби. Тобто фак-
тично корупційну справу передали у підпорядкування 
міністра МВС Арсена Авакова, який колись був од-
нопартійцем Валерія Головка у «Народному фронті».

У лютому 2021 року справу передали слідчому від-
ділу ГУНП в Полтавської області. Тобто, якщо рані-
ше корупцію в ОДА шукали столичні детективи, то 
тепер місцеві слідчі.

І місцеві правоохоронці не знайшли в матеріалах 
справи підтвердження корупції. Так, в липні 2021 
року, слідчий закрив провадження через відсутність 
складу кримінального правопорушення.

18 серпня заступник керівника Полтавської облас-
ної прокуратури Євген Устименко скасував протокол 
про закриття кримінального провадження. На даний 
час досудове розслідування ще триває. Але це не зна-
чить, що в поліції зникло бажання знову його закрити.

Гелендваген Головка-Кременчуцького
Юридично власником «Гелендвагену» є В’ячеслав 

Кременчуцький — бізнес-партнер сина Валерія Го-
ловка та його радник. Хоча в матеріалах справи вка-
зано, що його подарував Уваров на день народження 

Головка. Автомобіль із тюнінгом від Brabus обійшов-
ся у 320 тисяч євро.

2 лютого 2019 року детективи НАБУ обшукали 
помешкання Валерія Головка на вул. Садовій, 3-г, 
де стояв Mercedes-Benz AMG G 63. Власник гара-
жа розповів слідчим, що власником цього автомо-
біля, ймовірно, є Валерій Головко, а не В’ячеслав 
Кременчуцький.

Саме цей автомобіль через суд хотів повернути В’я-
чеслав Кременчуцький. Його адвокат Руслан Скля-
ренко зазначив:

— Минуло понад два роки. Жодній особі не повідо-
мили про підозру. Ніяких процесуальних дій не про-
ведено з автомобілем. Ніяких процесуальних дій не 
заплановано. Провадження знаходиться в органах до-
судового розслідування. Одне запитання: з якою ме-
тою ми обмежуємо право власності В’ячеслава Кре-
менчуцького, який є власником автомобіля?

Прокурор Антон Гомля повідомив, що авто потрібне 
для слідчих дій, тому попросив не скасовувати арешт 
з автомобіля.

Зрештою суддя Лариса Гольник залишила автомо-
біль під арештом.

«Полтавщина».

ПОЛІЦІЯ ХОЧЕ ЗАКРИТИ «ШПРОТО-ХАМОННУ» 
СПРАВУ ЕКС-ГОЛОВИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОДА  

ВАЛЕРІЯ ГОЛОВКА ЧЕРЕЗ ВІДСУТНІСТЬ ДОКАЗІВ

Нагадаємо, ще 8 лютого до Господарського суду 
Полтавської області, надійшла позовна заява 
від Гадяцької міської ради до Миргородської 
районної ради, Петрівсько-Роменської сільської 
ради, Державного реєстратора Плішивецької 
сільської ради Гадяцького району Вадима 
Лисоконя, стосовно скасування рішень сесії 
районної ради та державної реєстрації. 

Позивач просив скасувати Рішення «Про безоплат-
ну передачу нерухомого майна, основних засобів із 
спільної власності територіальних громад Гадяцько-
го району до комунальної власності Петрівсько-Ро-
менської сільської ради», згідно яких нерухоме майно 
та основні засоби за адресами: м. Гадяч, вул. Шевчен-
ка, 5 (Управління сільського господарства та продо-
вольства Гадяцької РДА), вул. Лохвицька, 30 б (від-
діл Гадяцької державної податкової інспекції) та вул. 
Гетьманська, 18 (відділ Управління майном Гадяць-
кої райради) переходять із спільної власності тери-
торіальних громад Гадяцького району до комуналь-
ної власності Петрівсько-Роменської сільської ради. 

Із матеріалів справи, розміщених на сайті  зрозу-
міло, що Гадяцька райрада не мала права передавати 
вказане майно у комунальну власність Петрівсько-Ро-
менській ОТГ, так як воно могло і повинно бути пере-

дане лише Гадяцькій міській територіальній громаді, 
на території якої воно знаходиться.

Відповідачі позов не визнавали, посилаючись на 
те, що згідно чинного законодавства районні ради зо-
бов`язані передавати сільським, селищним та місь-
ким радам об`єкти спільної власності територіальних 
громад, які знаходяться на їх території і задовольня-
ють колективні потреби виключно цих територіаль-
них громад. 

Зазначають, що під час прийняття рішень Гадяцька 
райрада неухильно керувалася нормами чинного за-

конодавства та прийняла правомірні та законні рішен-
ня, врахувавши висновки комісій ради, готовність Пе-
трівсько-Роменської сільської ради до фінансування 
установ, що орендують приміщення у об`єктах спіль-
ної власності територіальних громад та зваживши на 
те, що вказані об`єкти спільної власності задовольня-
ють колективні потреби мешканців Петрівсько-Ро-
менської об`єднаної територіальної громади.

На початку липня Господарський суд Полтавської 
області провів остаточне засідання і ухвалив рішен-
ня по даній справі. Керуючись статтями 123, 126, 
129, 232, 236, 238, 240, 241 ГПК України, суд вирі-
шив  - позов задовольнити і скасувати вищезазна-
чені рішення про безоплатну передачу нерухомого 
майна та основних засобів до комунальної власності 
Петрівсько-Роменської сільської ради. Також скасу-
вали рішення Державного реєстратора Плішивець-
кої сільської ради Вадима Лисоконя про проведен-
ня державної реєстрації права комунальної власності 
на дані нежитлові будівлі, загальною площею 453,9 
кв.м, які розташовані у Гадячі на вул. Шевченка, 5, ул. 
Лохвицька, 30-Б, вул. Гетьманська, 18.

Окрім цього із Миргородської районної ради стяг-
нуть витрати по сплаті судового збору - 11 350 грн.

Рішення господарського суду набирає законної 
сили після закінчення строку подання апеляційної 
скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Су-
дячи із того, що у реєстрі відсутні інші відомості по 
даній справі, апеляцію не подавали.

О. Кириченко, за матеріалами ЄДРСР.

ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА ВІДСУДИЛА 
У ПЕТРІВКИ - РОМЕНСЬКОЇ МАЙНО
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ВСЕ ПРОЗОРО

Вивчаючи нормативну документацію 
щодо проведення публічних закупівель 
товарів, робіт та послуг в електронній 
системі Прозоро (електронна систе-
ма публічних закупівель, де державні 
та комунальні замовники оголошують 
тендери на закупівлю товарів, робіт та 
послуг, а представники бізнесу змага-
ються на торгах за можливість стати по-
стачальником) природно для прикладу 
розглядалися закупівлі які проводили-
ся в нашому регіоні. Особливо цікаві 
для аналізу неконкурентні закупівлі без 
використання електронної системи. Річ 
в тім, що згідно Закону «Про публіч-
ні закупівлі» замовник,  коли здійснює 
закупівлю товарів, робіт та послуг на 
суму до 50,0 тис. грн., має право прово-
дити дану закупівлю без використан-
ня електронної системи закупівель, але 
зобов’язаний оприлюднити в електро-
нній системі Прозоро звіт про заключ-
ний договір по закупівлі.

Так, маючи певне уявлення про об-
ладнання та процеси в тому числі тех-
нологічні на підприємстві «Гадячтепло-
енерго», деякі з опублікованих даним 
підприємством договорів про придбан-
ня товарів, робіт та послуг викликали 
запитання. 

Наприклад:
І. Договір №20 від 27.07.2021 р. 

щодо розробки документації у сфе-
рі цивільного захисту та техногенної 
безпеки на суму майже 50,0 тис. грн. 
без ПДВ (дивитися за посиланням 
https://izi.trade/tenders/UA-2021-07-
29-010264-b). Згідно з умовами дого-
вору замовник доручає, а виконавець 
бере на себе зобов’язання щодо розроб-
ки матеріалів з ідентифікації потенцій-
но небезпечних об’єктів підприємства, а 
саме п’яти котелень. Викликає питання 
сама необхідність в укладанні договору 
на виконання даних робіт, тому що про-
цедура проведення ідентифікації потен-
ційно небезпечного об’єкта не потребує 
спеціальних дозволів, глибинних спе-
цифічних знань чи навичок та легко ви-
конується спеціалістами підприємства 
за відповідною методикою протягом де-
кількох днів. На крайній випадок, якщо 
в голові порожньо а позичити нема де 
та й інтернетом скористатися пробле-

матично, як варіант можливо замовити 
за договором виконання вищезазначе-
них робіт по одній котельні, для решти 
чотирьох котелень виконати роботи са-
мостійно по аналогії. В такому разі вар-
тість проведення робіт по ідентифікації 
потенційно небезпечних об’єктів під-
приємства буде більш ніж в п’ять разів 
дешевше, але повторююсь проблеми в 
виконані цих робіт підприємством са-
мостійно не існує. 

ІІ.  Договір №022/07/21 від 
08.07.2021 р. на виконання послуг з 
технічного обслуговування та повірки 
трансформаторів струму в кількості 12 
шт. на суму 21,965 тис. грн. без ПДВ 
(дивитися за посиланням https://www.
dzo.com.ua/tenders/11612777). Тран-
сформатори струму застосовуються в 
системах обліку спожитої підприєм-
ством електричної енергії та потребу-
ють проведення періодичної держав-
ної повірки, технічне обслуговування, 
відповідно до настанови по експлуата-
ції низьковольтних трансформаторів 
струму, зводиться до зовнішнього ог-
ляду та видалення, за наявності, пилу. 
Але і в цьому випадку існує але. Так 
орієнтовно за 50 відсотків суми заяв-
леної в договорі можливо придбати 12 
штук нових трансформаторів струму з 
міжповірочним інтервалом 4 роки, а за 
75 відсотків – тіж 12 штук з міжпові-
рочним інтервалом 16 років. Хотілося 
б зазначити, що:

-Національний університет «Пол-
тавська політехніка імені Юрія Кон-
дратюка» уклав договір у квітні 2021 
р. на проведення повірки подібних 12 
штук трансформаторів струму на суму 
аж 1920,00 грн. без ПДВ (дивитися за 
посиланням https://www.dzo.com.ua/
tenders/9846826);

-ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» укла-
ло договір в червні 2021 р. на прове-
дення повірки 3 штук трансформато-
рів струму на суму  608,82 грн. без ПДВ 
(дивитися за посиланням https://www.
dzo.com.ua/tenders/11268361);

Коментувати різницю в сумах напев-
но зайве. До цього року трансформато-
ри струму, які знаходяться на котель-
нях підприємства «Гадячтеплоенерго» 

по вул. Полтавська, 19а  та по вул. Тель-
мана, до 10 раз проходили державну по-
вірку, але застосовувати при цюму якісь 
дивні схеми нікому  навіть не спадало 
на думку.

ІІІ.  Договір №29042021 від 
29.04.2021 р. на придбання товар-
но-матеріальних цінностей на суму 
12,825 тис. грн. без ПДВ (дивитися за 
посиланням https://www.dzo.com.ua/
contracts/8753263). Нижче  наведено 
перелік товарів за даним договором:

1. Магнітний пускач ПМА-63А  5 шт
2. Теплове реле -63А     4 шт
3. Магнітний пускач ПАЄ-40А  1 шт
4. Магнітний контактор -100А    1 шт
5. Магнітний пускач ПМ-12-100-63А 1 шт
6. Кліщі вимірювальні високовольтні 

Ц4502-1кВ-10кВ   1 шт.
У даному випадку, на мій погляд, від-

сутня логіка як в підборі асортименту 
товарів, так і в їх кількості. Так:

-Кліщі вимірювальні високовольтні 
Ц4502-1кВ-10кВ  призначені для вимі-
рювання сили струму в ланцюгах змін-
ного струму напругою від 1000 В до 
10000 В. Дані вимірювальні кліщі не 
можуть бути застосовані на підприєм-
стві, тому що на об’єктах «Гадячтепло-
енерго» експлуатується електросило-
ве обладнання напругою не вище 380 В 
для вимірювання сили струму на яко-
му використовують відповідні вимі-
рювальні кліщі, вартість яких рази  в 4 
менше від вищезазначених;

-Магнітні пускачі/контактори при-
значені для керування живленням елек-
тродвигунів: їх пуску, розгону, забезпе-
чення неперервної роботи, відключення 
живлення та захисту електродвигунів 
від перевантажень. З шести, заявле-
них в договорі, магнітних пускачів різ-
них марок номінальною силою струму 
63 А можливо застосувати тільки два 
- для заміни наявних (за необхідності, 
оскільки термін служби їх становить до 
1,5 млн. циклів включення-виключен-
ня) на електродвигуни потужністю 22 
кВт, решту або на склад на десятки ро-
ків або встановлювати на електродви-
гуни меншої потужності, що не є раці-
ональним, тому що нижчого номіналу 
магнітні пускачі коштують дешевше 

та споживають для своєї роботи в рази 
менше електроенергії. Магнітний кон-
тактор номіналом 100 А теоретично пі-
дійшов би для заміни наявного на елек-
тродвигун 40 кВт, але, на мій погляд, 
фізично не поміститься в щиті управ-
ління за своїми габаритами.

Теплові реле - це пристрої, призна-
чені для захисту електродвигунів від 
струмового перевантаження. Марка те-
плових реле, номіналом 63 ампери - не-
зазначена, тому визначити по наявних 
даних діапазон їх регулювання немож-
ливо, але максимум тільки  два з них 
за необхідності можуть бути застосова-
ні для захисту електродвигунів потуж-
ністю 22 кВт. Складається враження, 
що зазначені в вищеназваному догово-
рі товари знаходилися десь, як варіант, 
в гаражі хазяйновитого енергетика, а 
оскільки для використання в особи-
стому господарстві вони непридатні то 
були, за відповідною схемою, реалізова-
ні через директора КПТГ «Гадячтеплое-
нерго» на його ж підприємстві.

У відомому прислів’ї говориться: 
«Один раз – випадковість, два – збіг 
обставин, три – закономірність». Підсу-
мовуючи все вищевикладене відкритим 
залишається питання - закономірністю 
чого є наведені приклади укладених 
«Гадячтеплоенерго» договорів:

недолугості директора КПТГ «Гадя-
чтеплоенерго» Олександра Гаврилен-
ка, чи запровадженням ним же схем 
по одержанню неправомірної вигоди. 
Оскільки «Гадячтеплоенерго» є ко-
мунальним підприємством, тобто на-
лежить Гадяцькій територіальній гро-
маді, хотілося б почути коментарі від 
представників міської влади, зокрема 
від профільного заступника міського 
голови та голови відповідної постій-
ної депутатської комісії, як по розгля-
нутих мною договорах на придбання 
«Гадячтеплоенерго» товарів робіт та 
послуг так і по інших, що укладалися 
принаймні протягом року. Акцентував-
ши при цьому увагу на потребі, варто-
сті, альтернативних варіантах, якості, 
комплектності, наявності паспортів на 
матеріали і т. д., тому що в наш час все 
ПРОЗОРО.

Віктор Білоус. 



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

№ 33 (981)
26 серпня 2021 року 7

ЗАКОН НЕ ПЕРЕДБАЧАЄ ПІЛЬГ: 
ЯК У ХАРЦІВЦЯХ РОЗОРЮЮТЬ ЗЕМЛІ БІЛЯ СТАВКІВ

Нещодавно до нашої редакції 
звернувся житель Харківців, 
ветеран АТО, Василь Бузало. 
Каже, що відчуває себе не 
справедливо обвинуваченим і 
просить розголосу власної історії, а 
головне – вимагає справедливості. 

Історія Василя Бузала
«У серпні 2014 році, у 55 років, добро-

вільно пішов у військомат та записався 
добровольцем до ЗСУ. Воював у складі 
17 танкової бригади: 7 місяців – Стани-
ця Луганська і 4 місяці – під Авдіївкою. 
У 2015 році повернувся на додому - жи-
вим, але з осколком у грудях.

Коли йшов на службу, не побоявся 
покинути сім’ю, господарство (3 ко-
рови, 6 свиней, 6 га землі, будинок, не 
вибраний город). Залишив все і пішов 
на війну з почуттям громадянського 
обов’язку - боронити і захищати людей 
та Україну від ворога».

Із 2010 року орендує ставок 0,8 га за 
межами Харківецької сільради, мав усю 
дозвільну документацію, зокрема, дого-
вір оренди. У 2020 році термін договору 
закінчився, за браком часу та через ряд 
причин, заяву на продовження догово-
ру оренди не подавав. 

За 10 років оренди ставка, навколо 
нього створив «зону відпочинку»: вивів 
бур’яни, посадив дерева (ялини, сосни, 
берізки), викопав криницю. Кожної 
весни, разом із дружиною навколо став-
ка висаджує квіти. За словами Василя, 
зі всіх околиць приїжджають люди, щоб 

помилуватися природою та сфотогра-
фуватися. Комерційною діяльністю не 
займався, тобто рибу ловили всі бажаю-
чі, а головне - безкоштовно. Кілька бич-
ків, що пасуться на прибережній смузі, 
не рахується і гарбузики також.

У п’ятницю, 6 серпня, приїхали по-
ліцейські та представники Сарівської 
сільської ради. Свій візит пояснили, 
тим, що надійшов виклик на «102». В 
результаті правоохоронці склали про-
токол. Копії правда правоохоронці тра-
диційно не залишили.

Перед візитом в Харківці ми подали 
запит до Гадяцького ВП, нам підтверди-

ли той факт, що 6 серпня на «102» на-
дійшов виклик, заявник скаржився, що 
житель села Харківці не пускає місце-
вих до ставка. На виклик виїхали пра-
воохоронці, запросили і представни-
ків органу місцевого самоврядування 
Сарівської сільської ради. Поліцейські 
склали протоколи за порушення вимог: 
Земельного, Природоохоронного і Вод-
ного кодексів України. 

Згідно законодавства України, біля 
водного об’єкта, який має площу меншу 
за 1га ширина прибережної природоза-
хисної зони від краю води до межі ро-
зораної ділянки має бути не менше ніж 

25 метрів. За даною справою внесені ві-
домості до ЄДРДР і ведеться перевірка. 

Візит у Харківці
Спеціальних вимірювальних прила-

дів із собою не мали, тому заміри ро-
били кроками. Виміряли відстань від 
краю води ставка Бузала і межею ро-
зораної ділянки - 20 кроків. Для порів-
няння, аналогічно виміряли і сусідній 
ставок, від краю води до розорано-
го - відстань тільки 10 кроків. Тож, не 
озброєним оком видно, що порушен-
ня є, але не тільки біля цієї водойми. 
Ми не фахівці, але дорогою бачили інші 
ставки, біля яких так як і у Василя по-
саджена городина.

Тож можемо зробити висновок, що в 
інших орендарів все добре з документа-
цією, своїми діями кодекси вони не по-
рушують і вільний доступ громадян до 
водойми забезпечують.

На кожну ситуацію можна погляну-
ти з різних боків. Закони України - явно 
порушені, але, з іншого боку: посадив-
ши дерева і окультуривши місце для 
відпочинку, для людей, ніби, й не зро-
бив Василь він нічого поганого. Якщо 
порівняти діяльність Василя Бузала з 
діяльністю інших орендарів ставків, то 
цей приклад господарювання не такий 
вже й негативний. 

Якщо оцінювати з правої точки зору, 
то притягувати до відповідальності тре-
ба майже всіх орендарів, без винятків. 

Олександр Товстий, Вікторія Цимбал.

Проблема

ЗА ПЕРЕБОЇ В ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННІ 
МОЖНА ОТРИМАТИ КОМПЕНСАЦІЮ

Національна комісія, що 
здійснює регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг 
(НКРЕКП), прийняла постанову, 
яка вводить більш жорсткі 
штрафні санкції за порушення 
обленерго якості постачання 
електроенергії споживачам. 
Про це заявила член НКРЕКП 
Ольга Бабій в ефірі одного із 
всеукраїнських телеканалів. 

Своїм рішенням Нацкомісія праг-
не наблизити стандарти електропоста-
чання до європейських -  стимулювати 
обленерго модернізувати мережі та по-
кращувати якість обслуговування.

Тепер планові перерви в електропо-
стачанні можуть тривати не більше 12 
годин, у той час як раніше на це відво-
дили 24 години. А у зимовий період час 
на реконструкцію і ремонт скоротили 
до 8 годин.

Крім того, тривалість аварійних ре-
монтів тепер повинна бути не більше 22 
годин, раніше було 24 години.

Також було ухвалене рішення про 
збільшення суми компенсації спожи-
вачам за неякісні послуги з постачання 
електроенергії. 

Із 1 січня 2022 року компенсація за 
перевищення тривалості аварійної пе-
рерви більше доби збільшиться з 200 
гривень до 300 грн. Також збільшили 
компенсацію з 100 до 200 гривень за пе-
ревищення термінів усунення неякісно-
го постачання електроенергії.

Окрім цього, із 1 липня 2021 року був 

введений стандарт якості щодо можли-
вих перерв в електропостачанні протя-
гом року. Якщо за попередні 12 місяців 
кількість допустимих відключень пере-
вищує стандарт, то українець має право 
на компенсацію - 200 грн для побуто-
вих і 600 для непобутових користува-
чів. Додатково відшкодують по 50 гри-
вень за кожну понаднормову перерву. 
Враховуються також місяці до 1 липня 
2021-го року.

Максимальна кількість відключень 
протягом 12 місяців, які тривають біль-
ше години:

- якщо мова йде про аварійні від-
ключення по вині компанії, то кількість 

перерв не повинна перевищувати 6 (для 
міст і СМТ) або 8 (для сіл);

- планових перерв не може бути 
більше 11.

Щоб отримати компенсацію за по-
наднормові відключення електроенергії 
протягом 12 місяців, потрібно зверну-
тися із заявою до оператора обленерго. 
У разі ж, якщо компенсацію не нараху-
вали автоматично – споживач повинен 
звернутися до НКРЕКП.

До речі, протягом минулого року 
кількість штрафних санкцій зросла: 
якщо у 2019 році було компенсовано 
3,2 млн. грн., то у 2020 - 4,6 млн. грн. 

Тепер же Нацкомісія ввела ще більш 
жорсткі стандарти до компаній, які 
розподіляють енергію, це колишні 
обленерго. 

У випадку, якщо постачальник елек-
троенергії не виплатить компенсацію за 
неякісно надані послуги, зокрема пере-
бої в електропостачанні, то споживач 
зможе претендувати на подвоєний роз-
мір цієї компенсації (до 400 гривень). 
Щоб отримати подвійний розмір ком-
пенсації за перешкоди в електропоста-
чанні, споживачам потрібно спершу 
звернутися до НКРЕКП або її територі-
альних органів. НКРЕКП, у свою чергу, 
в разі підтвердження фактів невиплати 
компенсацій за результатами перевірок, 
повинне зобов’язати компанію надати 
компенсацію у подвійному розмірі та 
накладає на неї штраф.

«БМ»

Спеціалісти НКРЕКП 
зауважують, якщо 
внаслідок стрибка 
напруги у споживача 
згоріли побутові 
прилади, то він повинен 
звертатися до обленерго 
за компенсацією, а в 
разі виникнення спору 
- це питання розгляне 
Державна інспекція з 
енергетичного нагляду.
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ҐВАЛТ ЧЕРЕЗ МОРОЗИВО: 
АБО ЯК ПРИГОСТИТИ ДИТИНУ ТА НЕ ОТРИМАТИ ПІДОЗРУ

Ще в дитинстві батьки нам говори-
ли, що від чужих людей нічого не мож-
на брати: ні їжу, ні іграшки, ані інші 
речі. Навіть розмовляти з незнайоми-
ми людьми на вулиці небезпечно. Але 
як бути з тим, якщо людина просто, від 
щирого серця хоче пригостити незна-
йому дитину чимось смачненьким. Або 
ж елементарно - незнайомець запитує 
дорогу? Та, якщо задуматися, то навряд 
дорослий буде запитувати важливу ін-
формацію у дитини. Майже кожен із 
нас, у день пам’яті своїх покійних ро-
дичів, роздає печиво та цукерки дітворі. 
Разом з тим, навіть не замислюючись, 
що їхні батьки так само як і ми пояс-
нюють, що брати від незнайомців нічо-
го не можна. Тож, перш ніж щось дава-
ти незнайомій дитині треба пам’ятати, 
що навіть один необережний жест в її 
бік може обурити батьків, або й гірше – 
ваші дії можуть сприйняти як злочинні. 

Історія, яка доводить, що пригостив-
ши дітей морозивом, можна отрима-
ти підозру 

Ця ситуація сталася на Закарпатті. У 
Виноградові, місцеву мешканку пере-
лякав чоловік, який хотів пригостити 
двох її малолітніх дітей морозивом і ка-
зав: «Дядько хороший, не бійтеся мене, 
я дам вам дороге морозиво». Мама на-
писала пост у мережі та звернулася до 
правоохоронців із заявою про те, що 
її дітей, імовірно, намагався викрасти 
якийсь «дядько».

За словами жінки, подія сталася на 
вулиці Першотравневій. Матір побачи-
ла, що водій автомобіля темного кольо-
ру розмовляв з її доньками, пропоную-
чи їм морозиво.

Їй здалося, що чоловік хотів щось за-
подіяти її дітям. Мабуть, кожен з дорос-
лих теж би запідозрив щось неладне. 
Просто ми не щодня на вулиці спосте-
рігаємо ситуацію, коли дядько на доро-
гому авто, пригощає незнайомих дітей 
морозивом. Їй це здалося дивним. 

Історія отримала резонанс, утім пізні-
ше з'ясувалося, що громадянин нічого 
поганого зробити не хотів — його роз-
шукали копи, яким він розповів про те, 
що трапилося.

За інформацією пресслужби Націо-
нальної поліції Закарпатської області, 
чоловік повідомив, що нічого погано-
го дітям зробити не хотів. Він пояснив, 
що працює торговим агентом фірми з 
продажу морозива. Під кінець робочо-
го дня у нього був залишок товару, тому 
він вирішив зробити сюрприз для міс-
цевих діток, яких зустрічав дорогою, і 
пригощав їх десертом. Серед цих дітей 
виявилися і доньки заявниці. Мешка-
нець сусіднього з Виноградовом села 
Олешник запевняє, що будь-яких злих 
намірів у нього не було. Чоловік зізна-
ється, що навіть подумати не міг, що 
хтось може сприйняти його дії як зло-
чинні. Втім, поліція повідомила, що 
продовжують перевірку за цим фактом.

Працівники поліції радять дорослим 
пояснювати дітям про небезпеку, яку 
може нести спілкування з незнайомими 
людьми чи, до прикладу, відповідати на 
їхні запрошення кудись піти чи поїхати.

Згодом і мама дівчаток, Діана Мо-
кар, розповіла у соцмережах: 

«Чоловік мене знайшов. Вибачився. 
Сказав, що не мав поганих намірів. Він 
працює в компанії, в якій є морозиво. 
Тому воно у нього було в багажнику і їм 
він хотів пригостити дітей. Він приїхав 
на кладовище запалити свічку знайо-
мому. Все добре. Поліція відреагувала, 
чоловіка допитали. Справа закриваєть-
ся, так як він не хотів зробити нічого 
поганого.»

Користувачі соцмереж теж коменту-
ють ситуацію.

Микола Шевченко:
«Люди зараз злі та невиховані. На до-

бро майже завжди відповідають злом. 
Добре, що у поліції все з'ясували.»

Ярослава Процюк:
«Люди, що з вами? Нічого не з’ясу-

вавши, викликати поліцію на невинну 
людину.Таких людей зараз не можливо 
знайти. Це прекрасна людина.»

Світлана Чорба:
«Якщо я не помиляюся, цього чоло-

віка звуть Олег. Він - торговий фір-
ми «Ласунка» і дуже хороша людина. 
Але, на жаль, ми живемо в часи, де є 
все: брехня, обман, корупція, .трагедії, 
але це не той випадок. Ми просто вже 
не звикли до чогось хорошого, добро-
го і щирого.»

Леся Густа:
«Це прекрасна й щира людина. Завж-

ди пригощав морозивом і моїх дітей. 
Такі дурниці і наклепи на нього повна 
нісенітниця. Сама підтверджу в поліції 
якщо буде потрібно.»

Анюта Климишин:
«Краще пригощати знайомих та од-

носельців. Мене б також насторожило 
якби незнайомець пригощав мою ди-
тину чимось. Вважаю, що це нормаль-
на реакція матері.»

Юрій Бокотей:
«На жаль, ми живемо в такому су-

спільстві, що добро сприймають за зло-
чин .

Судячи з коментарів, добре, що лю-
дину знають і заступаються. Та й самі 
правоохоронці з’ясували всі подроби-
ці та зняли обвинувачення з чоловіка. 
Але є й такі, які в котре нагадують про 
пересторогу і, що якщо хочеш виявити 
доброту і щедрість можна це зробити 
нормальним чином, щоб тебе не обви-
нуватили. Адже добре те, що добре за-
кінчилося, бо в іншому випадку чолові-
кові загрожувала б відповідальність за 
спробу викрадення людини. А це - стат-
тя 146 Кримінального кодексу України. 
Відповідно до неї незаконне позбавлен-
ня волі чи викрадення людини караєть-
ся обмеженням волі на строк до 3 ро-
ків або позбавленням волі на той самий 
строк. Також у статті йдеться, що якщо 

дія вчинена щодо малолітнього та до-
ведено корисливі мотиви, відносно де-
кількох дітей та за попередньою змо-
вою, що несе за собою небезпеку для 
життя чи шкоду здоров'я потерпілого— 
карається обмеженням волі на строк до 
5 років або позбавленням волі на той 
самий строк.

Також ознакою незаконного позбав-
лення волі чи викрадення людини є 
вчинення цього діяння щодо малоліт-
ньої, а не неповнолітньої особи. Отже, 
викрадення малолітньої дитини квалі-
фікується за ч.2 ст.146 ККУ, а неповно-
літньої — за ч.1.

Існує навіть термін - кіднепінг — його 
використовую для опису викрадання 
дітей. За останні кілька років, на жаль, 
це стало поширеним явищем.

Цукерка від водія - стимул для шко-
лярів іти до школи

Але є приклади й позитивної благо-
дійності від дорослих.

Лучанин Василь Гордійчук уже третій 
рік поспіль пригощає пасажирів марш-
рутного таксі цукерками. Василь Гор-
дійчук, водій маршрутки, розповідає, 
що гарна традиція сформувалася ви-
падково, за збігом певних обставин.

«На маршруті № 9 їжджу вже понад 
12 років. Пригадую, що ця ідея виникла 
в мене спонтанно. Три роки тому, коли в 
мене з'явилася онука, я відмовився від 
куріння й почав купувати собі на замі-
ну цукерки. І от одного разу, коли я пра-
цював на рейсі, в салоні розплакалася 
маленька дитинка, аби втішити її я дав 
малечі смаколик. Дитина була задово-
лена та головне - заспокоїлася. Від цьо-
го було приємно і мені, бо дитяча ра-
дість не зрівняється ні з чим. То з того 
часу якось так і повелося...», - розпові-
дає пан Василь.

Втім, цукерками водій пригощає 
лише дошкільнят та першачків, мов-
ляв, старшим дітям батьки дають гроші 
в школу, то ж ті самі можуть собі при-
дбати бажане.

«Часто буває, що люди дивують-
ся цьому, особливо, коли я кажу, щоб 
взяли «здачу» для дітей. Але дехто вже 
звик до цього. Кажуть, що тільки мої-

ми цукерками малечу в школу можна 
заманити. До прикладу, одна жіночка 
з Теремного мені розповідає, що коли 
не може зранку розбудити сина в шко-
лу, то каже йому, аби той поспішав, бо 
сьогодні дядя цукерку дасть. Тож ма-
лий кулею збирається на навчання», - 
каже водій. Та додає, що кожного дня на 
солодощі витрачає 30-40 гривень, але 
витрати не головне, бо дитячі усміш-
ки безцінні.

І таких історій можна розповісти без-
ліч. Але висновок може бути тільки 
один. Кожну дію дорослого можна по-
яснити по-різному. Тому не кожна ди-
тина візьме щирий презент від дорос-
лого незнайомця і не кожна дія буде 
оцінена як добрий намір. Адже щодня 
ми чуємо випадки заманювання дітей 
у машини з подальшим викраденням, 
розбещенням та навіть зґвалтування. 
Часто після цього дітей вже знаходять 
мертвими. Отже, для того, щоб запобіг-
ти або хоча б зменшити кількість ви-
падків викрадення дітей необхідно на-
вчати дітей правильного поводження 
з незнайомими дорослими, супрово-
джувати їх на прогулянках. Адже біль-
шість випадків викрадення можуть за-
лишитися нерозслідуваними, а діти 
— незнайденими.

Вікторія Цимбал.

Будьте з дітьми на 
зв’язку та домовтеся 
про дотримання ними 

необхідних правил: 

- не залишатися з незнайомцями 
наодинці;

-не брати нічого від незнайомців;
- не підходити близько до чужої ма-

шини, а тим більше - не сідати в неї;
- ніколи не заходити наодин-

ці у під’їзди будинків, ліфти й інші 
замкнуті приміщення разом із підоз-
рілими людьми;

- просити допомоги у перехожих, 
продавців найближчих магазинів 
тощо;

- у будь-яких небезпечних ситу-
аціях одразу ж звертатися на лінію 
«102».
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Є мозоль? 
Треба діяти!

 Поява мозолів це природна реакція 
організму на надмірний тиск і тертя, 
яким піддається стопа, або шкіра рук. 
Вони значно обмежують нас у діяльно-
сті, додають незручностей та провоку-
ють загрозливі наслідки. 

Як утворюється мозоль?
Тривале тертя шкіри викликає за-

пальний процес. Згодом, у місці запа-
лення виникає болючий пухирець на-
повнений рідиною – мокрий мозоль. 
Проколювати такий мозоль не реко-
мендовано, адже це підвищує ризик по-
трапляння інфекції. Згодом мокрий мо-
золь таки загоюється. Здається, можна 
радіти, але ні. Місце утвореного мозо-
лю має стати зоною підвищеної уваги, 
адже мозоль може утворюватися зно-
ву. З роками наша шкіра втрачає елас-
тичність та пружність, погіршується її 
відновлення. Ліпідний шар, який утри-
мує вологу, зменшується. Шкіра зне-
воднюється, підвищується схильність 
до загрубіння. Без своєчасного догляду 
з часом утворюється сухий мозоль. Та-
кий вид мозолю є потовщенням і огру-
бінням шкірного покриву. Сухі мозолі 
зазвичай бувають жовтуватого кольо-
ру. Вони мають велику площу уражен-
ня шкірного покриву, не мають чітко-
го краю. При дотику огрубіла ділянка 
шкіряного покриву може викликати 
больові відчуття. Так розвивається гі-
перкератоз - рогове потовщення шкі-
ри, характерними особливостями яко-
го є втрата чутливості, лущення шкіри, 
може спостерігатися кровоточивість. 

Мокрий мозоль. Що робити?
На мокрий мозоль розмістіть суху 

пов'язку до повного розсмоктування 
рідини і кілька днів носіть м'яке, віль-
не взуття. Якщо шкіра мокрого мозоля 
пошкоджена, варто обробити ранку ан-
тисептиком. Якщо проблемним є шкі-
ряне взуття, обробіть його спиртовим 
розчином, вдягніть товсті шкарпетки 
та походіть у взутті поки воно не висох-
не. Взуття зі штучної шкіри теж можна 
зробити менш травматичним. Для цьо-

го також слід вдягнути товсті шкарпет-
ки, увімкнути фен та направити потік 
гарячого повітря на взуття. Такі про-
сті речі допоможуть зробити взуття 
зручнішим.

Позбавляйтеся мозолястих утворень
Для своєчасного правильного догля-

ду за ураженою шкірою використовуй-
те бальзам Крок Мед Анти Мозолін. 
Це спеціальний засіб комплексного до-
гляду від мозолів і натоптишів з про-
тигрибковим ефектом. Він пом’якшує 
огрубілу шкіру та сприяє легкому вида-
ленню мозолястих утворень. Крок Мед 
Анти Мозолін входить до лінійки відо-
мого бренду «Крок Мед», що спеціалі-
зується на догляді за ногами при бага-
тьох проблемних станах.  

Властивості бальзаму обумовлені 
дією активних компонентів, що входять 
до його складу. Алантоїн пом’якшує ро-
говий шар шкіри та сприяє стриманню 
процесів ороговіння. Молочна кислота 
сприяє відлущенню відмерлих клітин 
епідермісу. Ефірна олія чайного дерева 
завдяки антисептичній дії знезаражує 
пошкоджену ділянку та запобігає по-
траплянню інфекції. Клімбазол проти-
діє грибковим ураженням, що особли-
во актуально для шкіри стоп. Сечовина 
допомогає очищенню шкіри, підтримує 
баланс вологи в шкірі, запобігає зне-
водненню клітин. Завдяки комплексній 
дії Крок Мед Анти Мозолін сприятиме 
легкому видаленню мозолястих утво-
рень. Засіб також рекомендований для 
догляду за діабетичною стопою. 

Нанесіть масажними рухами баль-
зам Крок Мед Анти Мозолін на шкіру 
1-2 рази на день. Для посилення ефек-
ту попередньо розпарте стопи у трав’я-
ній ванні. А після процедури вдягніть 
бавовняні шкарпетки.  

З правильним доглядом ваші ніж-
ки завжди будуть готові но нової пари 
взуття.

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

Осіння пора диктує «модні» правила, адже зі зміною погоди 
всі ми готуємо одяг за сезоном. Взуттєва обновка частіше 
за все надає особливих незручностей. Адже перший вихід 

у світ супроводжується болем протягом дня. Позбавившись 
взуття ввечері, ми отримуємо насолоду від полегшення та 

розчарування від наслідків.   

ПОСИЛЮЮТЬ КОНТРОЛЬ 
ЗА ДОТРИМАННЯМ 

ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ЗАХОДІВ
За результатами аналізу епідеміч-

ної ситуації, стану тестування на 
COVID-19 і темпів проведення вак-
цинальної кампанії, а також для стри-
мання розповсюдження коронавірус-
ної хвороби в усіх регіонах посилять 
контроль за дотриманням протиепіде-
мічних заходів.

«Зараз ситуація із коронавірусною 
хворобою в Україні контрольована, але 
ми бачимо тенденцію до зростання і ма-
ємо розуміти, що не час розслабляти-
ся. Перемогти епідемію можна, лише 
докладаючи спільних зусиль. Кожен 
може носити маски, дистанціюватися 
від інших і отримати щеплення. Голов-
не - пам’ятати, що ці кроки наближа-
ють нас до нормального доепідемічного 

життя», — наголосив Міністр охорони 
здоров’я Виктор Ляшко.

Тому, дотримуйтеся наступних порад, 
щоб бути захищеним:

Якщо ви помітили такі симптоми, як 
кашель, нежить, біль в горлі, чхання чи 
підвищення температури тіла, краще 
залишитися вдома.

Радимо утриматися від відвідуван-
ня заходів, якщо ви входите до групи 
ризику тяжкого перебігу коронавірус-
ної хвороби.

Не забувайте про дистанцію та захис-
ні маски в громадських місцях, регу-
лярно мийте руки.

Найефективнішим способом убезпе-
чити себе - вакцинуватися. 

МОЗ.

ГОЛОВНИЙ БІЛЬ: 
ЯК ПРАВИЛЬНО ВИЗНАЧИТИ 

ТА ШВИДКО УСУНУТИ

Не кожна людина, коли 
скаржиться на головний 
біль, знає, що його 
існує безліч видів, і це 
впливає на те, яким чином 
необхідно позбавлятися від 
хворобливих відчуттів. За 
якими особливостями можна 
визначити той чи інший тип 
головного болю, і як з ним 
справлятися?

Головний біль напруги
Зустрічається найчастіше і кожна лю-

дина як мінімум один раз в житті сти-
калася з ним. Його можна визначити за 
хворобливим відчуттям у потиличній 
частині голови, яке супроводжується 
напругою в області шиї. Скоріше за все 
із таким головним болем можна впора-
тися за допомогою знеболюючих.

Кластерний головний біль
Визначається за нападами сильного 

болю із одного боку голови, які почи-
наються різко і повторюються протягом 
декількох днів поспіль. Найчастіше зу-
стрічається у чоловіків. Може мучити 
раз на кілька місяців або навіть років. 
Больові відчуття супроводжуються ак-
тивним процесом сльозовиділення, не-
життю або закладеністю носа із боку, 
де болить голова. В цьому випадку по-
легшити стан можна за допомогою пре-
паратів, які призначають при нападах 
мігрені.

Синусний головний біль
Виникає в районі чола, носа і скул. 

Схожий за симптоматикою на застуду, 
у людини можуть бути відсутні сили, 
підвищуватися температура тіла, з’яв-
лятися нежить. При виявленні ознак 

синусного головного болю необхідно 
відвідати терапевта. У тих випадках, 
якщо причиною стану стала інфекція, 
будуть призначені антибіотики.

Головний біль, як побічний ефект 
знеболюючих

Засоби, які призначені для усунення 
болю можуть стати причиною її появи. 
Це може статися, коли препарат при-
ймають протягом тривалого часу або 
частіше, ніж це допустимо. Головний 
біль — реакція головного мозку. Усуну-
ти проблему можна тільки відмовив-
шись від знеболюючих засобів або за 
допомогою зниження їх дози.

Мігрень
Перед нападом цього типу головного 

болю людина може бачити перед очима 
темні плями, яскраві хвилі або спалахи. 
Сильний біль, який може повторювати-
ся, виникає в результаті сильного стре-
су, перевтоми, надмірного споживання 
кофеїну, нестачі сну. Головний біль лоб-
но-скроневої локалізації

Хворобливі відчуття з’являються при 
травмі або захворюванні лобно-скро-
невого суглоба, при сильному стресі. 
Найчастіше біль локалізується в об-
ласті вуха або шиї. Супроводжується 
болем або дискомфортом під час пе-
режовування їжі або навіть коли люди-
на розмовляє. Полегшити біль можна 
за допомогою анальгетиків, але повні-
стю забути про проблему можна тільки, 
якщо усунути першопричину.

Головний біль через холодові 
подразники

Може виникати при впливі на ор-
ганізм низьких температур. Відомий 
ще й як головний біль через морози-
во, оскільки він починається, зазвичай, 
при швидкому поїданні морозива або 
споживанні крижаної води. Хворобли-
ві відчуття, що виникають в лобовій ча-
стині голови, можна усунути, якщо по-
вільно пити просту теплу воду.

Передменструальний синдром
Голова може боліти у жінок перед 

менструацією і ще кілька днів з мо-
менту її початку. Причина прихована 
в змінах в ці дні гормонального фону. 
Вгамувати біль можна за допомогою 
знеболюючих, а також прийому магнію.

Ukr.media.
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«ГРОБЛЯТЬ ТВАРИННИЦТВО ТА І ВСЕ!»

«Я вже неодноразово до вас звертався 
стосовно депутатського свавілля. А це 
знову, депутат Миргородської райради 
Ігор Верещака «розпоясався» - спиляв 
огорожу і зробив дорогу на орендова-
ній мною ділянці для випасання худо-
би, засіяній вівсом. Мовляв, йому треба 
якось їздить до своїх ділянок.

Ще весною він так само по ріллі, 
орендованій мною, їздив. Я викликав 
поліцію,  вони склали протокол, але ре-
зультату ніякого. А це така ж ситуація. 
Знову викликав поліцію. 

Якби ви приїхали зафіксували депу-
татське свавілля…» - із такого дзвінка 
розпочався один із ранків редакції.  

Телефонував розбишівський фермер, 
який займається вівчарством - Михай-
ло Ткаченко. Нагадаємо, протягом ос-
танніх п’яти років, він систематич-
но звертається до редакції із своєю 
проблемою. 

У 2018 році на одній із ділянок, які 
орендує Михайло, згідно технічної до-
кументації він поновлював межові зна-
ки. Але, із його слів, фермер Ігор Вере-
щака, без пояснень знищив їх, а дорогу 
шириною 5 м від межових знаків, яка 
нанесена на карті, переорав і засіяв. 

Проте, І. Верещака стверджував, що 
до спилювання межових знаків від-
ношення не має, а землі «не захвачу-
вав». Тоді у сільраді створили комісію, 
яка повинна була вирішити проблему. 
Проте, нічого так і не змінилось, адже 
у 2019 році встановлені М. Ткаченком 
межові знаки, знову поспилювали. Як 
він вважав, це знову була справа рук І. 
Верещаки. 

Тож, після дзвінка, ми поїхали у Роз-
бишівку, щоб розібратись чому одно-
го із небагатьох фермерів, які залиши-
лись у селах, продовжують цькувати? 

Зустрітися на місці із правоохоронця-
ми, які прибули на виклик, нам не вда-
лося. На час нашого приїзду Михайло 
Ткаченко уже чекав нас сам на пастів-
нику. Вкотре, він розповів, що оренду-
вати землі почав ще у 2009 році. Зараз 
має в оренді приміщення колишньої  
ферми і 2 га землі, які використовує як 
пасовище: 

«Коли після 2013 року у мене закін-
чився договір оренди і я вирішив пе-
реробити документи, то відразу звер-
нувся до колишньої адміністрації. Там 
сказали, що вже цим не займаються. 
Я пішов у земельний. Там мої доку-
менти довгенько лежали,  потім  вия-
вилось, що треба відвозити самому в 
Держгеокадастр. 

Я відвіз, але там повідомили, що я 
пропустив терміни подання. І, звісно 
ж, натякнули на хабар у 300 доларів з 
гектара. Але якби у мене й були такі 
гроші, то я б їх краще вклав у той са-
рай–вівчарню, щоб покращити умови 
утримання. Та ніколи б не поніс, як ха-
бар чиновникам.

Не дивлячись на те, що договір орен-
ди і закінчився, я продовжував сплачу-
вати орендну плату.  А у 2018 році, ад-
міністрація таки надала мені ділянку 
знову в оренду. Згідно цього договору 
я досі користуюся пастівником. 

А сьогодні (17 серпня, - авт), о 9 ран-
ку, задзижчала пилка, я був на фермі 
і почув, що спилюють огорожу, яку я 
встановлював, щоб мої вівці не йшли 
за межі пастівника. Потім, на мій пас-
тівник заїхав комбайн і накатав доро-
гу, бо І. Верещаці треба у себе гречку 
валять, а до його паїв, які розташовані 
за моїм полем, позаростали дороги. Ви-
хід знайшли тільки один - їхать сюди.»

Йдемо на пастівник. Михайло Тка-
ченко показує, де спиляли огорожу, 
показує договір оренди. У рік пла-
тить 1654 гривні орендної плати. Всьо-
го площа ділянки 2,6 га. Але він вико-
ристовує близько гектара, бо решта 
землі потребує рекультивації і покра-
щення стану насаджень.

Цей гектар він передискував і засіяв 
вівсом, щоб перебити бур’ян. Без пере-
вороту пласта такі роботи проводити 
можна. Тільки після цього він зміг ви-
пасати там овець. Саме через те, що пас-
тівник віднедавна підсіяний, він забо-
ронив ним їздити.  

У то же час, він показав також тех-
нічну документацію на ділянку і кущі, 
де згідно плану насправді повинна бути 
польова дорога до ділянок, орендова-
них Ігорем Верещакою. 

 
«Днями телефонувала землевпоряд-

ник і сказала, що будуть проектувати 
нову дорогу через мій пастівник. То, що 
тоді мені залишиться, якщо ще й там 
дорогу зроблять?  Взагалі нічим году-
вати овець буде. Самі будяки, оце такий 
корм. Доведеться виводити поголів’я… 
І все – «кирдик».»

До речі, Михайло Ткаченко розповів, 
що нещодавно отримав від сільської 
ради пропозицію орендувати 26 га сі-
нокосу. Але через те, що відсоток оренд-
ної плати був надто високий (12%), до-
велося відмовитися. Каже, що тільки 
на залуження йому потрібно витратити 
300 тисяч гривень, яких у нього немає.

Саме через брак кормової бази, у ми-
нулому році йому довелося скоротити 
поголів’я на 300 одиниць. На сьогод-
ні лишилось всього 120 штук матково-
го поголів’я. 

«Гроблять тваринництво та і все… До 
речі, пастівник, який пропонували мені, 
роздали робочим Ігоря Верещаки. На 
ньому усі пастівники громади. Але їх 
фактично вже немає – він порозорював 
і балки, і луки.  

Я буду звертатись скрізь і писати, бо 
це корупція, банда, починаючи від зем-
левпорядників до старост. Бо у них у 
всіх є гектари. Вони всі пов’язані! Ми 
йдемо до протистояння, бо це ті самі 

нові пани. Але добре, коли із пана пан, 
але як із хама пан - то вже не діло…» - 
журиться Михайло Ткаченко.

Правоохоронці, які приїжджали на 
виклик, повідомили, що матеріали 
справи передадуть на розгляд дільнич-
ному. Але Михайло Ткаченко не вірить, 
що буде хоч якийсь результат після їх-
нього візиту.  

 
За коментарем стосовно спірної си-

туації ми звернулись до голови Сер-
гіївської громади Ігоря Лідового:

«По-перше, це не його ділянка. Дого-
вір оренди, який був укладений у 2018 
році із адміністрацією, не зареєстрова-
ний, а земельна ділянка не інвентари-
зована. Тобто, на сьогодні, цей договір 
фактично не дійсний і в реєстрі його не-
має. Орендну плату  М. Ткаченко спла-
чує, бо усі, хто досі користується земля-
ми, але має не зареєстровані договори, 
повинні продовжувати сплачувати за 
користування до 2024 року. До цього 
часу сільрада повинна внести у реєстр 
усіх власників, або ж позначити ці ді-
лянки як комунальну власність. Наразі 
ми проводимо інвентаризацією земель.

До речі, сільрада пропонувала М. Тка-
ченку орендувати іншу земельну ділян-
ку. На сесії затвердили усім однакову 
орендну плату – 12 %. Він відмовився, 
бо дорого. Хоча це не настільки велика 
сума, як скажімо 12% за оренду ріллі 
- за 2 га сінокосу довелося б платити 
всього декілька тисяч гривень у рік. 

Звісно, ситуація конфліктна. Але до-
дам, що дорога на спірній ділянці ко-
лись була. Не зрозуміло чому, адміні-
страція провела інвентаризацію цієї 
ділянки без дороги. Зараз, коли зем-
лі перейшли у комунальну власність, 
по факту ми її проінвентаризували і у 
план вже внесли дорогу, а ділянку за-
реєстрували, як «землю комунальної 
власності». Далі будемо пропонувати 
орендарям укладати договори оренди. 
М. Ткаченку, звісно, першочергово, як 
орендарю, який по факту користується 
цією ділянкою.»

Чесно кажучи, дуже дивна «під-
тримка» малого фермера. Навіть тих, 
небагатьох  одноосібників, які із ос-
танніх сил намагаються втримати свої 
господарства на плаву, утримуючи 
якусь худобинку, ставлять у такі умо-
ви, що не те що розвинути справу, а на-
віть вижити, нереально. 

Оксана Кириченко.
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Пів століття його життя — це реформи, 
які визначили розвиток українського су-
спільства на віки вперед. Свою кар’єру 
він почав як воїн, а закінчив як церков-
ник. Очевидно, Петро Могила розумів, 
що подвиги на релігійному полі далеко-
сяжніші. Тому він легалізував і реформу-
вав Православну церкву. Успішно розви-
вав книгодрукування й освіту. Заснував 
Києво-Могилянську академію. Помер 
у статусі митрополита Київського, Га-
лицького і Всієї Руси. І запам’ятався як 
діяч, що прагнув зробити Київ «другим 
Єрусалимом».

Майбутній київський митрополит на-
родився 21 грудня 1596 році в тогочас-
ній столиці Молдовського князівства 
Яссах (нині – Сучава). Про його ди-
тинство і юність майже нічого невідо-
мо. Утім, можна з упевненістю назва-
ти три речі, які сформували особистість 
Могили. «Це розум, віра й багатство, – 
стверджує історик отець Юрій Мицик. 
– Петро народився в заможній і впливо-
вій родині. У своїй діяльності він завж-
ди робив наголос на освіті, книгодруку-
ванні й підтримці Православної церкви. 
Тож можна припустити, що саме в тако-
му дусі його виховували». Є докази, що 
госпóдарська династія Могил була міц-
но пов’язана з Православною церквою, 
зокрема щедро фінансувала храми в Га-
личині, через що там цей рід шанували. 
Симеон Могила, батько Петра, на схилі 
літ був спочатку господарем Волощини. 
А згодом, після смерті старшого брата 
Єремії, молдовським господарем. У своїй 
політичній діяльності Могили орієнту-
валися на Річ Посполиту й були спорід-
нені з низкою українських православ-
них та польських католицьких великих 
родів, наприклад, Вишневецькими й Ко-
рецькими. Саме ці зв’язки згодом зігра-
ли важливу роль у житті Петра Могили.

Про матір Петра – Маргіт (Маргари-
ту-Меланію) – відомо вкрай мало. За 
одними даними, вона була угорською 
княгинею, за іншими – дочкою молдов-
ського логофета Гавриляшка. У шлюбі 
Симеона Могили й Маргіт народилося 
шестеро синів і троє доньок. Петро Мо-
гила був третім із синів. Коли Петрові 
було десять років, Симеон Могила заги-
нув. Його начебто отруїла вдова старшо-
го брата, щоби привести до влади свого 
сина. Маргіт разом із дітьми була змуше-
на переїхати до Речі Посполитої, а саме 
на Львівщину, де мала родичів і підтрим-
ку. Незабаром померла і вона. Опікуном 
Петра став магнат Станіслав Жолкев-
ський, друга особа після короля Речі По-
сполитої Сигізмунда ІІІ Вази. Його ро-
дове гніздо було в Жовкві під Львовом. 
Дослідники припускають, що початко-
ву освіту Петро Могила міг здобути у 
Львівській братській школі. Досягнув-
ши повноліття, Петро Могила добре 
знав молдовську, церковнослов’янську, 

польську, латинську, грецьку, є дані, що і 
французьку мови. Володів він і руською, 
яка була найбільш наближена до ниніш-
ньої української. Мав глибокі знання з 
історії і протягом усього життя займав-
ся самоосвітою.

Отець Юрій Мицик розповідає, що 
Петра Могилу розглядали як імовірно-
го претендента на молдовський чи во-
лоський престол. Він був перспективним 
кандидатом із нового, прогресивного 
покоління. 
Реформатор Києво-
Печерської лаври

Залишилися вкрай скупі відомості про 
те, чим займався Петро Могила в період 
між участю в Хотинській битві й посвя-
тою в сан архімандрита Києво-Печер-
ської лаври. Десь тоді в його свідомості 
сталися глибокі світоглядні зміни, які 
й дали початок подальшій діяльності в 
Православній церкві. Дехто з дослідни-
ків вважає, що до цього спричинилася 
участь у битвах. Майбутній митрополит 
переїхав із Белзького воєводства до Ки-
єва, поблизу якого придбав нові маєт-
ності. Він не поривав зв’язків з елітою 
Речі Посполитої. Але водночас почав 
зближуватися з українським православ-
ним духовенством, насамперед із ми-
трополитом Київським Йовом Борець-
ким. Активно цікавлячись церковними 
справами, Могила поволі наближався до 
чернецтва. П’ять років, з 1622 до 1627, 
Петро Могила був послушником в од-
ному зі скитів Києво-Печерської лаври 
під Києвом. Він вів аскетичне життя, по-
стив і багато молився. Навесні 1627 року 
помер архімандрит Захарія Копистен-
ський. А вже в грудні того ж року Пе-
тра Могилу висвячують на його посаду 
– очільником Києво-Печерської лаври. 
На той момент йому було 30 років. Но-
вий архімандрит взявся за відродження 
і зміцнення святині. У цьому його під-
тримував митрополит Йов Борецький. 
Могила оточив себе мудрими сподвиж-
никами, яким довіряв і яким міг доручи-
ти важливі завдання. Передовсім він по-
чав очищати ряди лаврських ченців від 
тих, хто прийняв постриг не за покликом 
душі, а з меркантильних мотивів, або не 
відповідав вимогам лаврського життя. 
За два роки на новій посаді із 80 монахів 
архімандрит залишив при собі тільки 18. 
Він прагнув, щоби молодь отримувала 
гідну богословську освіту, а тому за влас-
ний кошт відправляв її вчитися за кор-
дон. А вже восени 1631 року на території 
Києво-Печерської лаври відкрив бого-
словську школу – за зразком єзуїтських 
колегій. Найкраще із західної освіти він 
імплементував у православну систему. 
Також під його керівництвом лаврська 
друкарня перетворилася на потужний 
науково-культурний осередок. За п’ять 
років там видали близько 15 книг і бро-
шур. Петро Могила взявся за виправлен-
ня й очищення тогочасних богослужбо-
вих книг. Книги були рукописними, а, 
отже, часто містили помилки, суб’єктив-
ні інтерпретації та різні положення з ка-
толицьких та протестантських видань. 
Він і сам був автором успішних праць. 
Його «Православне сповідання віри» і 
«Требник» були перевидані в Європі 25 
разів.

Архімандрит прагнув наблизити книж-
ну церковнослов’янську мову до жи-
вої руської, якою тоді говорили на ет-
нічних українських землях. Він вважав, 
що до Бога треба звертатися рідною мо-
вою. Петро Могила вживав дуже багато 
українських слів, завдяки чому процес 
богослужіння українізувався і став зро-
зумілішим для простолюду. Могила та-
кож ініціював відновлення національних 

святинь, реставрацію стародавніх храмів, 
ікон та канонізацію українських святих.
Відродження Православної 
церкви в Речі Посполитій

30 квітня 1632 року помер король Си-
гізмунд III, який фанатично підтримував 
унію та активно дискримінував Право-
славну церкву. Після його смерти най-
більші шанси на корону отримав його 
старший син Владислав. Королевич по-
требував підтримки не лише католицької 
шляхти, а і православної, а також Війсь-
ка Запорозького, яке хотів залучити до 
Смоленської війни та битв проти Осман-
ської імперії. Заради цього він був гото-
вий піти на деякі поступки в церковних 
питаннях. Тоді за участи Петра Могили 
склали вимоги королевичу від Право-
славної церкви. Зокрема, йшлося про ле-
галізацію відродженої вищої православ-
ної ієрархії, повернення Православній 
церкві храмів, монастирів та маєтностей, 
ліквідацію унії. Петро Могила зайняв не-
похитну позицію в цьому питанні, не по-
годжуючись на компроміси. Зрештою, 
Владислав хоч і не скасував унії, проте 
погодився легалізувати православну іє-
рархію, гарантував православним віль-
не відправлення богослужінь, будування 
нових храмів і ремонт старих, відкриття 
шкіл, семінарій і друкарні. 13 листопа-
да 1632 року Владислав ІV став королем 
і заприсягся виконати всі ці умови. На-
ступного року церковний Собор обрав, а 
Владислав ІV затвердив новим митропо-
литом Київським, Галицьким і Всієї Русі 
Петра Могилу.

Ніхто з них не зміг зрівнятися з ним, 
як реформатором Православної церкви. 
Випробувавши модель перетворень на 
лаврському ґрунті, він поширив їх на 
всю митрополію. Насамперед він праг-
нув повернути предстоятелю Київської 
митрополії належні йому права і владу. 
Для цього святий узяв під контроль ду-
ховний стан і досягнув значних змін у 
його кількісному й особливо якісному 
складі. Це стосувалося насамперед єпи-
скопів – найближчих і найважливіших 
ієрархів після митрополита.

У той час Православна церква на укра-
їнських землях була основним носієм іс-
торичних і культурних традицій народу. 
Проте вона перебувала в занепаді. Того 
ж року, що й народився Петро Могила – 
1596-го – була підписана Берестейська 
унія, що дала початок значним змінам в 
українському церковному житті. Згідно з 
нею, більшість ієрархів Київської митро-
полії на чолі з митрополитом Київським 
вийшли з-під канонічної підлеглости 
Константинопольському патріархату та 
приєднались до Римо-католицької цер-
кви. Більшість храмів та монастирів ві-
дійшли уніатам. Цьому передувало утво-
рення нової держави – Речі Посполитої. 
У 1569 році Корона Польська та Велике 
князівство Литовське уклало Люблін-
ську унію, внаслідок чого виникла нова 
держава. Це призвело до стрімких про-
цесів полонізації й покатоличення насе-
лення, переважно еліти.

Унаслідок цих перипетій роль Київ-
ського митрополита відчутно послаби-
лася, а в самій Православній церкві ре-
гулярно виникали конфлікти. Петро 
Могила зміг повернути їй законність і 
більшість прав. Зрештою, активне ре-
формування Православної церкви, роз-
почате Петром Могилою, мало вагомий 
вплив на все тогочасне суспільно-полі-
тичне життя.
Освітня реформа. Києво-
Могилянська академія

Ще в 1631 році він уклав знакову обіт-
ницю: «Я, Петро Могила, милістю Бо-
жою архімандрит Київський, Печер-
ський, видячи в Церкві Православній 
велику втрату душ людських через неос-
віченість духовних и невчення молоді, за 
ласкою й поміччю Божою й за власною 
волею моєю умислив фундувати школи, 

аби молодь у побожності, у звичаях до-
брих, у науках вільних вихована була».

Заснована Петром Могилою в 1631 
році Лаврська школа у 1632-му була 
об’єднана з Київською братською шко-
лою, до фундаторів якої включають 
Галшку Гулевичівну й Петра Конаше-
вича-Сагайдачного. Так виникла Киє-
во-Братська (Могилянська) колегія. 
Але Петро Могила прагнув для неї ста-
тусу академії, тобто вищого навчально-
го закладу. 

У своїй книзі отець Юрій Мицик 
пише, що 14 березня 1633 року Петро 
Могила отримав від короля Владисла-
ва IV грамоту на право надання стату-
су академії, але коронні канцлери не до-
клали до привілею своєї печатки, тому 
він не мав жодної юридичної сили. Це 
було зроблено свідомо, адже в академії 
вже можна було читати богослов’я, а елі-
та католицької Речі Посполитої не хо-
тіли зміцнення Православної церкви. 
Лише через чверть століття на підста-
ві Гадяцького договору 1658 року Ки-
єво-Могилянський колегіум формаль-
но стане академією. Утім, увесь цей час 
у ньому, не афішуючи цього, уже викла-
дали богослов’я.

Навчання ґрунтувалося загально-
прийнятій у європейських навчаль-
них закладах програмі – це сім вільних 
наук. Повний курс навчання тривав 12 
років, усього викладали 30–32 предме-
ти. Спудеї колегіуму вивчали катехи-
зис, арифметику, геометрію, нотний спів 
та музику, поетику й риторику, оратор-
ське мистецтво, мови. Вершиною осві-
ти, до якої сягали не всі вихованці, були 
філософія та богослов’я. Могилянські 
вчені досліджували окремі проблеми фі-
лософії, писали твори, проводили філо-
софські диспути, до яких залучали і сту-
дентів. Тобто вже за св. Петра Могили 
відбувається становлення в Україні про-
фесійної філософії. Серед студентів Киє-
во-Могилянської академії є чимало імен, 
які увійшли в історію. Це – український 
православний діяч Інокентій Гізель, фі-
лософ Григорій Сковорода, церковний 
і освітній діяч, мовознавець Мелетій 
Смотрицький, архієпископ Чернігів-
ський і Новгород-Сіверський Лазар Ба-
ранович, перший український учений-о-
рієнталіст Василь Григорович-Барський 
та багато інших. З навчальним закладом 
пов’язані імена гетьманів України: Юрій 
Хмельницький, Іван Самойлович, Іван 
Мазепа, Пилип Орлик.
Людина діалогу й дипломат

«Якщо коротко підсумувати ключові 
здобутки Петра Могили, то це легаліза-
ція й розвиток Православної церкви в 
Речі Посполитій, заснування Києво-Мо-
гилянської академії та видання першого 
православного катехизису. А ще він увів 
українську мову в широкий вжиток», – 
підсумовує історик отець Юрій Мицик.

Петра Могилу називають людиною ді-
алогу й дипломатом. Він прагнув при-
мирення Церков, що часто викликало 
підозри й нерозуміння. Вів діалог з уні-
атами, щоби здобути поступки для Пра-
вославної церкви. Вів діалог із Військом 
Запорозьким, деякі представники яко-
го звинувачували Петра Могилу в сим-
патіях до уніатів. Жив у непростий час 
і мусив ухвалювати непрості рішення. 
Утім, його перевагою було те, що він чіт-
ко бачив, яким має бути результат, – і до-
сяг його.

Помер Петро Могила 1 січня 1647 
року, пробувши митрополитом 14 років. 
Був канонізований усіма автокефальни-
ми Церквами Вселенської церкви, лише 
Російська православна церква канонізу-
вала його як місцевошанованого свято-
го. Свою велику бібліотеку разом з усім 
нерухомим майном і великою сумою 
коштів заповів Києво-Могилянському 
колегіуму.

Марія Семенченко, журналістка.
Локальна Історія.

ПЕТРО МОГИЛА: ВОЇН, 
ДИПЛОМАТ, СВЯТИЙ
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20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Пригоди 
Шерлока Холмса i док-
тора Ватсона. Собака 
Баскервiлiв».
1.45 Х/ф «Iнспектор 
карного розшуку».

6.00,7.00,8.00,9.00,10
.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.0
0,18.00,19.00,0.00,1.0
0,2.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.25 Особливий погляд.
7.10,8.30,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15 Д/с «Найнебезпеч-
нiшi польоти».
8.35,12.40 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
9.30 Машина часу.
10.10,5.10 Д/с «Великi 
танковi битви».
11.10,17.10,1.10 Д/с 
«Таємнича свiтова вiйна».
13.10 Д/с «Найєкстре-
мальнiший».
14.10 Д/с «Авiаката-
строфи: причини i на-
слiдки».
15.30 Час «Ч».
16.10,0.10 Д/с «Свiт 
Гiтлера: повоєннi плани».
18.10,2.10 Д/с «Вирi-
шальнi битви Другої 
свiтової вiйни».
19.15,22.00 Х/ф.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.30 Факти.
4.50,20.25,2.10 Грома-
дянська оборона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.

10.05 «На трьох». (16+).
11.25,13.15 Х/ф «Син-
гулярнiсть». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.55,16.10 Т/с «Пес». 
(16+).
16.50,21.30 Т/с «Дiль-
ничний з ДВРЗ». (16+).
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
23.40 Х/ф «Оселя зла». 
(18+).
3.00 Я зняв!

4.25,14.30,17.30,22.00
Вiкна-Новини.
5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.40 Т/с «Комiсар Рекс».
9.45 МастерШеф. (12+).
13.05,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
15.40,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
19.05 Супербабуся. 
(12+).
20.15,22.50 Т/с «Поло-
нена». (16+).
23.00 Т/с «Все не випад-
ково». (16+).
1.05 Т/с «Мертвий, 
живий, небезпечний». 
(16+).

6.00,7.40 «Kids` Time».
6.05 М/с «Том i Джерi».
7.45 «Орел i решка».
9.50 Т/с «Надприродне». 
(16+).
12.45 «Любов на вижи-
вання». (16+).
15.00 Х/ф «Моя супер-
колишня». (16+).
17.00 «Хто зверху?» 
21.00 Х/ф «Мiс Кон-
генiальнiсть».
23.30 Х/ф «Крок вперед: 
Все або нiчого».
1.45 «Вар`яти». (12+).
3.00 «Зона ночi».
4.55 «Абзац!»

6.30,7.10,8.15 Ранок з 

Україною.
15.00,19.00,23.00 Сьо-
годнi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30,18.00 Т/с «Люся. 
Iнтерн». (12+).
11.30 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка». (12+).
14.30,15.30 Iсторiя 
одного злочину. (16+).
16.00 Т/с «Хiд проку-
рора». (16+).
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00 Т/с «Клятва 
лiкаря».
23.10,2.00 Т/с «Вiкно 
життя». (12+).
1.30 Телемагазин.
2.45 Гучна справа.
3.30 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,
12.00,13.00,15.00
 Новини.
7.10,8.10 «Новий день» 
з Л. Вакулюк та М. Шама-
новим.
11.10,12.10 «Новини 
країни» з К. Ашiон, П. 
Рольником, О. Близ-
нюком, С. Вардою, М. 
Стецюк та А. Мiщенко.
13.15 «Великий день» з 
А. Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i Д. Щасливою.
15.10 «Дзвiнок» з В. 
Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з 
В. Калнишем та О. Кур-
бановою.
22.00 «Прямий» контакт» 
з Т. Березовцем.
23.00 «Вiйна за неза-
лежнiсть».

6.00 Х/ф «Звезда плени-
тельного счастья», 2 с. 
(16+).

7.50 Х/ф «Бархатные 
ручки». (Италия). (16+).
10.00 Х/ф «Одним 
меньше». (США). (16+).
12.25 Х/ф «Полицейская 
история». (Гонконг). 
(16+).
14.25 Х/ф «Красавчик 
Джонни». (США). (18+).
16.10 Х/ф «Полицейская 
история 2». (Гонконг). 
(16+).
18.55 Х/ф «Паркер». 
(США). (16+).
21.20 Х/ф «Бесстрашная 
гиена». (Гонконг - Корея). 
(16+).
23.20 Х/ф «Бесстрашная 
гиена 2». (Гонконг). (16+).
1.05 Х/ф «Синьор Ро-
бинзон». (Италия). (16+).
3.15 Х/ф «Младенец на 
$30 000 000». (Гонконг). 
(16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.00,13.00,18.10
«Орел i решка. Морський 
сезон».
11.00,20.00 «Орел i 
решка. Iвлєєва vs Бєд-
няков».
14.50 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+).
1.30 Т/с «Хейвен». (12+).
3.00 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. 
Топ 100.
8.20 Затишна дача.
9.20,17.20 Дача боро-
дача.
10.20,21.20 Шiсть 
соток.
11.10 Квартирне пи-
тання.

12.10,15.30 Один за 
100 годин.
13.00,0.40,3.40 Кориснi 
поради.
13.30 Сам собi кухар.
14.00 Люблю готувати.
14.30 Правила вижи-
вання.
16.30 Майстри ремонту.
18.00 Дачна вiдповiдь.
19.40 Удачний проект.
22.20 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.00 «Top Shop».
17.00,2.40 «Випадковий 
свiдок».
6.25 «Свiдок. Агенти».
16.30,19.00,2.20
«Свiдок».
10.45,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
14.45,23.00 Т/с «Слiпа 
зона». (16+).
18.20 «Будьте здоровi».
0.45 «Легенди бандит-
ського Києва».
1.45 «Правда життя».
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.
11.35,4.45 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым».
12.45,18.45 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по 
праву».
16.50,3.35 Новости 
культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Перека-
ти-поле».
23.15 Выборы-2021. 
Дебаты.

0.25 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
2.30 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.45 «Линия жизни». Е. 
Шубина.
3.55 Т/с «Цветы зла».

6.00 Страх у твоєму 
домi.
6.45 Бандитський Київ.
9.10 Правда життя.
10.20,1.35 Речовий 
доказ.
11.30 Вирiшальнi битви 
2 свiтової.
12.30 Україна: забута 
iсторiя.
13.15 Вiйна всерединi 
нас.
14.10 Дикi тварини.
15.10,19.50 Їжа богiв.
16.10,21.50 Друге 
життя звичайних речей.
17.05,22.45 Шукачi 
неприємностей.
18.00 Таємницi акул.
18.55,23.40 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
20.50 Дикi Кариби.
0.35 Адольф Гiтлер. 
Шлях.
2.30 Скептик.
4.10 Природа сього-
дення.
5.00 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.00 Х/ф «Макс».
10.45 Х/ф «Фантастична 
четвiрка».
12.45 4 весiлля.
14.00,17.00 Богиня 
шопiнгу. Битва блон-
динок.
15.00,2.15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00,3.55 Панянка-се-
лянка.
18.00 СуперЖiнка.
19.00,20.00,22.30 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.30,1.00 Країна У 2.1.
22.00,23.00 Танька i 

Володька.
23.30,1.45 Країна У 2.0.
0.00 Iгри приколiв.
3.05 Вечiрка.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.15,11.40 Х/ф «Отпуск 
по обмену». (США). 
(16+).
8.25,17.45 Х/ф «Парк 
Юрского периода 3». 
(США). (16+).
9.55 Х/ф «Осень в Нью-
Йорке». (США). (12+).
13.50 Х/ф «Джейн Эйр». 
(Великобритания - 
США). (12+).
15.45 Х/ф «Инструкции 
не прилагаются». (Мек-
сика). (12+).
19.15 Х/ф «Клик: с 
пультом по жизни». 
(США). (12+).
21.00 Х/ф «Побег из 
Шоушенка». (США). 
23.20 Х/ф «Мирный 
воин». (США - Германия). 
1.15 Х/ф «Сердцеед». 
(Франция). (16+).
3.00 Х/ф «Три метра над 
уровнем неба: Я тебя 
хочу». (Испания). (16+).

6.00,18.50,19.30,2.35
«ДжеДАI».
6.20 Х/ф «Ворог мiй». 
(16+).
8.40 Х/ф «Знамення». 
(16+).
11.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
12.55,16.55 «Загу-
блений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,2.05 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
20.30,21.35 Т/с «Плут». 
22.40,0.15 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
3.05 «Вiдеобiмба 2».
5.10 «Зловмисники».

понеділок, 30 серпня

вівторок, 31 серпня

6.00,18.20 XVI лiтнi Па-
ралiмпiйськi iгри.
16.30 Студiя Паралiм-
пiйськi iгри.
5.25 Новини.
21.35 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 #ВУкраїнi.
0.40 Д/с «Дикуни».
1.55 Х/ф «...Якого лю-
били всi».
3.05 Я вдома.
3.35 Бюджетники.
4.25 Енеїда.

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,9.00,12.00,14.00,
16.45,19.30 «ТСН».
9.25,10.20,5.50 «Життя 
вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
14.45 «Одруження на-
ослiп».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45,21.45 Т/с «Моя 
улюблена Страшко».
22.40 Комедiя «Рiдня». 
0.45 Драма «Пульс».
2.25 Х/ф «Дзвiнок». 
(18+).
4.10 Х/ф «Дзвiнок 2». 

3.30 «Орел i решка. На 
краю свiту».
4.55 «Телемагазин».
5.25,0.55 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-
вським».
12.00,17.40 Новини.
7.10,8.10,9.15 «Ранок з 
Iнтером».
10.05,18.00,19.00
«Стосується кожного».
12.25 Х/ф «Укол пара-
солькою».
14.10 Х/ф «Втеча».
16.05 «Чекай на мене. 
Україна».

20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Пригоди 
Шерлока Холмса i док-
тора Ватсона».
2.30 Х/ф «Екiпаж ма-
шини бойової».

6.00,7.00,8.00,9.00,10
.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.
00,18.00,19.00,0.00,1.
00,2.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.25 Вечiр з Янiною Со-
коловою.
7.10,8.30,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15 Д/с «Найнебезпеч-
нiшi польоти».
8.35 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
9.30 Машина часу.
10.10,5.10 Д/с «Великi 
танковi битви».
11.10,17.10,Д/с «Таєм-
нича свiтова вiйна».
12.50 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
13.10 Д/с
 «Авiакатастрофи: при-
чини i наслiдки».
15.30 Час «Ч».
16.10,0.10 Д/с «Свiт 
Гiтлера: повоєннi плани».
18.10,2.10 Д/с «Вирi-
шальнi битви Другої 
свiтової вiйни».
19.15,22.00 Х/ф.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

05 05 

4.45 Скарб нацiї.
4.55 Еврика!
5.00 Служба розшуку 
дiтей.
5.05 Громадянська обо-
рона.
5.55 Факти тижня.

8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.05 «На трьох». (16+).
11.20,13.15 Х/ф «Вбив-
ство у Схiдному екс-
пресi». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
14.10,16.10 Т/с «Розтин 
покаже 2». (16+).
18.45,21.10 Факти. 
Вечiр.
20.25,1.55 Прихована 
небезпека.
21.30 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ». (16+).
23.30 Х/ф «Судний 
день». (16+).
2.40 Я зняв!

3.00 Найкраще на ТБ.
5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.05 Х/ф «Знахар».
8.55 Т/с «Мама». (12+).
13.10,14.50 Т/с «Слiпа». 
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.40,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
19.05 Супербабуся. 
20.15,22.50 Т/с «Поло-
нена». (16+).
23.00 Т/с «Все не випад-
ково». (16+).
1.05 Т/с «Мертвий, 
живий, небезпечний». 

6.00,7.35 «Kids` Time».
6.05 М/с «Том i Джерi».
7.40 «Орел i решка».
9.50 Т/с «Надприродне». 
12.45 Х/ф «Конго». 
14.55 Х/ф «Сьомий син». 
16.55 «Хто зверху?» 
21.00 Х/ф «Шiсть днiв, 
сiм ночей». (16+).
23.00 Х/ф «Подруги 
нареченої». (16+).
1.45 «Вар`яти». (12+).
2.50 «Служба розшуку 
дiтей».

3.00 «Зона ночi».
4.55 «Абзац!»

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
15.00,19.00,23.00 Сьо-
годнi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка». (12+).
13.30,15.30,2.00
Iсторiя одного злочину. 
16.00 Т/с «Хiд проку-
рора». (16+).
18.00 Т/с «Люся. Iн-
терн». (12+).
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00,23.10 Т/с «Клятва 
лiкаря».
0.10 Велика деолiгархi-
зацiя.
1.30 Телемагазин.
3.30 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,15.0
18.00,19.45 «Ре-
портер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» 
з Л. Вакулюк та М. Шама-
новим.
11.10,12.10 «Новини 
країни» з К. Ашiон, П. 
Рольником, О. Близ-
нюком, С. Вардою, М. 
Стецюк та А. Мiщенко.
13.15 «Великий день» з 
А. Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i Д. Щасливою.
15.10 «Дзвiнок» з В. 
Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з 
В. Калнишем та О. Кур-
бановою.
22.00 «Прямий» контакт» 
з Т. Березовцем.

23.00 «Перша передача» 
з О. Федченко.

6.00 Х/ф «Звезда плени-
тельного счастья», 1 с. 
7.50 Х/ф «Универ-
сальный солдат». (США). 
(16+).
10.00 Х/ф «Она». (США). 
12.25 Х/ф «Хребет 
дьявола». (Испания - 
Мексика). (18+).
14.25 Х/ф «Фантоцци 
берет реванш». (Италия). 
16.10 Х/ф «Благоде-
тель». (США). (16+).
18.55 Х/ф «Одним 
меньше». (США). (16+).
21.20 Х/ф «Полицейская 
история». (Гонконг). 
23.20 Х/ф «Красавчик 
Джонни». (США). (18+).
1.05 Х/ф «Бархатные 
ручки». (Италия). (16+).
3.15 Х/ф «Полицейская 
история 2». (Гонконг). 

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.00,18.10 «Орел i 
решка. Морський сезон».
11.00,20.00 «Орел i 
решка. Iвлєєва vs Бєд-
няков».
13.00 Х/ф «Чоловiк на-
розхват». (16+).
14.50 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
22.00,1.15 Т/с «Доктор 
Хаус». (16+).
23.45 Х/ф «Американ-
ська незаймана». (18+).
2.50 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. 
Топ 100.
8.20 Затишна дача.

9.20,17.20 Дача боро-
дача.
10.20,21.20 Шiсть 
соток.
11.10 Квартирне пи-
тання.
12.10,15.30 Один за 
100 годин.
13.00,0.40,3.40 Кориснi 
поради.
13.30 Сам собi кухар.
14.00 Люблю готувати.
14.30 Правила вижи-
вання.
16.30 Майстри ремонту.
18.00 Дачна вiдповiдь.
19.40 Удачний проект.
22.20 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
4.10 М/ф.

5.00 «Top Shop».
6.00 «Таємницi 
кримiнального свiту».
7.20 Т/с «Захват». (16+).
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
16.30,19.00,2.50
«Свiдок».
14.50,23.00 Т/с «Слiпа 
зона». (16+).
17.00,3.20 «Випадковий 
свiдок».
18.20 «Свiдок. Агенти».
0.40 Х/ф «Порятунок». 
2.25,3.30 «Речовий 
доказ».
4.30 «Правда життя. 
Професiйнi байки».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
17.00,20.00 Вести.
11.35,4.20 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым».
12.45,18.45 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по 
праву».
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир».
21.20 Т/с «Перека-
ти-поле».
0.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
2.10 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.25 «Энигма. Елена 
Стихина».
3.25 Т/с «Цветы зла».

6.00 Страх у твоєму 
домi.
6.45 Бандитська Одеса.
9.10 Правда життя.
10.20,1.35 Речовий 
доказ.
11.30 Вирiшальнi битви 
2 свiтової.
12.30 Україна: забута 
iсторiя.
13.15 Скарб.ua.
14.10 Дикi тварини.
15.10,19.55 Їжа богiв.
16.10,21.50 Друге 
життя звичайних речей.
17.05,22.45 Шукачi 
неприємностей.
18.00 Таємницi акул.
18.55,23.40 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
20.50 Дикi Кариби.
0.35 Адольф Гiтлер. 
Шлях.
2.30 Прихована реаль-
нiсть.
5.15 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.00 Х/ф «Везунчик».
10.45 Х/ф «Сторожова 
застава».
12.45 4 весiлля.
14.00,17.00 Богиня 
шопiнгу. Битва блон-
динок.
15.00,2.15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00,3.55 Панянка-се-
лянка.
18.00 СуперЖiнка.
19.00,20.00,22.30 Од-

ного разу пiд Полтавою.
19.30,1.00 Країна У 2.1.
22.00,23.00 Танька i 
Володька.
23.30,1.45 Країна У 2.0.
0.00 Iгри приколiв.
3.05 Вечiрка.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.25,15.40 Х/ф «Ле-
генда Зорро». (США). 
8.30 Х/ф «Люди в 
черном». (США). (12+).
10.05 Х/ф «Спеши лю-
бить». (США). (12+).
11.45 Х/ф «Давайте 
потанцуем». (США). 
13.30 Х/ф «Отпуск по 
обмену». (США). (16+).
17.45 Х/ф «Осень в Нью-
Йорке». (США). (12+).
19.30 Х/ф «Парк Юрс-
кого периода 3». (США). 
21.00,2.55 Х/ф «Ультра-
фиолет». (США). (16+).
22.25 Х/ф «Выживший». 
0.55 Х/ф «Фрида». 4.20
Х/ф «Один день». 

6.00,18.50 «ДжеДАI».
6.35 Т/с «Опер за ви-
кликом 4». (16+).
10.40 Х/ф «Люди Iкс: Днi 
минулого майбутнього». 
13.05 Х/ф «Люди Iкс: 
Апокалiпсис». (16+).
15.55,16.55 «Загу-
блений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 «Грошi». (16+).
20.25,21.30 Т/с «Плут». 
22.35,0.35 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
0.10 «Дубинiзми».
2.25 Т/с «Перевiзник». 
3.10 «Вiдеобiмба 2».
5.10 «Зловмисники».

6.00,18.20,22.05 XVI 
лiтнi Паралiмпiйськi iгри.
16.30 Студiя Паралiм-
пiйськi iгри.
0.30,5.25 Новини.
21.45 Доба Паралiмпiй-
ських iгор.
0.00 Д/с «Дикi Дива».
1.05 Д/с «Дикуни».
1.50 Х/ф «Богдан-Зи-
новiй Хмельницький».
3.50 Країна пiсень.
4.20 Буковинськi за-
гадки.
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
«ТСН».
9.25,10.20,5.35 «Життя 
вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
14.45 «Одруження на-
ослiп».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45,21.45 Т/с «Моя 
улюблена Страшко».
22.45 Комедiя «Рiдня». 
(12+).
0.55 Детектив «Iм`я 
Рози». (16+).

3.30,18.00,19.00 «Сто-
сується кожного».
5.00 «Телемагазин».
5.30,0.00 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-
вським».
12.00,17.40 Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна про-
грама».
12.25 Т/с «Детектив 
Ренуар». (12+).
14.40,15.35 «Речдок».
16.30 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
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6.00,18.20,22.05 XVI 
лiтнi Паралiмпiйськi iгри.
16.30 Студiя Паралiм-
пiйськi iгри.
0.30,5.25 Новини.
21.45 Доба Паралiмпiй-
ських iгор.
0.00 #@)?$0 з Майклом 
Щуром. (16+).
1.05 Д/с «Дикуни».
1.50 Х/ф «Iван Франко».
3.25 Країна пiсень.
4.20 Буковинськi за-
гадки.
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
«ТСН».
9.25,10.20,5.30 «Життя 
вiдомих людей».
11.15,12.20,14.05 «Твiй 
день».
14.45 «Одруження на-
ослiп».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45,21.45 Т/с «Моя 
улюблена Страшко».
22.40 Комедiя «Рiдня». 
(12+).
0.55 Детектив «Iм`я 
Рози». (16+).

3.15,18.00,19.00 «Сто-
сується кожного».
4.55 «Телемагазин».
5.25,23.55 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-
вським».
00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна про-
грама».
12.25 Т/с «Детектив 
Ренуар». (12+).
14.40,15.35 «Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-

бливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Пригоди 
Шерлока Холмса i док-
тора Ватсона. Скарби 
Агри».
1.45 Х/ф «Узяти живим».

6.00,7.00,8.00,9.00,10
.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.
19.00,0.00,5.00 Час 
новин.
6.25 Невигаданi iсторiї.
7.10,8.30,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15 Д/с «Найнебезпеч-
нiшi польоти».
8.35,12.40 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
9.30 Машина часу.
10.10,5.10 Д/с «Великi 
танковi битви».
11.10,17.10,1.10 Д/с 
«Таємнича свiтова вiйна».
13.10 Д/с «Найєкстре-
мальнiший».
14.10 Д/с «Авiаката-
строфи: причини i на-
слiдки».
15.30 Час «Ч».
16.10,0.10 Д/с «Свiт 
Гiтлера: повоєннi плани».
18.10,2.10 Д/с «Вирi-
шальнi битви Другої 
свiтової вiйни».
19.15,22.00 Х/ф.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

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

новини з К. Стогнiєм.
10.05 «На трьох». (16+).
11.25,13.15 Х/ф «Шоу 
починається». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.55,16.15 Т/с «Пес». 
(16+).
16.50,21.30 Т/с «Дiль-
ничний з ДВРЗ». (16+).
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
20.20,1.40 Секретний 
фронт.
23.35 Х/ф «Оселя зла 2: 
Апокалiпсис». (18+).
2.30 Я зняв!

4.25,14.30,17.30,22.00
Вiкна-Новини.
5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.00 Т/с «Комiсар Рекс».
10.00 МастерШеф. 
(12+).
13.05,14.50 Т/с «Слiпа». 
15.40,18.05 Т/с «Слiд». 
19.05 Супербабуся. 
20.15,22.50 Т/с «Поло-
нена». (16+).
23.00 Т/с «Все не випад-
ково». (16+).
1.00 Т/с «Мертвий, 
живий, небезпечний». 

6.00,7.15 «Kids` Time».
6.05 М/с «Том i Джерi».
7.20 «Орел i решка».
9.20 Т/с «Надприродне». 
12.15 «Любов на вижи-
вання». (16+).
14.25 Х/ф «Чого хочуть 
жiнки».
17.00 «Хто зверху?» 
21.10 Х/ф «Мiс Кон-
генiальнiсть 2: Озброєна 
i легендарна».
23.40 Х/ф «Поки ти 
спав».
1.45 «Вар`яти». (12+).
2.35 «Служба розшуку 
дiтей».
2.40 «Зона ночi».
4.55 «Абзац!»

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
15.00,19.00,23.00 Се-
годня.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Т/с «Люся. Iн-
терн». (12+).
11.30 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка». (12+).
14.30,15.30 Iсторiя 
одного злочину. (16+).
16.50 Футбол. Вiдбiр до 
ЧС-2022. Казахстан - 
Україна.
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00 Т/с «Клятва 
лiкаря».
23.10,2.00 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
1.00,12.00,13.00,15.0
.00,17.00,18.00,19.45
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» 
з Л. Вакулюк та М. Шама-
новим.
10.10,12.10,13.15 «Но-
вини країни» з К. Ашiон, 
П. Рольником, О. Близ-
нюком, 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. 
Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з 
В. Калнишем та О. Кур-
бановою.
22.00 «Прямий» контакт» 
з Т. Березовцем.

23.00 «Новини вiд 
Христини» з Х. Чернегою.

6.00 Х/ф «Белый Бим 
Черное ухо», 1 с. (12+).
7.50 Х/ф «Синьор Ро-
бинзон». (Италия). (16+).
10.00 Х/ф «Паркер». 
(США). (16+).
12.25 Х/ф «Бесстрашная 
гиена». (Гонконг - Корея). 
14.25 Х/ф «Бесстрашная 
гиена 2». (Гонконг). (16+).
16.10 Х/ф «Младенец на 
$30 000 000». (Гонконг). 
18.55 Х/ф «Мишу из 
Д`Обера». (Франция). 
21.20 Х/ф «Городской 
охотник». (Гонконг - 
Япония). (16+).
23.20 Х/ф «Заложница 
2». (Франция - США). 
1.05 Х/ф «Близнецы». 
3.15 Х/ф «Есения». 

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.00,13.00,18.10
«Орел i решка. Морський 
сезон».
11.00,20.00 «Орел i 
решка. Iвлєєва vs Бєд-
няков».
14.50 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+).
1.30 Т/с «Хейвен». (12+).
3.00 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. 
Топ 100.
8.20 Затишна дача.
9.20,17.20 Дача боро-
дача.
10.20,21.20 Шiсть 
соток.
11.10 Квартирне пи-
тання.

12.10,15.30 Один за 
100 годин.
13.00,0.40,3.40 Кориснi 
поради.
13.30 Сам собi кухар.
14.00 Люблю готувати.
14.30 Правила вижи-
вання.
16.30 Майстри ремонту.
18.00 Дачна вiдповiдь.
19.40 Удачний проект.
22.20 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.00 «Top Shop».
9.00,17.00,2.50 «Ви-
падковий свiдок».
6.35 «Будьте здоровi».
16.30,19.00,2.20
«Свiдок».
10.45,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
14.50,23.00 Т/с «Слiпа 
зона». (16+).
18.20 «Вартiсть життя».
0.45 «Легенди бандит-
ського Києва».
1.45 «Правда життя».
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 Кор-
чевниковым».
12.45,18.45 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по 
праву».
16.50,3.25 Новости 
культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Перека-
ти-поле».

23.15 Выборы-2021. 
Дебаты.
0.25 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
2.30 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.45 «Ушел, чтобы ос-
таться. Сергей 
Довлатов».
3.45 Т/с «Цветы зла».

6.00 Страх у твоєму 
домi.
6.45 Бандитська Одеса.
9.00 Правда життя.
10.10,1.30 Речовий 
доказ.
11.20 Вирiшальнi битви 
2 свiтової.
12.20 Україна: забута 
iсторiя.
13.15 Вiйна всерединi 
нас.
14.10 Дикi тварини.
15.10,19.50 Їжа богiв.
16.10,21.50 Друге 
життя звичайних речей.
17.05,22.45 Шукачi 
неприємностей.
18.00 Таємницi акул.
18.55,23.40 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
20.50 Дикi Кариби.
0.35 Апокалiпсис: Не-
скiнченна вiйна.
2.25 Бандитський Київ.
4.30 Природа сього-
дення.
5.20 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.00 Х/ф «Макс 2: Герой 
Бiлого Дому».
10.45 Х/ф «Фантастична 
четвiрка 2: Вторгнення 
Срiбного Серфера». 
12.45 4 весiлля.
14.00,17.00 Богиня 
шопiнгу. Битва блон-
динок.
15.00,2.15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00,3.55 Панянка-се-
лянка.

18.00 СуперЖiнка.
19.00,20.00,22.30 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.30,1.00 Країна У 2.1.
22.00,23.00 Танька i 
Володька.
23.30,1.45 Країна У 2.0.
0.00 Iгри приколiв.
3.05 Вечiрка.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.30,15.35 Х/ф «Клик: с 
пультом по жизни». 
(США). (12+).
8.15 Х/ф «Такси 2». 
(Франция). (12+).
9.40 Х/ф «Такси 3». 
(Франция). (16+).
11.05 Х/ф «Робин Гуд: 
Принц воров». (США). 
13.20 Х/ф «Талантливый 
мистер Рипли». (США). 
17.20 Х/ф «Белфегор 
- призрак Лувра». 
(Франция). (12+).
18.55 Х/ф «Вне правил». 
21.00 Х/ф «Человек 
дождя». (США). (16+).
23.10 Х/ф «Исчез-
нувшая». (США). (18+).
1.35 Х/ф «Выживший». 
(США - Гонконг). (18+).
4.05 Х/ф «Голодные 
игры: И вспыхнет пламя». 

6.00 Х/ф «Перше вбив-
ство». (16+).
8.00 Х/ф «Зелена миля». 
11.50 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
13.50,16.55 «Загу-
блений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 «Воїни дорiг».
20.25,21.30 Т/с «Плут». 
22.35,0.10 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
2.00 «Вiдеобiмба 2».
5.10 «Зловмисники».

ТБ ПРОГРАМА

6.00,18.20,22.05 XVI 
лiтнi Паралiмпiйськi iгри.
16.30 Студiя Паралiмпiй-
ськi iгри.
21.00,0.30,5.25 Но-
вини.
21.45 Доба Паралiмпiй-
ських iгор.
0.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
1.05 Д/с «Дикуни».
1.50 Х/ф «Вавилон ХХ».
3.25 Країна пiсень.
4.20 Буковинськi за-
гадки.
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
«ТСН».
9.25,10.20,5.35 «Життя 
вiдомих людей».
11.15,14.05 «Твiй день».
14.45 «Одруження на-
ослiп».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45 Т/с «Моя улю-
блена Страшко».
21.45 «Право на владу».
0.45 Детектив «Iм`я 
Рози». (16+).

3.30,18.00,19.00 «Сто-
сується кожного».
5.00 «Телемагазин».
5.30,0.00 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-
вським».
9.00,12.00,17.40 Но-
вини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна про-
грама».
12.25 Т/с «Детектив 
Ренуар». (12+).
14.40,15.35 «Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок».

20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Пригоди 
Шерлока Холмса i док-
тора Ватсона. Двадцяте 
столiття починається».
1.45 Х/ф «Узяти живим».

6.00,7.00,8.00,9.00,10
.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.
00,18.00,19.00,0.00,1.
00,2.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.25 Вечiр з Янiною Со-
коловою.
7.10,8.30,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15 Д/с «Найнебезпеч-
нiшi польоти».
8.35,12.40 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
9.30 Машина часу.
10.10,5.10 Д/с «Великi 
танковi битви».
11.10,17.10,1.10 Д/с 
«Таємнича свiтова вiйна».
13.10 Д/с «Найєкстре-
мальнiший».
14.10 Д/с «Авiаката-
строфи: причини i на-
слiдки».
15.30 Час «Ч».
16.10 Таємницi вiйни.
18.10,2.10 Д/с «Вирi-
шальнi битви Другої 
свiтової вiйни».
19.15,22.00 Х/ф.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
0.10 Д/с «Свiт Гiтлера: 
повоєннi плани».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.15 Скарб нацiї.
4.25 Еврика!
4.30 Факти.
4.50 Громадянська обо-
рона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 

новини з К. Стогнiєм.
10.05 «На трьох». (16+).
11.15,13.15 Х/ф 
«Судний день». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
14.00,16.10 Т/с «Пес». 
16.50,21.30 Т/с «Дiль-
ничний з ДВРЗ». (16+).
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
20.20,1.35 Анти-зомбi.
23.35 Х/ф «Оселя зла 3: 
Вимирання». (16+).
2.25 Я зняв!

4.25,14.30,17.30,22.00
Вiкна-Новини.
5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.35 Т/с «Комiсар Рекс».
9.35 МастерШеф. (12+).
13.05,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
15.40,18.05 Т/с «Слiд». 
19.05 Супербабуся. 
20.15,22.50 Т/с «Поло-
нена». (16+).
23.05 Т/с «Все не випад-
ково». (16+).
1.05 Т/с «Мертвий, 
живий, небезпечний». 

6.00,7.50 «Kids` Time».
6.05 М/с «Том i Джерi».
7.55 «Орел i решка».
10.00 Т/с «Надпри-
родне». (16+).
12.55 «Любов на вижи-
вання». (16+).
14.55 Х/ф «Поки ти 
спав».
17.00,19.00 «Хто 
зверху?» (12+).
21.05 Х/ф «Свекруха - 
монстр». (16+).
23.05 Х/ф «Почни спо-
чатку». (12+).
1.05 «Вар`яти». (12+).
2.45 «Служба розшуку 
дiтей».
2.50 «Зона ночi».
4.55 «Абзац!»

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка». (12+).
13.30,15.30 Iсторiя 
одного злочину. (16+).
16.00 Т/с «Хiд проку-
рора». (16+).
18.00 Т/с «Люся. Iн-
терн». (12+).
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00 Т/с «Клятва 
лiкаря».
23.10 Слiдами україн-
ської екологiї.
23.50,2.00 Т/с «Вiкно 
життя». (12+).
1.30 Телемагазин.
3.10 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,15.0
17.00,18.00,19.45 «Ре-
портер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» 
з Л. Вакулюк та М. Шама-
новим.
10,11.10,12.10 «Новини 
країни» з К. Ашiон, П. 
Рольником, О. Близ-
нюком, С. Вардою, М. 
Стецюк та А. Мiщенко.
13.15 «Великий день» з 
А. Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i Д. Щасливою.
15.10 «Дзвiнок» з В. 
Волошиним.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
20.00 «Прямий ефiр» з 
В. Калнишем та О. Кур-
бановою.
22.00 «Прямий» контакт» 
з Т. Березовцем.

6.00 Х/ф «Белый Бим 
Черное ухо», 2 с. (12+).
7.50 Х/ф «Близнецы». 
(Гонконг). (18+).
10.00 Х/ф «Мишу из 
Д`Обера». (Франция). 
12.25 Х/ф «Городской 
охотник». (Гонконг - 
Япония). (16+).
14.25 Х/ф «Заложница 
2». (Франция - США). 
16.10 Х/ф «Есения». 
(Мексика). (16+).
18.55 Х/ф «На гребне 
волны». (Япония - США). 
21.20 Х/ф «Большой 
Стэн». (США). (16+).
23.20 Х/ф «Сирота ка-
занская». (16+).
1.05 Х/ф «Закусочная на 
колесах». (Гонконг). 
3.15 Х/ф «Виват, гарде-
марины!» (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.00,13.00,18.10
«Орел i решка. Морський 
сезон».
11.00,20.00 «Орел i 
решка. Iвлєєва vs Бєд-
няков».
14.50 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+).
1.30 Т/с «Хейвен». (12+).
2.15 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
3.00 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. 
Топ 100.
8.20 Затишна дача.
9.20,17.20 Дача боро-
дача.
10.20,21.20 Шiсть 
соток.
11.10 Квартирне пи-

тання.
12.10,15.30 Один за 
100 годин.
13.00,0.40,3.40 Кориснi 
поради.
13.30 Сам собi кухар.
14.00 Люблю готувати.
14.30 Правила вижи-
вання.
16.30 Майстри ремонту.
18.00 Дачна вiдповiдь.
19.40 Удачний проект.
22.20 Готуємо разом.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.00 «Top Shop».
9.00,17.00,2.55 «Ви-
падковий свiдок».
6.25 «Вартiсть життя».
2.30,16.30,19.00,2.25
«Свiдок».
10.45,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
14.45,23.00 Т/с «Слiпа 
зона». (16+).
18.20,1.45 «Правда 
життя».
0.40 «Легенди бандит-
ського Києва».
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 Кор-
чевниковым».
12.45,18.45 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по 
праву».
16.50,3.25 Новости 
культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Перека-

ти-поле».
23.15 Выборы-2021. 
Дебаты.
0.25 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
2.30 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.45 «Искуственный 
отбор».
3.45 Т/с «Цветы зла».

6.00 Страх у твоєму 
домi.
6.45 Бандитський Київ.
9.05 Правда життя.
10.00,1.30 Речовий 
доказ.
11.10 Вирiшальнi битви 
2 свiтової.
12.10 Україна: забута 
iсторiя.
13.05 Вiйна всерединi 
нас.
14.05 Дикi тварини.
15.05,19.50 Їжа богiв.
16.05,21.50 Друге 
життя звичайних речей.
17.05,22.45 Шукачi 
неприємностей.
18.00 Таємницi акул.
18.55,23.40 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
20.50 Дика Iндiя.
0.35 Апокалiпсис: Не-
скiнченна вiйна.
2.25 Скептик.
3.30 Володимир Iвасюк.
4.30 Велика одiссея 
людства.
5.20 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.00 Х/ф «Дивак».
10.45 Х/ф «Виннi зiрки». 
(16+).
12.45 4 весiлля.
14.00,17.00 Богиня 
шопiнгу. Битва блон-
динок.
15.00,2.15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00,3.55 Панянка-се-
лянка.
18.00 СуперЖiнка.

19.00,20.00,22.30 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.30,1.00 Країна У 2.1.
22.00,23.00 Танька i 
Володька.
23.30,1.45 Країна У 2.0.
0.00 Iгри приколiв.
3.05 Вечiрка.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.40,14.15 Х/ф «Бел-
фегор - призрак Лувра». 
(Франция). (12+).
8.15 Х/ф «Чужой билет». 
(США). (12+).
10.00 Х/ф «Вне правил». 
12.05 Х/ф «Человек 
дождя». (США). (16+).
15.50 Х/ф «Белоснежка 
и охотник». (США). (16+).
17.50 Х/ф «Седьмой 
сын». (США - Великобри-
тания - Канада - Китай). 
19.30 Х/ф «Забытое». 
21.00 Х/ф «1+1». 
22.50 Х/ф «Выживший». 
1.20 Х/ф «Гонка». 
3.20 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна». (США). (16+).
5.10 Х/ф «Страшно 
красив». (США). (16+).

6.00 Х/ф «Люди Iкс: 
Перший клас». (16+).
8.40 Х/ф «Росомаха. 
Безсмертний». (16+).
11.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
12.55,16.55 «Загу-
блений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,2.00 «Спецкор».
18.50,2.30 «ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 «Воїни дорiг».
20.25,21.30 Т/с «Плут». 
22.35,0.10 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
3.00 «Вiдеобiмба 2».
5.10 «Зловмисники».

середа, 1 вересня

четвер, 2 вересня
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6.00,18.00,21.50 XVI 
лiтнi Паралiмпiйськi iгри.
16.30 Студiя Паралiм-
пiйськi iгри.
21.00,0.00,2.30,5.35
Новини.
21.30 Доба Паралiмпiй-
ських iгор.
0.25 Д/ф «Северин На-
ливайко. Остання битва!» 
(12+).
2.00 #ВУкраїнi.
2.55 Д/с «Планета iнно-
вацiй».
3.20 Д/с «Дикуни».
4.10 Енеїда.
5.05 Я вдома.

7.00 «Життя вiдомих 
людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
10.00,18.30 «Свiт нави-
ворiт 12. Пакистан».
19.30 «ТСН».
20.13 «ПроCпорт».
20.15,3.50 «Вечiрнiй 
квартал».
22.15,5.20 «Жiночий 
квартал».
0.20 «Свiтське життя. 
Найкраще».
1.20 Драма «Бiйцiвський 
клуб». (18+).

4.00 Х/ф «Зозуля з ди-
пломом».
5.05 «Телемагазин».
5.35 М/ф.
6.00 «Слово Предстоя-
теля».
6.10 «Орел i решка. На 
краю свiту».
7.10 Х/ф «Людина-ор-
кестр».
9.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня».
10.00 «Корисна про-
грама».
10.55 Х/ф «Вечори на 
хуторi поблизу Ди-
каньки».

12.20 Х/ф «Пригоди 
Шерлока Холмса i док-
тора Ватсона. Собака 
Баскервiлiв».
15.15 Х/ф «Д`Артаньян i 
три мушкетери».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Всi зiрки в Юр-
малi».
22.10 «Загибель Нахi-
мова. Врятуйте нашi 
душi».
23.00 Х/ф «Екiпаж».
1.55 Х/ф «Потяг поза 
розкладом».
3.10 М/ф «Мауглi».

6.00,7.00,8.00,9.00,10
.00,11.00,12.00,15.00,
18.00,20.00,5.00 Час 
новин.
6.10,7.10,1.10 Д/с 
«Найнебезпечнiшi по-
льоти».
7.50,8.50,21.25 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
8.15 Д/с «Неймовiрнi 
винаходи».
8.40 Натхнення.
9.10 Автопiлот.
9.30 Майстри ремонту.
10.15,18.30,0.35 Неви-
гаданi iсторiї.
10.35 Медекспертиза.
11.10 Д/с «Таємнича 
свiтова вiйна».
12.15,22.00 Концерт.
15.15 Х/ф.
19.00 Д/с «Вердикт 
iсторiї».
20.10,2.10,5.10 Ран-
деву.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
21.35 Вiкно до Америки.
23.50 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
0.10 Є сенс.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.50 Скарб нацiї.

5.00 Еврика!
5.10 Факти.
5.35 Анти-зомбi.
6.30 Громадянська обо-
рона.
7.30 Прихована небез-
пека.
8.25 Т/с «Розтин покаже 
2». (16+).
12.20,13.05 Х/ф «Не-
стримнi». (16+).
12.45 Факти. День.
14.25 Х/ф «Нестримнi 
2». (16+).
16.15 Х/ф «Нестримнi 
3». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Перевiзник 
3». (16+).
21.10 Х/ф «Перевiзник: 
Спадщина». (16+).
23.00 Х/ф «Петля часу». 
(16+).
1.25 Х/ф «Оселя зла». 
(18+).
3.30 Я зняв!

4.25 Вiкна-Новини.
5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.55,10.55 Т/с «Поло-
нена». (16+).
7.55 Неймовiрна правда 
про зiрок.
16.40,0.00 Звана ве-
черя. (12+).
19.00 МастерШеф. 

6.00 «Хто проти блон-
динок?» (12+).
8.00,10.00 «Kids` Time».
8.05 М/ф «Тато мама 
гусак».
10.05 «Орел i решка. 
Земляни».
11.00 «Орел i решка. 
Чудеса свiту».
12.00 «Хто зверху?» 
(12+).
14.05 Х/ф «Свекруха - 
монстр». (16+).
16.15 Х/ф «Шiсть днiв, 
сiм ночей». (16+).
18.35 Х/ф «Земне ядро».
21.10 Х/ф «Вiйна свiтiв 

Z». (16+).
23.40 Х/ф «Потяг 
смертi». (16+).
1.25 «Вар`яти». (12+).
3.00 «Зона ночi».

7.00,15.00,19.00 Сьо-
годнi.
7.25,3.50 Реальна мiс-
тика.
8.40 Т/с «Люся. Iнтерн». 
(12+).
10.45 Т/с «Встигнути все 
виправити». (12+).
14.40 Т/с «Любов ма-
терi», 1 i 2 с. (12+).
15.20 Т/с «Любов ма-
терi». (12+).
20.00 Головна тема.
21.35 Футбол. Вiдбiр до 
ЧС-2022. Україна - 
Францiя.
23.50 Т/с «Вiдкрите 
вiкно», 1 i 2 с. (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Вiдкрите 
вiкно». (12+).

8.45 «Щасливий снi-
данок».
9.00 «Щасливе iн-
терв`ю».
10.00,11.00,12.00,13.
00,14.00,17.00 «Ре-
портер». Новини.
10.10 «Cоцiальний 
статус» з В. Бiрзулом.
10.40 «Перша передача» 
з О. Федченко.
11.15,12.15 «Акценти» з 
Н. Фiцич.
13.15,21.30 «Влада 
хохотала».
13.45 «Новини вiд 
Христини» з Х. Чернегою.
14.15,15.30 Концерт.
17.15 «Не наша Russia» з 
М. Гаєм та I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» 
з П. Рольником та О. 
Близнюком.
20.00 «П`ята колонка» з 
Х. Чернегою.
20.30 «Вiйна за неза-

лежнiсть».
21.00 «Прямий доказ».
22.00 «The Week». Мiж-
народний огляд з Т. Бе-
резовцем та П. Залма-
євим.
23.00 «Вата шоу» з А. 
Полтавою.

6.00 Х/ф «Труффаль-
дино из Бергамо», 2 с. 
(16+).
7.50 Х/ф «Красная 
жара». (США - Венгрия). 
10.00 Х/ф «Кожа, в ко-
торой я живу».12.25 Х/ф 
«Девять ярдов 2». (США). 
(16+).
14.25 Х/ф «Манолете». 
16.10 Х/ф «Дура». (16+).
18.55 Х/ф «Левша». 
(Гонконг - США). (18+).
21.20 Х/ф «Кикбоксер». 
(США). (16+).
23.20 Х/ф «Небесный 
суд». (16+).
1.05 Х/ф «Лорд Дракон». 
3.15 Х/ф «Агитбригада 
«Бей врага!» (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.40 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.35 М/ф «Мауглi дикої 
планети».
11.15 М/ф «Астерiкс: 
Земля Богiв».
13.00 «Орел i решка. Рай 
та пекло».
15.50 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
0.10 М/ф «Ро-
нал-Варвар». (16+).
1.50 Т/с «Три сестри».
3.35 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 Знаменитостi.
9.30,0.40 Iдеї ремонту.
10.20 Правила життя.
12.00 Майстри ремонту.

12.50 Один за 100 
годин.
14.30 Затишна дача.
16.10 Дача бородача.
18.50 Шiсть соток.
22.20 Дачна вiдповiдь.
23.00 Квартирне пи-
тання.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
3.40 Кориснi поради.
4.10 М/ф.

5.25 «Легенди бандит-
ської Одеси».
6.15 Х/ф «Нiагара».
8.00 Х/ф «Поводир». 
(16+).
10.20 «Легенди карного 
розшуку».
12.15 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
13.35 Т/с «Смерть у раю 
9». (16+).
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00,2.20 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Розплата». 
(16+).
21.20 Х/ф «Напролом». 
(16+).
23.10 Х/ф «Грiнго». 
1.05 «Таємницi 
кримiнального свiту».
2.55 «Випадковий 
свiдок».
3.30 «Речовий доказ».
4.30 «Правда життя. 
Професiйнi байки».
5.00 «Top Shop».

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

Юмор!!!»
13.05 «Доктор Мяс-
ников».
14.05 Т/с «Миленький ты 
мой».
18.05 «Привет, Андрей!»
21.00 Х/ф «Кузница 
счастья».
0.15 «Романтика ро-
манса».
1.10 Х/ф «Старший 
сын».
3.20 Х/ф «Шесть соток 
счастья».
4.55 Х/ф «Когда цветет 
сирень».

6.00 Випадковий свiдок.
8.40 Україна: забута 
iсторiя.
9.30,20.10 У пошуках 
iстини.
10.25 Речовий доказ.
11.35,0.00 Їжа богiв.
12.35 Таємнича свiтова 
вiйна.
13.35 Iсторiя Британ-
ських островiв з Семом 
Вiллiсом.
16.35 Дикi Кариби.
17.35 Дика Iндiя.
18.35 Iсторiя україн-
ських земель.
21.00 Свiт Бiрми з Сай-
моном Рiвом.
23.00 Останнiй день 
Помпеї.
1.00 Мiстична Україна.
2.00 Бандитська Одеса.
4.55 Велика одiссея 
людства.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
11.00 М/ф «Джастiн та 
лицарi доблестi».
4.15,15.45,23.25,0.25
Одного разу пiд Пол-
тавою.
5.15,16.45,23.55,1.25
Танька i Володька.
17.15 М/ф «Дивопарк».
19.00 М/ф «Льодови-
ковий перiод».
20.40 М/ф «Льодови-
ковий перiод 2: Гло-

бальне потеплiння».
22.25 Iгри приколiв.
2.10 Панянка-селянка.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.45 Х/ф «Робин Гуд: 
Принц воров». (США). 
(12+).
10.00 Х/ф «Давайте 
потанцуем». (США). 
(12+).
11.45 Х/ф «Человек 
дождя». (США). (16+).
13.55 Х/ф «Остров Ним». 
(США). (12+).
15.30 Х/ф «Сделано в 
Америке». (США - 
Франция). (16+).
17.15 Х/ф «Майор 
Пэйн». (США). (12+).
18.50 Х/ф «Ван Хель-
синг». (США). (16+).
21.00 Х/ф «Тарзан. Ле-
генда». (США). (16+).
22.45 Х/ф «Васаби». 
(Франция - Япония). 
(16+).
0.20 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна». (США). (16+).
2.10 Х/ф «Исчезнувшая». 
4.35 Х/ф «Помпеи». 

6.00 «Шаленi перегони».
7.15 «Загублений свiт».
11.10 Т/с «Перевiзник». 
(16+).
15.10 Х/ф «Експансивна 
куля». (16+).
17.00 Х/ф «Харлей 
Девiдсон i ковбой Маль-
боро». (16+).
19.00 Х/ф «Лицар дня». 
(16+).
21.10 Х/ф «Спiву-
часник». (16+).
23.40 Х/ф «Вулкан». 
(16+).
2.05 «Вiдеобiмба 2».
3.30 «Цiлком та-
ємно-2017».
5.10 «Зловмисники».

п'ятниця, 3 вересня

субота, 4 вересня

6.00,18.20,22.05 XVI 
лiтнi Паралiмпiйськi iгри.
16.30 Студiя Паралiм-
пiйськi iгри.
0.30,5.25 Новини.
21.45 Доба Паралiмпiй-
ських iгор.
0.00 Д/с «Дикi Дива».
1.05 Д/с «Дикуни».
1.50 Х/ф «Страченi 
свiтанки».
3.25 Країна пiсень.
4.20 Буковинськi за-
гадки.
4.25 Енеїда.

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30,5.20
«ТСН».
9.25,10.20,4.25,6.05
«Життя вiдомих людей».
11.15,12.20,14.05 «Твiй 
день».
14.45 «Одруження на-
ослiп».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Одруження на-
ослiп 7».
22.20,2.55 Комедiя 
«Чорний лицар».
0.15 Драма «Бiйцiвський 
клуб». (18+).

3.15,18.00 «Стосується 
кожного».
5.00 «Телемагазин».
5.30,22.55 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-
вським».
00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна про-
грама».
12.25 Т/с «Детектив 
Ренуар». (12+).
14.45,15.40,0.40

«Речдок».
16.30 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «21 мiст». 
2.55 «Чекай на мене. 
Україна».

6.00,7.00,8.00,9.00,10
.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,0.00,1.00,2.00,3
.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.25 Особливий погляд.
7.10,8.10,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15 Д/с «Найнебезпеч-
нiшi польоти».
8.15,12.30 Форшмак.
8.45 Натхнення.
9.30 Машина часу.
10.10,5.10 Д/с «Великi 
танковi битви».
11.10,17.10,1.10 Д/с 
«Таємнича свiтова вiйна».
13.10 Д/с «Найєкстре-
мальнiший».
14.10 Д/с «Авiаката-
строфи: причини i на-
слiдки».
15.30 Час «Ч».
16.10,0.10 Д/с «Свiт 
Гiтлера: повоєннi плани».
18.10,2.10 Д/с «Вирi-
шальнi битви Другої 
свiтової вiйни».
19.15,22.00 Х/ф.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.40 Час-Time.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку 
дiтей.
4.30,1.15 Факти.
4.50 Громадянська обо-
рона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.

9.15,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10,20.10 Ди-
зель-шоу. (12+).
11.45,23.00,1.40 «На 
трьох». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.15 Скетч-шоу «На 
троих». (16+).
14.00,16.15 Т/с «Пес». 
16.50 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
3.25 Я зняв!

4.20,14.30,17.30,22.00
Вiкна-Новини.
4.55 Х/ф «Ярмарок мар-
нославства». (16+).
7.50 Врятуйте нашу 
сiм`ю. (16+).
11.35,14.50,18.05 Т/с 
«Слiпа». (12+).
20.15,22.50 Т/с «Слiд». 
0.45 Х/ф «Без особливих 
прикмет».

6.00,7.10 «Kids` Time».
6.05 М/с «Том i Джерi».
7.15 «Орел i решка».
9.30 «Аферисти в ме-
режах». (16+).
13.50 Х/ф «Янголи 
Чарлi». (12+).
16.10 Х/ф «Ван Хель-
сiнг». (16+).
18.50 Х/ф «На драйвi». 
21.00 Х/ф «Агенти 
А.Н.К.Л». (16+).
23.35 Х/ф «Цифрова 
радiостанцiя». (16+).
1.10 «Вар`яти». (12+).
2.45 «Служба розшуку 
дiтей».
2.50 «Зона ночi».
4.55 «Абзац!»

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi.

9.00 Зоряний шлях.
10.00 Т/с «Намалюй 
менi маму». (12+).
14.00,15.30 Т/с «Гра в 
долю». (12+).
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00 Свобода слова 
Савiка Шустера.
0.00,2.00 Т/с 
«Тростинка на вiтрi». 
(12+).
1.30 Телемагазин.
4.00 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,15.0
0,16.00,17.00 «Ре-
портер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» 
з Л. Вакулюк та М. Шама-
новим.
11.10,12.10 «Новини 
країни» з К. Ашiон, П. 
Рольником, О. Близ-
нюком, С. Вардою, М. 
Стецюк та А. Мiщенко.
13.15 «Великий день» з 
А. Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i Д. Щасливою.
15.10 «Дзвiнок» з В. 
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 «Труффаль-
дино из Бергамо», 1 с. 
7.50 Х/ф «Закусочная на 
колесах». (Гонконг). 
10.00 Х/ф «На гребне 
волны». 12.25 Х/ф 

«Большой Стэн». (США). 
(16+).
14.25 Х/ф «Сирота ка-
занская». (16+).
16.10 Х/ф «Виват, гарде-
марины!» (16+).
18.55 Х/ф «Кожа, в ко-
торой я живу». (Испания 
- США). (16+).
21.20 Х/ф «Девять ярдов 
2». (США). (16+).
23.20 Х/ф «Манолете». 
(Испания - Великобри-
тания - Франция - США 
- Германия). (16+).
1.05 Х/ф «Красная 
жара». (США - Венгрия). 
3.15 Х/ф «Дура». (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.00,13.00,19.00
«Орел i решка. Морський 
сезон».
11.00,20.00 «Орел i 
решка. Iвлєєва vs Бєд-
няков».
14.50 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
17.30 М/ф «Астерiкс: 
Земля Богiв».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». 
1.30 «Орел i решка. 
Iвлєєва vs Бєдняков. 
Невидане».
2.20 Т/с «Три сестри».
3.10 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. 
Топ 100.
8.20 Затишна дача.
9.20,17.20 Дача боро-
дача.
10.20,21.20 Шiсть 
соток.
11.10,23.00 Квартирне 
питання.
12.10,15.30 Один за 

100 годин.
13.00 Кориснi поради.
13.30 Сам собi кухар.
14.00 Люблю готувати.
14.30 Правила вижи-
вання.
16.30 Майстри ремонту.
18.00,22.20 Дачна вiд-
повiдь.
19.40 Удачний проект.
0.40 Iдеї ремонту.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.00,4.55 «Top Shop».
7.55,9.00,17.00,2.50
«Випадковий свiдок».
6.25,1.45 «Правда 
життя».
2.30,16.30,19.00,2.20
«Свiдок».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
14.50,23.00 Т/с «Слiпа 
зона». (16+).
18.20 «Таємницi свiту».
0.50 «Легенди бандит-
ського Києва».
2.55 «Речовий доказ».
3.55 «Правда життя. 
Професiйнi байки».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35,4.55 «Судьба 
человека 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 Новости культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Перека-
ти-поле».

0.10 Х/ф «Небо изме-
ряется милями».
3.20 Х/ф «Райский 
уголок».

6.00 Страх у твоєму 
домi.
6.45 Бандитська Одеса.
8.50 Правда життя.
10.00,1.35 Речовий 
доказ.
11.10 Вирiшальнi битви 
2 свiтової.
12.10 Україна: забута 
iсторiя.
13.10 Вiйна всерединi 
нас.
14.05 Дикi тварини.
15.05,19.50 Їжа богiв.
16.00,21.50 Друге 
життя звичайних речей.
17.00,22.45 Шукачi 
неприємностей.
17.55 Дикi Кариби.
18.55,23.40 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
20.50 Дика Iндiя.
0.35 Коза ностра.
2.30 Таємницi 
кримiнального свiту.
5.20 Велика одiссея 
людства.
5.15 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.00 М/ф «Добрий дино-
завр».
10.45 М/ф «Панда 
Кунг-Фу».
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.
19.30,1.00 Країна У 2.1.
22.00,23.00 Танька i 
Володька.

23.30,1.45 Країна У 2.0.
0.00 Iгри приколiв.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.35,15.35 Х/ф 
«Седьмой сын». (США - 
Великобритания - Ка-
нада - Китай). (16+).
8.15 Х/ф «Забытое». 
9.45 Х/ф «Белоснежка и 
охотник». (США). (16+).
11.50 Х/ф «Чужой 
билет». (США). (12+).
13.35,5.40 Х/ф «Вне 
правил». (США). (18+).
17.15 Х/ф «Дневник 
памяти». (США). (16+).
19.15 Х/ф «Давайте 
потанцуем». (США). 
21.00 Х/ф «Три метра 
над уровнем неба». 
(Испания). (16+).
23.00 Х/ф «Три метра 
над уровнем неба: Я тебя 
хочу». (Испания). (16+).
1.00 Х/ф «Зеленая 
миля». (США). (16+).
4.00 Х/ф «Такси 4». 

6.00,18.50,1.05
«ДжеДАI».
6.30 Х/ф «Люди Iкс: Днi 
минулого майбутнього». 
9.10 Х/ф «Люди Iкс: Апо-
калiпсис». (16+).
12.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
13.55 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,0.35 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 Х/ф «Логан». 
22.10 Х/ф «Люди Iкс: 
Темний Фенiкс».
1.45 «Цiлком та-
ємно-2017».
2.10 «Вiдеобiмба 2».
5.10 «Зловмисники».
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6.00,16.30,21.50 XVI 
лiтнi Паралiмпiйськi 
iгри.
13.00 Студiя Паралiм-
пiйськi iгри.
13.30 XVI лiтнi Па-
ралiмпiйськi iгри. Цере-
монiя закриття.
21.00,0.30 Новини.
21.30 Доба Паралiм-
пiйських iгор.
0.00 #@)?$0 з Май-
клом Щуром. (16+).
0.50 Погода.
0.55 Х/ф «Клiтка для 
двох».
Профiлактика.

7.00 «Життя вiдомих 
людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт 
12. Пакистан».
11.00,3.20 «Свiт нави-
ворiт».
18.30 «Свiтське 
життя».
19.30,5.00 «ТСН-Тиж-
день».
21.00 «Танцi з зiр-
ками».
0.05 Драма «Знайом-
теся, Джо Блек». (16+).

4.15 Х/ф «Троє в човнi, 
не рахуючи собаки».
6.10 Х/ф «Пiк-Пiк».
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
11.00,11.55,12.50
«Iнше життя».
13.35 «Речдок. Випе-
реджаючи час».
18.05 Х/ф «Пiдозри 
мiстера Уїчера: За 
межею пристойностi».
20.00 «Подробицi 
тижня».
22.00 «Ювiлейний кон-
церт М. Шуфутинського 

«Lovestory».
0.10 Х/ф «Вечори на 
хуторi поблизу Ди-
каньки».
1.35 «Речдок».

6.00 Вiкно до Америки.
6.10,7.10,1.10 Д/с 
«Найнебезпечнiшi по-
льоти».
7.00,8.00,8.50,15.00,
18.00,20.00,0.00,1.0
0,2.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
7.50,21.25 Актуально: 
Економiка. Полiтика. 
Соцiум.
8.05 Невигаданi iсторiї.
8.25 Vоїн - це я!
8.35 Натхнення.
9.00 Божественна 
лiтургiя ПЦУ.
11.00 Божественна 
лiтургiя УГКЦ.
12.15 Х/ф «Нерiвний 
шлюб».
15.15,22.00 Концерт.
19.00 Д/с «Вердикт 
iсторiї».
20.10,2.15 Машина 
часу.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
21.30 Вечiр з Янiною 
Соколовою.
23.50 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
0.15 Д/с «Бойовий 
вiдлiк».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!
5.10 Д/с «Великi тан-
ковi битви».

4.25 Скарб нацiї.
4.35 Еврика!
4.40 Факти.
5.10 Не дай себе ошу-
кати.
6.45 Анти-зомбi.
7.45 Секретний фронт.

8.45 Громадянська 
оборона.
9.45,13.00 Т/с «Дiль-
ничний з ДВРЗ». (16+).
12.45 Факти. День.
16.30 Т/с «Пес». (16+).
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «Погоня за 
ураганом». (16+).
23.25 Х/ф «Автобан». 
(16+).
1.05 Х/ф «Оселя зла 2: 
Апокалiпсис». (18+).
3.00 Я зняв!

5.25 Хата на тата. 
(12+).
9.25 МастерШеф. 
(12+).
14.25 Супербабуся. 
(12+).
19.00 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
21.00 Один за всiх. 
(16+).
22.10 Таємницi ДНК. 
(16+).

6.00,1.30 «Вар`яти». 
(12+).
6.30 «Таємний агент». 
(12+).
7.50,9.30 «Kids` Time».
7.55 М/ф «Том i Джерi: 
Полiт на Марс».
9.35 Х/ф «Щоденники 
принцеси».
11.50 Х/ф «Щоденники 
принцеси 2: Королiв-
ськi заручини».
14.05 Х/ф «Мiс Кон-
генiальнiсть».
16.35 Х/ф «Мiс Кон-
генiальнiсть 2: Оз-
броєна i легендарна».
18.50 Х/ф «Пасажири». 
21.00 Х/ф «Мiстер i 
мiсiс Смiт». (16+).
23.30 «Improv Live 
Show». (12+).
Профiлактика.

5.50 Сьогоднi.
6.50,4.00 Реальна 
мiстика.
9.15 Т/с «Клятва 
лiкаря».
17.00 Т/с «Аквамарин», 
1 i 2 с. (12+).
19.00 Сьогоднi. Пiд-
сумки з Олегом Пан-
ютою.
21.00 Т/с «Аквамарин». 
(12+).
23.00,2.00 Т/с «Встиг-
нути все виправити». 
(12+).
1.30 Телемагазин.
3.10 Гучна справа.
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 «Акценти» 
з Н. Фiцич.
13.10 «П`ята колонка» 
з Х. Чернегою.
13.40 «Запорєбрик 
News» з О. Курбановою.
14.00,15.30 Концерт.
17.15 «Не наша Russia» 
з М. Гаєм та I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя 
тижня» з П. Рольником 
та О. Близнюком.
20.00 «Прямий доказ».
20.20 «Watchdogs».
20.45 «Sound.чєк».
21.00 «Великi новини» 
з Т. Березовцем.
22.00 «Влада хохо-
тала» з Ю. Петрушев-
ським.
22.30 «Щасливий день 
з полiтиком».
23.00 «Вата шоу» з А. 
Полтавою.

6.00 Х/ф «Завтра была 
война». (16+).
7.50 Х/ф «Лорд 
Дракон». (Гонконг). 
(16+).
10.00 Х/ф «Левша». 
(Гонконг - США). (18+).
12.25 Х/ф «Кик-
боксер». (США). (16+).
14.25 Х/ф «Небесный 
суд». (16+).
16.10 Х/ф «Агитбри-
гада «Бей врага!» (16+).
18.55 Х/ф «Шанхай-
ские рыцари». (США - 
Гонконг). (16+).
21.20 Х/ф «Бинго 
Бонго». (Италия - Гер-
мания). (16+).
23.20 Х/ф «Возвра-
щение высокого блон-
дина». (Франция). 
1.05 Х/ф «Самоволка». 
3.15 Х/ф «Дети Хуанг 
Ши». (Австралия - Гер-
мания - США). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.40 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.30 М/ф «Мауглi 
дикої планети».
12.15 Х/ф «Вiдлуння 
далеких свiтiв». (12+).
14.00 «Орел i решка. 
Рай та пекло».
15.00 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
2.10 Т/с «Три сестри».
3.00 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 Знаменитостi.
9.30,0.40 Iдеї ремонту.
10.20 Один за 100 
годин.
12.00 Правила життя.
13.40 Правила вижи-
вання.
14.40 Шiсть соток.

18.00 Удачний проект.
19.40 Затишна дача.
20.30 Дача бородача.
22.20 Дачна вiдповiдь.
23.00 Квартирне пи-
тання.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
3.40 Кориснi поради.
4.10 М/ф.

5.30 Х/ф «Казка про 
Жiнку та Чоловiка».
7.10 «Слово Предстоя-
теля».
7.20 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
9.50 Т/с «Смерть у раю 
9». (16+).
14.20 Х/ф «Розплата». 
(16+).
16.10 Х/ф «Напролом». 
(16+).
18.00 «Легенди кар-
ного розшуку».
22.10 Х/ф «Смер-
тельна стежка». (16+).
23.55 Х/ф «Грiнго». 
1.50 «Речовий доказ».

6.30,3.00 Х/ф «Жен-
щины».
8.15 «Диалоги о жи-
вотных. Сафари Парк в 
Геленджике».
9.00 Местное время. 
Воскресенье.
9.35 «Пешком...» Мо-
сква - Варшавское 
шоссе.
10.05 «Устами мла-
денца».
10.45,4.40 «Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым».
11.30 «Сто к одному».
12.15 «Большая пере-
делка».
13.10 «Парад юмора».
14.25 Т/с «Миленький 
ты мой».

18.20 Х/ф «Все ре-
шают небеса».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым».
1.25 Х/ф «Нинкина 
любовь».

5.45 Випадковий 
свiдок.
8.40 Україна: забута 
iсторiя.
9.35,20.05 У пошуках 
iстини.
10.25 Речовий доказ.
11.35,0.00 Їжа богiв.
12.35 Таємнича свiтова 
вiйна.
13.35 Свiт Бiрми з Сай-
моном Рiвом.
15.35 Останнiй день 
Помпеї.
16.35 Дика Iндiя.
18.35 Iсторiя україн-
ських земель.
21.00 Iсторiя Британ-
ських островiв з Семом 
Вiллiсом.
1.00,5.15 Мiстична 
Україна.
2.00 Правда життя.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
11.00 М/ф «Добрий 
динозавр».
14.00,23.30,0.30 Од-
ного разу пiд Пол-
тавою.
15.00,0.00,1.30
Танька i Володька.
15.30 М/ф «Льодови-
ковий перiод 2: Гло-
бальне потеплiння».
17.15 М/ф «Льодови-
ковий перiод 3: Ера 
динозаврiв».
19.00 М/ф «Льодови-
ковий перiод 4: Конти-
нентальний дрейф».
20.45 М/ф «Льодови-

ковий перiод 5: Курс на 
зiткнення».
22.30 Iгри приколiв.
2.15,4.00 Панянка-се-
лянка.
3.05 Вечiрка.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.15,16.35 Х/ф «Ван 
Хельсинг». (США). 
(16+).
8.25,15.00 Х/ф 
«Майор Пэйн». (США). 
10.00 Х/ф «Чужой 
билет». (США). (12+).
11.40 Х/ф «Тарзан. 
Легенда». (США). (16+).
13.30 Х/ф «Забытое». 
18.40 Х/ф «Робин Гуд: 
Принц воров». (США). 
21.00 Х/ф «Иллюзия 
обмана 2». (США - 
Китай - Великобри-
тания - Канада). (12+).
23.05 Х/ф «Исчез-
нувшая». (США). (18+).
1.30 Х/ф «Зеленая 
миля». (США). (16+).
4.30 Х/ф «Люди в 
черном 2». (США). 

6.00 «Шаленi пере-
гони».
7.00 «ДжеДАI».
9.00,0.10 «Загублений 
свiт».
13.00 Х/ф «Логан». 
(16+).
15.50 Х/ф «Люди Iкс: 
Темний Фенiкс».
18.00 Х/ф «Королi ву-
лиць». (16+).
20.10 Х/ф «День, коли 
Земля зупинилась». 
22.10 Х/ф «Майстер 
тай-цзи». (16+).
2.10 «Вiдеобiмба 2».
5.05 «Найкраще».
5.10 «Зловмисники».

неділя, 5 вересня

Відповіді на кросворд з №32

ПО ГОРИЗОНТАЛI:
1. Син Ноя. 5. Окрема книга 

твору. 7. Галявина. 9. Здатнiсть 
бачити. 10. Рiчка в Казахстанi. 
11. Орган зору. 12. Вiйськове 

звання. 15. Транс.-нацiональна 
корпорацiя. 16. Церковний клерк. 
18. ...-де-Жанейро. 19. Гнiт. 20. 
Багато дерев. 23. Эсперанто. 25. 
Награна смiливiсть. 27. Довгий 

насип. 29. Телефонна станцiя. 32. 
... Бобул (спiвак). 33. Iкло.

 34. Об`єднанi Арабськi Емiрати. 
35. Комаха.

ПО ВЕРТИКАЛI:
2. Арабський титул. 3. В`ючна 

тварина. 4. Персонаж Енеїди. 5. 
Мiсце для молотьби. 6. Мiсто в 
КНДР. 8. Урочиста пiсня. 9. Схiд 

сонця. 13. Автомат Калашникова. 
14. Рiчка у Францiї. 15. Вибухiвка. 

17. Радянський iлюзiонiст. 21. 
Зуб великих розмiрiв. 22. Старов. 
фр. монета. 23. Вiслюк з М/ф. 24. 

Стиль музики. 26. Властивiсть 
рослини. 27. "... Гра" (гурт). 28. ... 

Марiя. 30. Муз. привiтання. 31. 
Служба Безпеки України.

По горизонталi:
1. Iго. 4. Гул. 7. Верх. 9. Горе. 10. Бом. 
11. Ага. 13. Аве. 15. Ной. 16. Ак. 18. Ре. 
19. Iрак. 20. Журi. 21. Бо. 23. Од. 26. 
Оро. 29. Кар. 31. Рiа. 32. Лох. 34. Кант. 
36. Едем. 38. Ахо. 39. Ено.

По вертикалi:
1. Iво. 2. Гема. 3. Ор. 4. Го. 5. Уран. 6. 
Лев. 8. Хан. 9. Гай. 10. Бра. 12. Гор. 14. 
Есе. 17. Кiо. 18. Рiо. 21. Бак. 22. Ерi. 
24. Дух. 25. Прах. 26. Орт. 27. Оае. 28. 
Клен. 30. Ака. 33. Омо. 35. Но. 37. Де.

КРОСВОРД



№	33	(981)
26	серпня 2021 року 17

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

35
м. Гадяч, вул. 
Енгельса, 26

макулатуру, 
поліетилен,

пластикові пляшки,
склобій, алюмінієву банку

КУПЛЮ

0666042031
0500182699
0679699120

Тел. 

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

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

Тел. 0990302837, 
0962684531

33 Тел.: Тел.: 09913203450991320345

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

33

33

0991777789
 0661211858
 0997226777
0995333403Д

ОР
ОГ

О

КУПЛЮ 
СВИНЕЙ 
БИКІВ

42

Куплю корів, 
биків, телиць, 

свиней, 
баранів, кіз

0502715944 
0984356165 Те

л.

Са
ш

а

Оголошення, реклама

БУДИНКИ
Продаж

� 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. (1)

� БУДИНОК добротний, жилий, 
цегляний, р-н Заяр, вул. Тель-
мана. З/п 68 м. кв., 3 кімнати, 
всі зручності, охайний стан, опа-
лення – газовий котел. Гараж, 
господарські споруди. З/д 6 
соток. Ціна при огляді. Тел. 
0966791430. (1)

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

� БУДИНОК, пров. Чапаєва, 22, 
с/г споруди, погріб, з/д 6 соток. 
Тел. 0954238850. (1)

� БУДИНОК, пл. 55 м.кв., в с. 
Римарівка (поруч з центром), 
приватизований. З/д 35 соток, 
присвоєний кадастровий номер. 
Є вихід до р. Грунь. Телефонуйте, 
щоб дізнатися більше. Ціна  3500 
$ (договірна). Тел. 0688658214. 
(5)

� САДИБА в мальовничому 
місці із з/д 85 соток. В лісі, в 
центрі с. Соснівка. Документи в 
наявності. Тел. 0635385987. (2)

� 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. (2)

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

� 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.	(8)		

� БУДИНОК, с. Сари, 52 м.кв., 
газове та дров’яне опалення. З/д 
41 сотка, господарські споруди, 
колодязь. Тел. 0954605200. (2) 

� САДИБА, с. Новоселівка, під 
дачу або проживання. Ціна при 
огляді. Тел. 0500853323. (2)

� 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. (2)

� 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). (3)

� БУДИНОК, пров. Першотрав-

невий (р-н дитбудинку), з/п 63,8 
м.кв., з/д 7 соток, господарські 
споруди. Комунікації в будинку. 
Тел. 0667433172. (3)

� БУДИНОК, вул. Першотрав-
нева,43 (р-н дитбудинку). 
Будинок з меблями, жила площа 
91 м.кв., з/д 6 соток, господар-
ські споруди, гараж, л/кухня. 
Ціна договірна. Тел. 0688948285, 
0688640349 (Сергій Григорович). 
(3)

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

� БУДИНОК, з/п 60,6 м. кв., 
р-н залізничного вокзалу, з/д 7 
соток, сад, господарські спо-
руди. Тел. 0954159753. (2)

� БУДИНОК, с. Рашівка вул. 
Гагаріна, недорого, газифіко-
ваний, з/п 70 м. кв. Господар-
ські споруди, л/к, вхідний погріб, 
колодязь, з/д 50 соток. Тел. 
0992799317. (7) 

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

� БУДИНОК, із усіма зруч-
ностями. Або обміняю на 
1-кімн. кв., з доплатою. Тел. 
0990260984. Сергій. (3)

� БУДИНОК, 98 м. кв., по вул. 
Кондратенка, р – н автопарку, на 
2 входи, флігель, 2 гаражі, з/д 
20 соток, 3 фази, госп. споруди, 
сад. Тел. 0994703562. (3)

� БУДИНОК, з/п 98 м. кв., центр 
с. Мартинівка. Газ, вода, коло-
дязь у дворі. З/д 22 сотки, сад, 
огород. Господарські споруди, 2 
вхідні погреби, л/кухня з піччю. 
Ціна договірна. Тел. 0677301404. 
(4)

� БУДИНОК, р-н М. Круга, 90 м. 
кв., газ, вода, котел на дровах, 7 
соток, всі зручності, господар-
ські споруди. Все приватизо-
ване. Тел. 0992858310.

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

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

� САДИБА, с. Сари, з/п 47 
м. кв., з/д 15 соток, госп. спо-
руди, колодязь, центр, асфальт 
до двору, сад. Тел. 0992471913, 
0508572414.

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

� БУДИНОК, с. Осняги. Тел. 
0507359949. (2)

� САДИБА у м. Гадяч, стара 
хата (50 років), з/д 12 соток, 
господарські споруди, р-н РДА 
(готелю). Тел. 0666686004. 

� БУДИНОК, вул. Н. Грунь. 
Зручності, гараж, л/кухня, сарай, 

вхідний погріб, сад. З/д 10 соток. 
Ціна договірна. Тел. 0953995098. 

� БУДИНОК, опалювальна 
площа 39,1 м.кв., газ, світло, 
сарай, погріб, туалет на 
вулиці, вул. Мічуріна, 6. Тел. 
0505007605. 

� ДАЧА, с. Сари, без газу, 
погріб, колодязь, з/д 25 соток. 
Тел. 0668754495.

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

� БУДИНОК, р-н Лесиного гаю, 
з/п 74 м кв., з/д 6 соток, при-
ватизована. Газ, вода, всі зруч-
ності. Терміново. Ціна 12 тис. у. 
о. Або обміняю на 1-кімн. кв. Тел. 
0996657244. (2)

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

� БУДИНОК, вул. Драгоманова 
(р-н міської ради). З/п 71,4 м.кв., 
з/д 12 соток, приватизована. Газ, 
вода, зручності, господарські 
споруди. Ціна 16 тис. у.о. Тел. 
0996657244. (2)

� БУДИНОК, р-н Заяр (м-н 
«Хуторянка»). З/п 80,6 м.кв., 
з/д 6 соток, не приватизована. 
Газ, вода, зручності, господар-
ські споруди. Ціна 18300 у.о. Тел. 
0996657244. (2)

� БУДИНОК, вул. Н. Грунь. З/п 
75,1 м.кв., з/д 17 соток, прива-
тизована. Вода в будинку. Без 
зручностей. Ціна 10 тис. у.о. Тел. 
0996657244. (2)

� БУДИНОК під дачу, с. Бутови-
чеське, Харківецька с/р. З/п 54 
м.кв., газифікований. Колодязь, 
каналізація. Жилий стан. Лічиль-
ники, господарські споруди, 
гараж, 2 погреби, з/д 16 соток. 
Тел. 0500629905. 

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

�

КВАРТИРИ
Продаж

� 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. (3) 

� 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. (1)

� 2-КІМН. кв., 2/5 поверх, по 
вул. Гетьманська, 48,9 м.кв. Част-
ковий ремонт. Тел. 0971828054, 
0507634108. (7)

� 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. (1)

� 2-КІМН. кв., з/п 50,5 м.кв., 
р-н цегельного заводу, вул. Гага-
ріна, 4/5 поверх, централізоване 
опалення, всі лічильники, м/п 
лоджія, м/п вікна, ремонт. Ціна 
договірна. Тел. 0684840859. (2)

� 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 опа-
лення замінені на пластик. М/п 
вікна, утеплена. Ціна договірна. 
Тел. 0990654687. (3)

� 2-КІМН.	кв., з/п 70 м. кв., 
одноповерховий будинок, вул. 
Лохвицька, з/д 4 сотки, можливо 
під магазин. Торг при огляді. Тел. 
0667789136, 0678692045.

� 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.

� 3-КІМН. кв., 2/5 поверх, р-н 
Сарський. Тел. 0506417367, 
0663762162. (4)

� 3-КІМН. кв., р-н В. Кругу, в 
будинку де м-н «Горизонт». Є 
сарай, погріб. Тел. 0664116050, 
0995412446. (2)

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

� 1-КІМН. кв., р-н Черемушки, 
5/5 поверх, з/п 24 м.кв. Іде-
альний стан. Терміново. Тел. 
0992729586. 

� 3-КІМН. кв., «болгарський» 
будинок, вул. Полтавська, 44, 
5/5 поверх, з/п 100,5 м.кв., жит-
лова 43,9 м.кв. Лічильники, без 
ремонту. Є можливість індивіду-
ального опалення. Ціна 19 тис. 
у.о. Тел. 0996657244. (2) 

� 3-КІМН. кв., вул. Шевченка, 
4/5 поверх, з/п 62,6 м.кв., не 
кутова, індивідуальне опалення, 
лічильники, кондиціонер, ремонт. 
Ціна 32 тис. у.о. Тел. 0996657244. 
(2)

� 1-КІМН. кв., 5/5 поверх, без 
ремонту, не кутова, р-н Чере-
мушки. З/п 36,4 м.кв. Ціна 10,5 
тис. у.о. Тел. 0996657244. (2)

� 3-КІМН. кв., р-н Сарський, 
без ремонту. Є підвал, з/п 
64 м.кв. Ціна 25 тис. у.о. Тел. 
0996657244. (2)

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

� 3-КІМН. кв., 1/5 поверх, вікна 
– склопакети, індивідуальне опа-
лення, з/п 59 м. кв. Відмінний 
стан. Спальня і кухня із меблями. 
Дві кладовки у підвалі. Ціна при 
зверненні. Торг при огляді. Тел. 
0953173193.

� 3-КІМН. кв., 1/5 поверх, р-н 
Сарський, площа 67,7 м.кв., 
автономне опалення. Тел. 
0953115816, 0955720391. 

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

� З/Д	м.	Гадяч. Тел. 
0976820322. (2)

� ТРИ	З/Д	для	с/г	виробни-
цтва у с. Веприк. З/п 0,7га (10, 
20, 40 соток). Ціна договірна. 
Тел. 0993142639, 0680615504. 

� МАГАЗИН,	вул. Полтавська, 
27 (навпроти дитячої консуль-

тації). З/п 63,3 м.кв., з комуніка-
ціями (вода, туалет, електричне 
опалення). Тел. 0668882927. (3)

� 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. (3)

� МАГАЗИН з/п 180 м. кв., 
с. Петрівка-Роменська, під 
магазин, кафе, аптеку, або здам 
в оренду. Тел. 0990499717,  067 
17 66 444 (1)

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

�

ЗДАМ

� ЖИТЛО, подобово, на три-
валий термін або бригаді у від-
рядженні, Інтернет, кондиціонер. 
Можливість надання відповідних 
документів. Тел. 0508783429. 
(24) 

� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790.	(2)

� КОМФОРТАБЕЛЬНА	КВАР-
ТИРА. Подобово та на тривалий 
термін. Тел. 0956751072. (1)

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

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

ЗНІМУ

� БУДИНОК	АБО	КВАРТИРУ
на довготривалий термін. Тел. 
0956406152. (2)

ГАРАЖІ
Продаж

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

� ГАРАЖ з/п 62 м. кв., вхідний 
погріб, вул. Драгоманова (р-н 
гуртожитку училища культури). 
Земля та будівля приватизовані. 
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ДОРОГО КУПУЄМО 
свиней, свиноматок.

ЦІЛОДОБОВО

066 1808984066 1808984
068 4839984068 4839984

Те
л

Те
л
..

35

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

живої ваги.

 Тел. 0990128098 (Олег)
ЕЛЕКТРОННІ ВАГИ

КУПЛЮ 

37

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

КУПЛЮ

33

ПОСТІЙНО
Вивіз живою вагою

Тел. 0663411681, 0969329526

КУПЛЮ КОРІВ, КУПЛЮ КОРІВ, 
БИКІВ, КОНЕЙБИКІВ, КОНЕЙ

33

40

35-38 грн./кг
Кіз, цапів 18 грн./кг

Тел. 0954898661, 
0684151318 (Родіон)

КУПЛЮ
ОВЕЦЬ, 

БАРАНІВ

КУПЛЮ СВИНЕЙ

36Тел.: 0669676637

Цілодобово

38

Новожанівський м'ясокомбінат 
закуповує від населення 

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

КОРІВ, БИКІВ, 
ТЕЛЯТ, КОНЕЙ 

38

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

ТЕЛИЦЬ ПАРУВАЛЬНОГО ВІКУ ТА 
КОРІВ ДІЙНИХ 

У БУДЬ � ЯКІЙ КІЛЬКОСТІ
 Тел.: 099 1737570, 098 2662042 38

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

КОРІВ, БИКІВ, 
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ 

живою вагою. Терміновий виклик! 

КУПЛЮ ДОРОГО

40

0502541132
 0501458166

КУПЛЮ 
СВИНЕЙ

Те
л.

 

34

КУПЛЮ СВИНЕЙ, 
СВИНОМАТОК, 

ТЕЛЯТ, БИКІВ, КОРІВ

0660502830 
0966308933

ТЕЛ.

36

Куплю свиней 
живою вагою

Тел. 0663451052, 
0506644240

ДОРОГО

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон
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Ціна договірна. Тел. 0661868392.

АВТО
Продаж

	� VW	Golf-II. Ціна договірна. 
Тел. 0669958323. (1)

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

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

	� СІВАЛКА зернова 6,3 
м. Повний комплект. Тел. 
0953258688. (8) 

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

	� МІНІ-ТРАКТОР «Dong 
Feng», 2020 р.в., з кабіною. Тел. 
0972718635. (4) 

	� ТРАКТОР Т-40. Тел. 
0500629905. 

МОТО
Продаж

	� МОПЕД «Sparta», сірий колір, 
пробіг 300 км., з документами. 
Гарний стан. Ціна 17500 грн., 
торг. Тел. 0665947718. (2) 

	� МОТОЦИКЛ	«Мінськ», у гар-
ному стані. Тел. 0509268270. 

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

	� СКУТЕР на з/ч, с. Лютенька. 
Недорого. Тел. 0994934584. 

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.	(1)

	� ДОШКА, брус, штахет, 
шалівка. Дрова: сосна, береза. 
Доставка. Тел. 0509080626. (19)

	� ПІСОК,	КАМІНЬ	бут,	
цегла,	гранвідсів,	чорнозем,	
перегній.	Доставка.	Тел.	
0662127037.	(6)

	� ТРУБИ (можливо для пар-
кану), діаметр 90/78, товщина 8 
мм., висота 2,5 м. Ціна 10 грн./кг. 
Тел. 0995484823. (1)

	� ПИЛОМАТЕРІАЛИ: брус, 
дошка, шалівка, штахет. 
Доставка. Тел. 0970787764, 
0999331261. (4)

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

МЕБЛІ
Продаж

	� ЛІЖКО	З	ЕЛЕКТРОПРИ-
ВОДОМ	для лежачих хворих, 
виробник Швеція. Гарний стан. 
Тел. 0662559486. (1)

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

	� ШАФА 3-дверна, із дзер-
калом, 1,2х0,4м. Ліжко мета-
леве 2-спальне (панцерна сітка), 
з матрацом – 200 грн. Шафа 400 
грн. Тел. 0958497388. 

	� ТЕЛЕВІЗОР	«Samsung». Тел. 
0953864748.

РІЗНЕ
Продаж

 �  ВЕЛОСИПЕДИ	з	Європи	на	
будь-який	смак	та	бюджет.	
Тел.	0668088886	(Сергій).	(3)

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

	� СІНО тюковане. З доставкою. 
Тел. 0999115132. (2)

	� ВУЛИКИ «українка». Тел. 
0500223112. (2)

	� 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. (3)

	� ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ, електро-
візка, електротертушка, станок 
стругальний (циркулярка, фреза, 
довбальний). Метал 4мм., розмір 
4х1м. Тел. 0666744153. (2)

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

	� СІНО тюковане. З доставкою. 
Тел. 0995139836. (2)

	� ТРАВОРІЗКА універсальна, 
яка подрібнює: зернові, куку-
рудзу з качанами, чистить качани 
кукурудзи, подрібнює траву, 
бур’яни, стебла кукурудзи, сіно 
та солому, а також коренеплоди, 
гарбузи, кабачки, картоплю на 
крохмаль, яблука і виноград на 
сік. Тел. 0506184275. (2)

	� ШИФОНЬЄР великий 
2,15*1,80*0,6 (В*Ш хт) в гарному 
стані. Тел. 0958625441. (3)

	� ПШЕНИЦЯ.	Ячмінь. Тел. 
0972210906, 0502241769, 
0682147681. (1)

	� БЕТОНОМІШАЛКА, вібро-
стіл, обладнання для виробни-
цтва євро-заборів та плитки. Тел. 
0990499717. (1)

	� МІШКИ, б/в. Тел. 0509382177, 
0673687237. (3)

	� ВУЛИКИ для бджіл, рамки, 
медогонка та інші бджоляр-
ські речі. Гарний стан. Тел. 
0683731211. (3)

	� ТОРГОВО-ХОЛОДИЛЬНІ віт-
рини. Різні. Тел. 0990499717, 
0671766444 . (1)

	� МЕДОГОНКА з-х касетна. Тел. 
0963771489. (2)

	� КОТЕЛ «TIVER» б/в, ціна 2000 
грн. Тел. 0507290331. (1)

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

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

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

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

	� ПРИЧІП «Креон», 128х220 см. 
Ціна 15000 грн. Тел. 0508775257. 
(2)

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

	� ВЕЛОСИПЕД підлітковий, 
гарний стан. Курточки на хлоп-
чика 8-10 років. Тел. 0990385113. 
(2)

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

	� ВЕЛОСИПЕД дитячий для 
дівчинки віком 5-8 років. Ціна 
договірна. Тел. 0509192258. 

	� ДОШКА дубова, соснова. 
Стовпчики дубові 15х15 см. 
Лаги дубові. Все дешево. Тел. 
0669083933. 

	� ПРАЛЬНА	МАШИНА 
«Indesit», б/в, гарний стан, на 5 
кг., автомат. Ціна 2500 грн. Тел. 
0971646849. 

	� ХОЛОДИЛЬНИК «Samsung», 
2-камерний. Плита газова, 
4-камфорна. Пральна машина 
«Донбас». Тел. 0662000908. 

	� ВЕЛОСИПЕД «Аіст», у гар-

ному стані. Ціна 2200 грн. Тел. 
0996695100. 

	� ВЕЛОСИПЕД «Україна», у 
хорошому стані. Ціна 800 грн. 
Тел. 0663821086. 

	� БАЯН, плита чавунна, двер-
цята, колосники, електро-
насос «Малиш», мотопилка 
«Дружба», каністри 20л., вікна 
засклені, молот, молот коваль-
ський, ел. лічильник 380Вт. Тел. 
0509286591. 

	� АМОРТИЗАТОР «ІЖ», вими-
качі 380Вт., кабель 380Вт., 
багажник до мотоцикла «ІЖ», 
ключі для розкручування батарей 
опалення, дзеркала до вантаж-
ного автомобіля, скло віконне. 
Тел. 0509286591. 

	� КАРТОПЛЯ дрібна, 2 грн./кг. 
Тел. 0668791765, 0993642400.   

	� БОЙЛЕР на 50л., недорого. 
Батареї чавунні б/в, велосипед 
дитячий на 4-6 років, стільчик 
для годування, коляска (зима/
літо). Тел. 0999197555. 

	� МЕБЛІ. Банки. Каністри, 
бочки, лампа паяльна. Теле-
візор. Візок. Дитячі взуття,  вело-
сипед. Прес ручний. М/радіола 
«Романтика». Відео техніка. Туфлі 
весільні, босоніжки 35-36 р. Тел. 
0955711574. 

	� ПРАЛЬНА	МАШИНА автомат 
«Samsung», у гарному стані. 
Телевізор «Samsung», б/в. 
Соковижималка електрична, 
нова. Велосипед дитячий. Тел. 
0993563784. 

 � ТВАРИНИ
продаж

	� ТЕЛИЧКА, вік 3 місяці. На 
утримання. Тел. 0661913310. (1)

	� ТЕЛИЦЯ, вік 7 місяців. Від 
гарної корови – «Лебединської» 
породи. Тел. 0994126047. (2)

	� ВІДДАМ	в	добрі	руки	
цуценят (хлопчики), вік 1,5 міс. 
Невеликі,гарні. Тел. 0506191326. 
(2)

	� СИМПАТИЧНА	КІШЕЧКА	та	
кошенята шукають дбайливих 
господарів. До лотка привчені. 
Тел. 0667549418. (2)

	� КОЗИ дійні. Козенята. Термі-
ново. Тел. 0681565105. (2)  

	� ЦУЦЕНЯТА	німецької 
вівчарки. Дівчатка. Проглис-
товані, провакциновані, Вік 2 
місяці. Тел. 0500566108. (1)

	� Розпродаж	приватної	сви-
ноферми.	ПОРОСЯТА, різного 
віку від 2 – 4 кг. До 25-30 кг. Ціна 
договірна. Годівля натуральними 
кормами. Всі свині вигульні. Тел. 
0997036275. (1)

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

	� КРОЛИЦІ	молоді. Тел. 
0507131088. 

	� ПОРОСЯТА маленькі, з 
доставкою. Тел. 0506740355. (2)

	� ТЕЛИЧКА. Кізочки на утри-
мання, вік 7 місяців. Тел. 
0976692394, 0668449798. 

	� КРОЛИЦІ молоді. Тел. 
0993662183.

КУПЛЮ
 

	� МАКУЛАТУРУ,	поліе-
тилен,	пет-пляшки,	скло-
тару.	Дорого.	Самовивіз.	Тел.	
0501838458,	0980922374.	(2)

	� СТАРІ	ТЕЛЕВІЗОРИ, магніто-
фони та іншу теле-радіо апара-
туру радянського виробництва. 
Тел. 0957701016. (6)

	� БУЗИНУ, горобину. Тел. 
0674157134, 0956795927, 
0666471376. (2)

	� КАМІНЬ-БУТ, брус, дошку. 
Тел. 0509608070. (2)

	� КАРТОПЛЮ	ЇСТІВНУ,	нового	
урожаю.	Тел.	0681153304,	
0661757331.	(6)

	� КАРТОПЛЮ	велику, з 
доставкою. Тел. 0501560141. (2)

 �

БЮРО ЗНАХІДОК

 � Втрачено диплом про 
закінчення середньої освіти 
виданий Вепрецьким ПТУ-42 
на ім’я Віталія	Миколайовича	
Пономаренка. 

ПОСЛУГИ

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	холодильників,	муль-
тиварок,	мікрохвильовок,	
пилососів,	хлібопічок	та	іншої	
побутової	техніки.	Ремонт	
електроінструментів.	Тел.	
0953255822,	0678862611.	(3)

	� БУРІННЯ	ВОДЯНИХ	СВЕРД-
ЛОВИН. Підключення насосного 
обладнання. Якість. Гарантія. 
Тел. 0985050506, 0668136376. 
(6)

	� РЕМОНТ	ТА	ПЕРЕТЯЖКА	
М’ЯКИХ	МЕБЛІВ, зміна 
дизайну, великий вибір тканин. 
Тел. 0956795984, 0963814148, 
0666471376. (1)

	� 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. (6)	

	� 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.	(3)

	� КОПАЄМО, чистимо та підко-
пуємо колодязі (ручна робота). 
Якісно. За помірними цінами. 
Тел. 0950116250. (2)

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	холодильників,	
мультиварок,	мікрохви-
льовок,	пилососів,	хлі-
бопічок	та	іншої	побутової	
техніки.	Ремонт	електроін-
струментів.	Тел.	0953255822,	
0678862611.	(3)

	� 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. (2)

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	пилососів, холодиль-
ників, болгарок, чистка бой-
лерів, дрилів та іншої електро-
техніки. Виїзд майстра. Зва-
рювальні роботи, пайка. Спи-
лювання дерев різної склад-
ності. Тел. 0997199623. (Олек-
сандр). (1)

	� Б’ЄМО	СВЕРДЛОВИНИ. Тел. 
0687844221. (6)

	� КОПАЄМО, чистимо, погли-
блюємо колодязі. Копаємо кана-
лізації. Тел. 0664865679. (6)

	� ФАРБУЄМО	ПОКРІВЛІ 
будинків, господарських споруд, 
вікна, підшеви та інше. Тел. 
0664772848. (1)

	� ПРИВЕЗУ: пісок, щебінь, 
гранвідсів, цеглу, глину, землю, 
перегній, гній, дрова рубані. 
Вивезу сміття. Тел. 0669568122. 
(1)

	� ВАНТАЖНІ	ПЕРЕВЕЗЕННЯ	
ЗІЛ-130 до 8 тонн. Привезу 
соснові обрізки, щебінь, пісок, 
гранвідсів. Тел. 0958856159. (1)

	� КЛАДКА будь-якої цегли, 
каменю, піноблоків. Якісно. 
Доступна ціна. Можливий виїзд 
по району. Тел. 0667011653, 
0975799474. (1)

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	
МАШИН,	холодильників,	
мультиварок,	мікрохви-
льовок,	пилососів,	хлі-
бопічок	та	іншої	побутової	
техніки.	Ремонт	електроін-
струментів.	Тел.	0953255822,	
0678862611.	(3)

	� КОМПЛЕКСНИЙ	ТА	ЧАСТ-
КОВИЙ	РЕМОНТ	БУДИНКІВ. 
Внутрішні та зовнішні роботи. 
Квартира під ключ. Тел. 
0955396369 (Валерій). (2)

	� СПИЛЮВАННЯ	ДЕРЕВ 
будь-якої складності. Тел. 
0988654900. (8)

	� 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. (2)

	� ЗЙОМКА	ВЕСІЛЬ, дитячих 
свят і всіх урочистих подій. 
Творчо. Якісно. Індивідуально. 
Тел. 0669384455. (2)

	� КОПАЄМО	КАНАЛІЗАЦІЇ, 
фундаментні траншеї, туа-
летні ями. Виконаємо земельні 
роботи. Тел. 0956120524. (1)

	� 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. (19)

	� 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. (1)  

	� УТЕПЛЕННЯ	приватних 
будинків та багатоповерхівок. 
Комплексний ремонт житла. 
Професійно. Якісно. Відпові-
дально. Тел.0957172137. (1)

	� САНТЕХНІКА.	УСІ	ВИДИ	
РОБІТ: монтаж – демонтаж, 
металопласт – екопласт, каналі-
зація. Встановлення лічильників, 
бойлерів, насосних станцій. 
Вода, опалення. Ремонт. Тел. 
0662743611. (Олексій). (20)

	� ВИКОНАЄМО	РОБОТИ: 
монтаж – демонтаж дахів. 
Шифер, металочерепиця, м’яка 
покрівля. Ремонт у Вашій оселі 
під ключ. Копаємо, армуємо, 
заливаємо бетоном. Тел. 
0991447497. (4)

	� РЕМОНТ	КВАРТИР,	
БУДИНКІВ. Шпаклівка, шпа-
лери, стяжка, ламінат та інші 
види внутрішніх робіт. Якісно. 
Тел. 0506836254, 0982526738. 
(4) 

	� СМАЧНІ	СТРАВИ	для вашого 
столу. Виїзні святкові та поми-
нальні обіди на будь-який смак 
і гаманець. Тел. 0505582923, 
0671995751. (2)

	� ЗІЛ-САМОСКИД	ДО	7т. При-
везу всі будматеріали. Гній, 
перегній. Вивезу сміття. Тел. 
0501611708. (4)

	� ФАРБУВАННЯ дахів. 
Земельні роботи. Пиляю 
дерева. Фізичні роботи. Тел. 
0991082057. 

РОБОТА

 � На автомийку у м. Київ 

потрібні АВТОМИЙНИКИ. 
Житло надається. Тел. 
0992227400. (1)

 � 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. (1) 

 � На вантажне СТО потрібен 
СЛЮСАР-РЕМОНТНИК. 
Вимоги: досвід по ремонту 
автотракторної техніки. Тел. 
0635385987. (1)

 � Магазин «Живчик» запрошує 
на роботу ПРОДАВЦЯ. З/п 
висока. Тел. 0951565808. (2)

 � Магазин европейских 
товарів  «Groшик» запрошуємо 
на роботу ПРОДАВЦЯ	–	КОН-
СУЛЬТАНТА. З/п від 7000. Тел. 
0508500051. (3)

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

 � Запрошуємо СПЕЦІАЛІСТІВ	
У	СФЕРІ	БУДІВНИЦТВА	ТА	
РЕМОНТУ. М. Гадяч вул. Героїв 
Майдану, 5/1. Тел. 0669923177 
(Олександр). (3)

 � 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. (3)

 � Потрібен ВОДІЙ кат. «С» 
на асенізаційну машину. Тел. 
0660078379. (3)

 � ТОВ «Сервіс - Контакт» на 
роботу потрібні: СЛЮСАР	
–	МОТОРИСТ,	СЛЮСАР	
ПО	РЕМОНТУ	ДИЗЕЛЬНОЇ	
ПАЛИВНОЇ	АПАРАТУРИ,	
СЛЮСАР	ПО	РЕМОНТУ	
ХОДОВОЇ	АВТОМОБІЛІВ. Тел. 
0509810509. (3)

 � Потрібен ВОДІЙ	кат.	«С». 
Тел. 0662127037. (3)

 � Потрібні ПРАЦІВНИКИ для 
укладання плитки та вста-
новлення пам’ятників. Тел. 
0662127037. (3)

 � Підприємству ТОВ НВП 
«Нафтогазсервіс» на постійну 
роботу в Полтавській області 
потрібні працівники по спеці-
альності: МАШИНІСТ	БУЛЬДО-
ЗЕРА з досвідом роботи. 
Звертатися за адресою: м. 
Гадяч, вул. Енгельса, 37. Тел. 
0504041847 (Віктор Микола-
йович). (3) 

	� 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)

ГРУПА «А»
21 серпня 2021 р. (субота):

«Чутове» (Чутове) - «Інваспорт» (Полтава) — гра 
відбудеться 29.08.2021 р.

ФК «Опішня» (Опішня) - «Шишаки» (Шишаки) — 4:2
ФК «Динамо» (Решетилівка) - «Псел» (Гадяч) — 5:3

ФК «Маяк» (Котельва) - «Зіньків-1604» (Зіньків) — 4:1

ГРУПА «Б»
«Стандарт» (Нові Санжари) - «Семенівка» (Семенівка) — 

(+-)
«Темп» (Градизьк) - СК «Геологія-2» (Нова Галещина) — 

2:4
«Ягуар» (Кременчук) - «Альтаір» (Бутенки) — 1:2

ФК «Гірник Спорт-2» (Горішні Плавні) - ФК «Кремінь-2» 
(Кременчук) — 4:2

ГРУПА «В»
14 тур 

«Красна Лука» (Краснолуцька ТГ) - «Сенча» (Сенча) - 1:1
«Харчовик» (Заводське) - «Велика Багачка» (Велика 

Багачка) - 1:2
«Комишня» (Комишнянська ТГ) - «Лубни» (Лубни) - 1:0

 
Перший матч 1/2 фіналу Кубку Полтавської області з 

футболу.
«КЛФ» (Полтава) – «Чутове» (Чутове) — 4:1

Громадська спілка «Асоціація футболу Полтавщини»

 � Закуповуємо БУЗИНУ. 
Дорого. Самовивіз. Тел. 

0509498855, 0965167370 
(№35)

ЕЛЕКТРОНІКА
Продаж

РЕЗУЛЬТАТИ 
ДРУГОГО КОЛА 
ЧЕМПІОНАТУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
17 ТУРУ «А» «Б» 14 ТУР «В» 

ТА ПЕРШИЙ МАТЧ 1/2 ФІНАЛУ КУБКУ
17 тур
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Вітання

ВІТАЄМО ВІТАЄМО 
молодих маммолодих мам

Вітаємо молодят!
  Щастя ми бажаєм,
  Аби діток мали гарних,
  Були з урожаєм
  Щоб велося у житті,
  Мрії щоб збулися,
  Поважали люди вас,

  Гроші теж велися.
  Щоби в злагоді жили
  Наші молодята,
  І кохання майте ви,
  І добра багато.Минулими вихідними на 

весільний рушник стали:

Литвиненки Ігор і Тетяна (Незямова),     

с. Круглик, м. Гадяч

Лукаші Олександр і Катерина 

(Філіппова), с. Рашівка

Огільки Олександр і Юлія, 

м. Гадяч
Фото: В. Цимбал.

18.08. Любов Півторадня 
(с. Веприк) дівч., 3580 55 см

20.08 Аліна Прописвіт
 (м. Гадяч) хл., 2750 48 см
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СВАТКІВСЬКИЙ ЯРМАРОК:
ПРОДАВАЛИ, КУПУВАЛИ ТА ЖАРТУВАЛИ

Перед святкуванням відбулися зма-
гання з волейболу. Результати: I місце - 
команда «Грунь» (Красна Лука), II міс-
це – команда «Юність» с. Сватки, III 
місце – команда «Зрілість» (с. Сватки).

Потім відбувся справжній ярмарок: 
із салом, домашньою ковбаскою, пиро-
гами, солодкою випічкою та напоями 
на різний смак і гаманець. Господині зі 
Сваток, Бірок, Максимівки гордо де-
монстрували свої кулінарні здібності. 
На початку святкування підбили під-
сумки конкурсу «Кращий курінь». Всі 

учасники отримали подарунки, а пере-
могу здобули сватківці з вулиць Май-
дану та Перемоги. У офіційній частині 
з вітальними словами виступили голо-
ва Краснолуцької сільради Віктор Ро-
маненко та в.о. старости Сватківської 
сільради Олександр Усик. Протягом 
концерту пісні, запальні танці та до-
тепні жарти дарували глядачам місце-
ві учасники народної самодіяльності.

На святі подарунки отримали най-
старші жителі: Марія Мельник - 95 ро-
ків та Олександр Синенко - 92 роки.

Також привітали наймолодших жи-
телів: Єву Медвєдєву, Єгора Маре-
на, Матвія Феняка, Матвія Тюкаюка 

і Олександра Петрука.
Вручили подарунки тим, хто святку-

вав цього дня День народження: Люд-
милі Калайді та Катерині Шаблій.

Привітали й молодят: Олександра і 
Тетяну Петруків, Михайла і Світлану 
Капшуків.

Отримали подарунки сімейні пари, 
які в цьому році святкують срібне весіл-
ля: Володимир і Ніна Стіби, Володи-
мир і Лариса Кальки, Павло і Наталія 
Сватківські, Юрій і Наталія Гребінчен-
ки, Валентина і Микола Мельники.

Також привітали пари із «Золотим 
ювілеєм»: Миколу та Надію Порплиць, 
Олександра і Валентину Бондарів, Пе-
тра і Катерину Ігнатових.

По закінченні свята завзяті кухароч-
ки пригощали всіх смачненькою ка-
шею і варениками. Відбувся розіграш 
святкової лотереї. Серед призів: садо-
ва скульптура, 4 мішки зерна по 50 кг., 
фен, вентилятор, електроплитка, елек-
трочайник, мультиварка, мікрохвильов-
ка, сертифікати на покупки у магазинах 
на 400 грн., і на 150 грн., а також серти-
фікат на дрова.

Для малечі приготували сюрприз – 
безкоштовні розваги і морозиво. 

Саме в такі моменти пробуджується 
у серцях любов до своєї малої Батьків-
щини і ми сповнюємося відчуттям єди-
ної родини.

Вікторія Цимбал.

І В БУДНІ, І В СВЯТА – НЕМОВ ОДНА РОДИНА
Минулої суботи на майданчику перед 

Хитцівським сільським клубом було 
весело та гамірно. Це зібралася грома-
да, щоб святкувати День села. Органі-
заторам вдалося знайти креативний та 
дуже оригінальний підхід до його від-
значення. Відзначимо, що всю святко-
ву програму для односельців та гостей 
свята підготували працівники сільсько-
го клубу. Мелодійні пісні, танці, а також 
неперевершені жарти ведучих не зали-
шили байдужими нікого із присутніх.

Звісно, протягом урочистостей від-
значили деяких односельців. Отже, ві-
тали: найстаршу жительку села – 95 
річну Ганну Василенко, а також най-
менших жителів: Вадима Мироненка 
і Артема Муковоза; наймолодші по-
дружні пари: Андрія та Юлію Граба-
рів, Андрія та Анну Капустів, Юрія 
та Юлію Некрутів; тих, хто відсвятку-
вав срібне весілля: Ігоря та Лідію Су-

пруненків, Михайла та Олену Мозго-
вих, Олександра та Тамару Тюжиних, 
Павла та Наталію Ляшенків; а також 
тих, хто відзначив золоте весілля: Ві-
ктора та Любов Фесенків, Федора та 
Надію Іващенків. А ще, досить незвич-
ним було привітання на адресу «при-
ймаків», яких, із слів ведучих, чимало 
у селі, але вони дуже хороші люди і вже 
стали рідними для хитцян.   

Окрім цього, у ході свята подякували 
за неоціненний подвиг учасникам АТО 
(ООС), ветеранам, а також тим, хто до-
лучився до ліквідації аварії на ЧАЕС.   

Після урочистостей усіх пригощали 
короваєм, польовою кашею та варени-
ками, звідусіль лунав сміх дітей, які ла-
сували морозивом та солодкою ватою, 
стрибали на батутах та надувних гір-

ках – безкоштовно. Панувала атмосфе-
ра злагоди і відчувалося, що День села 

Хитці – це свято єднання.
Оксана Кириченко.

Пари, які святкувал срібне весілля

Золоті ювіляриОлександра і Тетяна Петруки

Родина Муковозів

Золоті ювіляри

«Артисти сільського клубу»

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

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

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

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

ПРАЦЮЄ СИСТЕМА ЗНИЖОК!

Тел. 0958276908Форма оплати� 
будь�яка.

ЕВАКУАТОР-МАНІПУЛЯТОР
ЦІЛОДОБОВО

Оренда лафету
ВИКУП 

автомобілів, 
мотоциклів та 
мопедів на з/ч

Тел. 0508406689, 
0974018984

ВІДЕО-
СПОСТЕРЕЖЕННЯ

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

ЦИФРОВІ
Супутникові 

системи

КОНДИЦІОНЕРИ

Продаж, монтаж, 
налаштування,

Сервісне 
обслуговування

ГАРАНТІЯ

Продаж, монтаж, 
налаштування,

Сервісне 
обслуговування

Римарівська школа. Випуск 1967 року.

Під час Великосорочинського ярмарку, 18 серпня, 
відбулася Міжнародна конференція присвячена гене-
зису сорочинського ярмаркування. Етногурт «Чорно-
бривці» представив дві роботи «Сорочинський ярмарок 
на полотнах Віри Баринової - Кулеби» автор Світлана 
Корнієнко та «Ярмарок у родині Драгоманових- Косач» 

автор Людмила Зубко. 
Обидві роботи одержали високу оцінку вчених, чле-

нів журі і рекомендовані до списку кращих робіт, від-
значені сертифікатами, з подальшим використанням на 
різних науково-методичних форумах.

ІСТОРІЯ, 
ТРАДИЦІЇ, 
КУЛЬТУРА
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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

ЦИВІЛЬНИЙ ШЛЮБ: ЧИ МАЄ 
СПІВМЕШКАНЕЦЬ ПРАВО НА СПАДЩИНУ

Відносини між чоловіком і жінкою, які 
офіційно не зареєстровані в органі ДРА-
ЦС доить поширені. Чи виникають у та-
кому шлюбі цивільні права та обов'язки, 
наприклад - право на спадщину одного 
зі співмешканців у разі смерті іншого? 
Детальніше про це роз'яснюють фахівці 
всеукраїнського центру із надання безо-
платної правової допомоги.

Цивільним кодексом передбачено два 
види переходу прав та обов'язків від 
фізичної особи, яка померла, до інших 
осіб: за заповітом або за законом (ст. 
1217 ЦКУ).

Спадкування за заповітом. Якщо був 
складений заповіт спадкодавцем, який 
добровільно залишає після своєї смерті 
майно цивільній дружині чи цивільному 
чоловіку (як повністю, так і в частці), то 
спадкоємець отримає те майно, яке запо-
відач вказав у заповіті. 

Коли немає складеного заповіту або 
його визнано недійсним, то спадкуван-
ня відбудеться за законом. Цивільним 
кодексом визначено чотири черги спад-
кування за законом.

До першої черги на прийняття спад-
щини відносяться: діти спадкодавця, у 

тому числі зачаті за життя спадкодавця 
та народжені після його смерті, той з по-
дружжя, який його пережив, та батьки. 
До другої черги відносяться: рідні брати 
та сестри спадкодавця, його баба та дід 
як з боку батька, так і з боку матері. До 
третьої черги відносяться: рідні дядько 
та тітка спадкодавця. До четвертої чер-
ги відносяться: особи, які проживали зі 
спадкодавцем однією сім'єю не менш як 
5 років до часу відкриття спадщини.

Тобто цивільний чоловік чи цивіль-
на дружина належать до четвертої чер-
ги спадкування за законом, та лише за 
умови, що вони разом проживали одні-
єю сім'єю не менше п'яти років.

Якщо неможливо підтвердити від-
повідними документами постійне про-
живання особи зі спадкодавцем на час 
відкриття спадщини, у зв'язку із чим 
нотаріус відмовив особі в оформлен-
ні спадщини, спадкоємець має право 
звернутися до суду із заявою про вста-
новлення факту постійного проживан-
ня зі спадкодавцем на час відкриття 
спадщини.

«БМ»
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ПОГОДА

Марка 
пального

Вартість, 
грн 

А-92 29,43

А-95 31,67

ДП 28,21
ГАЗ 17,29

Марка Вартість, 

Ціни на пальне станом на 
24.08.2021 р.

Курс валют станом 
на 24.08.2021 р.

Купівля Продаж НБУ

USD 26,59 26,84 26,6504

EUR 30,94 31,40 31,1690

10 RUB 3,19 3,73 3,5951

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

30.09.2021

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

36

 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

35

КУПЛЮ 
СТАРІ

0994174060

холодильники, 
телевізори, 

газові колонки та інше

Четвер, 26 серпня 
Мінлива хмарність, дощ, 
мін. +17°, макс. +22°

П’ятниця, 27 серпня 
Мінлива хмарність, дощ
мін. +17°, макс. +22°

Субота, 28 серпня
Ясно
мін. +15°, макс. +26°

Неділя, 29 серпня
Невелика хмарність
мін. +16°, макс. +26°

Понеділок, 30 серпня
Невелика хмарність
мін. +18°, макс. +27°

Вівторок, 31 серпня
Мінлива хмарність, 
невеликий дощ
мін. +17°, макс. +23°

Середа, 1 вересня
Мінлива хмарність
мін. +15°, макс. +21°

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

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

29

Куплю: 
старі перини, 

подушки 
та пір’я

 з гусей і качок

ПРОДАМ АБО 
ОБМІНЯЮ НОВІ 
ПОДУШКИ НА 

СТАРІ

Тел. 0506730527дорого 3
6

Магнітні бурі у ВЕРЕСНІ
Сильна буря 6, 26 числа.

1-5, 7-10 - активність магнітного 

поля середньої інтенсивності;

11-15, 27 – активність магнітного 

поля слабкої інтенсивності.

Календар стрижки та   
краси 
Сприятливі дні для стрижки: 4, 
5, 10, 14, 17, 25, 27, 28.
Сприятливі дні для фарбування: 
7, 5, 10, 16-17, 23, 27- 28 .
Несприятливі дні: 3, 6, 9, 11, 
24, 26, 29.

Манікюр, педикюр
Сприятливі дні: 4, 8, 15, 23-24. 
Несприятливі дні: 1-3, 9-10, 13, 16-17, 22, 25-31.

Місячний календар 
рибалки 
Клює добре: 1-9, 16-21, 30,
Клює так собі: 10, 15, 22-23.
Клює погано: 11-15, 25-28.
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ШКОЛЯРІ З БАГАТОДІТНИХ, МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ 
СІМЕЙ ОТРИМАЮТЬ ПО 2 ТИСЯЧІ ГРИВЕНЬ

3 тисячі 946 дітей шкільного віку з ба-
гатодітних родин з Полтавщини отри-
мають додаткові виплати до навчаль-
ного року на загальну суму 7 млн 892 
тис. грн.

Як повідомив Голова Полтавської 
ОДА Олег Синєгубов, загалом в облас-
ті таку виплату отримає 1561 багато-
дітна малозабезпечена сім’я. Допомога 
надається на кожну дитину, яка станом 
на 1 серпня 2021 року має вік 6-18 ро-

ків (включно).
«Для отримання одноразової грошо-

вої допомоги подавати будь-які додат-
кові документи не потрібно. Виплати 
будуть проведені найближчим часом 
органами соціального захисту населен-
ня», – зазначив Олег Синєгубов.

Відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 4 серпня 2021 
року №803 одноразову допомогу буде 
виплачено багатодітним сім’ям, які ста-

ном на 1 серпня 2021 року є одержу-
вачами державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям.

Виплата буде проведена у спосіб от-
римання державної соціальної допо-
моги, тобто на рахунки одержувачів, 
відкриті в банківських установах, або 
через виплатні об’єкти АТ «Укрпошта» 
у ІІІ декаді серпня 2021 року.

Виплати ініційовані Президентом 
України та Кабінетом Міністрів.

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРОРАЛЬНОЇ ІМУНІЗАЦІЇ ДИКИХ ТВАРИН ПРОТИ СКАЗУ

Що таке одноразове 
(спеціальне) добровільне 
декларування?

Одноразове (спеціальне) добровільне 
декларування – це особливий порядок 
добровільного декларування фізичною 
особою належних їй активів, розміще-
них на території України та/або за її ме-
жами, якщо такі активи були одержані 
(набуті) такою фізичною особою за ра-
хунок доходів, що підлягали в момент 
їх нарахування (отримання) оподатку-
ванню в Україні та з яких не були спла-
чені або сплачені не в повному обся-
зі податки і збори відповідно до вимог 
законодавства з питань оподаткування 
та/або міжнародних договорів, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, та/або які не були заде-
кларовані в порушення податкового та 
валютного законодавства, контроль за 
дотриманням якого покладено на кон-
тролюючі органи, протягом будь-якого 
з податкових періодів, що мали місце до 
01 січня 2021 року. 

Скористатися одноразовим (спеці-
альним) добровільним декларуван-
ням можуть фізичні особи – резиден-
ти, у тому числі самозайняті особи, а 
також фізичні особи, які не є резиден-
тами України, але які були резидентами 
на момент отримання (набуття) об’єк-
тів декларування чи на момент нараху-
вання (отримання) доходів, за рахунок 
яких були отримані (набуті) об’єкти де-
кларування, і які є чи були платника-
ми податків. 

Одноразове (спеціальне) добровіль-
не декларування проводиться з 1 ве-
ресня 2021 року до 1 вересня 2022 року 
та передбачає сплату збору з однора-
зового (спеціального) добровільного 
декларування. 

Збір з одноразового (спеціального) 
добровільного декларування – це одно-
разовий обов’язковий платіж, розмір 
якого самостійно розраховується декла-
рантом з вартості належних йому акти-
вів з урахуванням ставок такого збору 
та відображається ним в одноразовій 
(спеціальній) добровільній декларації. 

Більше інформації на офіційних сто-

рінках: https://www.facebook.com/
TaxUkraine https://www.facebook.com/
tax.poltava/ 

Об’єкти, які не підпадають 
під одноразове (спеціальне) 
добровільне декларування

Відповідно до Закону України від 
15.06.2021№ 1539-IX «Про внесення 
змін до Податкового кодексу Украї-
ни та інших законів України щодо сти-
мулювання детінізації доходів та підви-
щення податкової культури громадян 
шляхом запровадження одноразового 
(спеціального) добровільного декла-
рування фізичними особами належ-
них їм активів та сплати одноразового 
збору до бюджету» (набрав чинності з 
21.07.2021 р.) об’єктами декларування 
не можуть бути: 

а) активи фізичної особи, одержані 
(набуті) декларантом внаслідок вчи-
нення діяння, що містить ознаки кри-
мінального правопорушення, 

крім кримінальних правопорушень 
або інших порушень законодавства, 
пов’язаних із: 

ухиленням від сплати податків, збо-
рів (обов’язкових платежів); 

ухиленням від сплати єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування та страхових внесків 
на загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування; 

порушеннями у сфері валютного 
законодавства; 

порушеннями у сфері захисту еконо-
мічної конкуренції в частині порушен-
ня, передбаченого пунктом 12 статті 50 
Закону України "Про захист економіч-
ної конкуренції"; 

б) активи фізичної особи, які нале-
жать декларанту, стосовно якого розпо-
чато досудове розслідування або судове 
провадження щодо таких активів за оз-
наками кримінальних правопорушень, 
передбачених 

статтями 212, 212 прим. 1, а так само 
статтею 366 (щодо документів подат-
кової та/або фінансової звітності, мит-
них декларацій, податкових накладних, 
первинних документів, іншої звітно-
сті з податків, зборів (обов’язкових 

платежів), 
статтею 367 (якщо кримінальне пра-

вопорушення пов’язане з порушенням 
вимог податкового, митного, валютно-
го та іншого законодавства, контроль за 
дотриманням якого покладено на кон-
тролюючі органи) Кримінального ко-
дексу України; 

в) активи фізичної особи або юри-
дичної особи, які належать декларанту, 
стосовно якого відкрито судове прова-
дження у вчиненні будь-якого із кримі-
нальних правопорушень, передбачених 
статтями 209, 258 прим. 5 і 306, части-
нами першою і другою статті 368 прим. 
3, частинами першою і другою статті 
368 прим.4, статтями 368, 368 прим. 5, 
369 і 369 прим. 2 Кримінального ко-
дексу України, та/або які підлягають 
стягненню як необґрунтовані в поряд-
ку, встановленому главою 12 розділу 
III Цивільного процесуального кодек-
су України; 

г) кошти в національній та іноземній 
валютах, які на дату подання одноразо-
вої (спеціальної) добровільної декла-
рації перебувають у готівковій формі; 

ґ) активи декларанта, які облікову-
ються (знаходяться) на рахунках фі-
нансових установ та/або розташовані 
(зареєстровані) на території країни, ви-
знаної державою-агресором згідно із за-
коном, чи мають джерела походження з 
такої країни. 

Щодо можливості 
скористатися податковою 
знижкою

Платник податку має право включи-
ти до податкової знижки у зменшення 
оподатковуваного доходу за наслідка-
ми звітного податкового року, частину 
суми процентів, сплачених ним за ко-
ристування іпотечним житловим кре-
дитом, що визначається відповідно до 
ст. 175 Податкового кодексу України 
(п.п. 166.3.1 ст. 166 ПКУ). Кредитні до-
говори платника податку, який бажає 
нарахувати податкову знижку на ча-
стину суми процентів, сплачених ним 
за користування іпотечним житловим 
кредитом, повинні відповідати, зокре-
ма, таким умовам: 

- у кредитному договорі необхідно за-
значити, що ціллю його надання є при-
дбання (будівництво) житла, яке при-
ймається кредитором у заставу; 

- до кредитного договору в обов’яз-

ковому порядку має бути укладений 
договір іпотеки (застави) нерухомого 
майна, що придбавається чи будується, 
який є невід’ємним доповненням до та-
кого кредитного договору; 

- договір іпотеки (застави) обов’язко-
во має бути нотаріально посвідченим. 

Платник податку - резидент має пра-
во включити до податкової знижки ча-
стину суми процентів за користування 
іпотечним житловим кредитом за умо-
ви наявності документального підтвер-
дження витрат: 

-  кредитного договору та нотаріально 
завіреного договору іпотеки; 

- відповідних платіжних документів, 
в яких чітко визначено суму сплачених 
відсотків за користування іпотечним 
кредитом та прізвище, ім’я, по-батькові 
платника податку як платника цих про-
центів (рахунок з відбитком каси про 
перерахування коштів, платіжне дору-
чення банку з відміткою про перераху-
вання коштів); 

- паспорта платника податку з по-
значкою про реєстрацію за місцезна-
ходженням житлового будинку (квар-
тири, кімнати), щодо якого оформлено 
іпотечний житловий кредит. 

Для прискорення проведення по-
датковим органом розрахунку сум, що 
підлягають поверненню з бюджету, і 
забезпечення правильності визначен-
ня зазначених сум доцільно надавати 
до податкового органу копії зазначе-
них документів. Податкова деклара-
ція про майновий стан і доходи пода-
ється формою, затвердженою наказом 
МФУ від 02.10.15 №859 (у редакції від 
25.04.2019 №177). Розрахунок суми по-
датку, на яку зменшуються податкові 
зобов’язання з податку на доходи фі-
зичних осіб, у зв’язку із використанням 
права на податкову знижку здійснюєть-
ся в окремому додатку ФЗ. Для грома-
дян, які подають декларацію з метою 
отримання податкової знижки за 2020 
рік, строки для подання декларації - по 
31.12.2021 (включно). Подання подат-
кових декларацій в електронній фор-
мі у режимі онлайн здійснються через 
Електронний кабінет платника, вхід до 
якого здійснюється за адресою: 

https://cabinet.tax.gov.ua. 

Гадяцький сектор організації роботи 
організаційно-розпорядчого управління 

Головного управління ДПС у Полтавській 
області.

ПОДАТКОВА ІНФОРМУЄ:
Запитували? Відповідаємо!

На виконання Плану протиепізоо-
тичних заходів по профілактиці ос-
новних заразних хвороб тварин на 
2021 рік та з метою недопущення та 
розповсюдження сказу у ІІ декаді 
вересня, на території Полтавської 
області, в т. ч. Гадяцької міської ТГ, 
Великобудищанської СТГ, Крас-
нолуцької СТГ, Сергіївської СТГ, 
Лютенської СТГ, Петрівсько-Ромен-
ської СТГ буде проведено перораль-
ну імунізацію диких м’ясоїдних тва-

рин проти сказу.
Під час кампанії буде розпов-

сюджена спеціальна антирабічна 
вакцина за таким принципом: об-
робляється весь ареал проживан-
ня лисиць, крім населених пунктів 
і водних плес; принади розповсю-
джуються, рівномірно, в межах ви-
значеної території. Розповсюдження 
вакцини відбувається за допомо-
гою авіатранспорту. Літаки осна-
щені системами GPS і системами 

реєстрації скидання принад із вак-
циною. Систематичне проведення 
пероральної імунізації диких м’ясо-
їдних тварин по сказу знизить, а в 
подальшому - звільнить територію 
України від сказу.

Якщо ви побачили принаду (роз-
міром із сірникову коробку, сірого 
кольору зі специфічним запахом), - 
не беріть її до рук, не пошкоджуйте 
принаду та блістер!

Гадяцька районна державна лікарня 
ветеринарної медицини.
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Сумуємо, пам'ятаємо

згадаємо

Цей день встановлено Указом 
Президента України від 23 
серпня 2019 року для увічнення 
героїзму військовослужбовців 
і добровольців, котрі віддали 
життя за батьківщину, як 
нагадування про одну із 
найкривавіших подій війни 
на сході України –Іловайську 
трагедію. 29 серпня 2014 
року під час виходу сил АТО 
з оточення під Іловайськом 
російське керівництво порушило 
домовленості і ворожі збройні 
сили впритул розстріляли з 
важкого озброєння колони 
українських військових. 
Таке віроломне вбивство 

кваліфікується міжнародним 
гуманітарним правом як 
воєнний злочин. Тоді полягло 
366 українських воїнів, 429 
зазнали поранень, 158 зникли 
безвісти, 300 опинилися в 
полоні. Смертельний для 
наших захисників «зелений 
коридор» пролягав через поля 
із соняшниками. Саме під 
ними сотні українців поклали в 
боротьбі з ворогом свої життя 
на вівтар свободи, гинули в 
боротьбі за незалежність, 
суверенітет і територіальну 
цілісність України. Тож 
символом Дня пам’яті захисників 
України стала квітка соняха. 
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ОВЕН	(21.03	-	20.04).
У понедiлок накопи-
чилися проблеми вам 

доведеться вирiшувати без сто-
ронньої допомоги. Постарайтеся 
розiбратися в невiдкладних спра-
вах. В серединi тижня вас пора-
дують новi зустрiчi i враження, 
успiх в партнерських вiдносинах. 
У вихiднi вам не завадить обереж-
нiсть в дiях i висловлюваннях. 

ТЕЛЕЦЬ	
(21.04	-	21.05).
Вам необхiдно про-
явити терпiння i стри-
манiсть в емоцiях, тодi 

не виникне складних ситуацiй на 
роботi i в сiм`ї. На вiвторок i се-
реду краще не планувати дiлових 
зустрiчей. Постарайтеся не бути 
надмiрно впертим, в лютих супе-
речках i важливих дискусiях не-
обхiдно не тiльки дотримуватися 
своєї точки зору, але i чути аргу-
менти своїх опонентiв. 

БЛИЗНЮКИ	
(22.05	-	21.06).
Пора влаштовувати 
феєрверки та iншi свя-
та. Вас чекає здiйснен-

ня бажань, романтичну подорож 
мрiї, пропозицiя руки i серця. Або 
ще щось настiльки ж яскраве i 
значне, що точно потрiбно вiдзна-
чити. Працювати у вас вийде за 
вiльним графiком, i це дозволить 
вам пiдiйти до справи творчо. Вам 
необхiдна спокiйна i гармонiйна 
обстановка, так ви зможете до-
сягти великих успiхiв. 

РАК	(22.06	-	23.07).
На цьому тижнi обста-
вини можуть зажадати 
вiд вас зосередженостi 
у вчинках i свiжостi в 

iдеях. Зберiгайте душевну рiв-
новагу. Подумайте про роман-
тичну подорож, адже вам просто 
необхiднi новi враження. Четвер 
може виявитися для вас одним з 
найбiльш сприятливих днiв тиж-
ня, тому женiть геть вiд себе лiнь, 
якщо не хочете втратити птаха 
удачi. У п`ятницю вас можуть здо-
лати сумнiви i невдоволення со-
бою. 

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
Як, ви ще не були у вiд-
пустцi? Це просто не-
подобство, адже нако-
пичилася втома може 

проявитися самим невiдповiдним 
чином. Вiдправляйтеся на курорт, 
саме встигнете в оксамитовий 
сезон. Але якщо ви ще працюєте, 
то саме час зайнятися паперови-
ми i органiзацiйними справами. У 
середу постарайтеся не давати 
нiяких обiцянок, вам буде складно 
стримати слово. 

ДIВА	(24.08	-	23.09).
Кiлькiсть справ все 
збiльшується, на цьому 
тижнi вам може навiть 
здатися, що всi днi ви 

проведете в працях без права 
на вiдпочинок, їжу i сон. Не пе-
реживайте, все проблеми мож-
на вирiшити, якщо ви проявите 
зiбранiсть, уважнiсть i зосере-
дженiсть. Не соромтеся попроси-
ти про допомогу колег, це значно 
прискорить справу. У четвер по-
старайтеся не витрачати дорого-
цiнний час на балаканину. 

ТЕРЕЗИ
	(24.09	-	23.10).
Слова, якi можуть впли-
нути на вашу долю, бу-
дуть сказанi на цьому 

тижнi, i ваше життя змiниться на 
краще. Всi iдеї, якi будуть прихо-
дити до вас, будуть чудовi, справа 
залишається за малим - втiлити їх 
в життя. У понедiлок i вiвторок ви 
можете вiдчути невдоволення со-
бою або розчаруватися в когось 
з близьких. Зате в середу зiрки 
зроблять для вас подарунок.

СКОРПIОН	
(24.10	-	22.11).
Ви зрозумiєте, що на-
став час змiнити за-
старiлi погляди i сказа-
ти "так" чогось нового. 

Досить роздумувати, пора дiяти. 
У вас накопичилося багато про-
блем, але саме зараз ви зможете 
їх вирiшити найкращим для себе 
чином. Змiни, що вiдбуваються з 
вами, будуть дуже позитивнi. До 
того ж вас чекає солiдна прибу-
ток, ви успiшно завершите якийсь 
важливий проект. 

СТРIЛЕЦЬ	
(23.11	-	21.12).
Початок тижня не час 
для прояву особистих 
iнiцiатив, краще плисти 

за течiєю i бути частиною колек-
тиву. Вам буде потрiбно зосере-
дженiсть i максимальна вiдповi-
дальнiсть для вирiшення накопи-
чених проблем. Не намагайтеся 
осягнути неосяжне, плануйте 
тiльки те, що зможете реально 
здiйснити. З понедiлка по середу 
буде можливiсть присвятити себе 
домашнiм клопотам, i вам це спо-
добається, ви зумiєте створити 
затишок для себе i близьких. 

КОЗЕРIГ	
(22.12	-	20.01).
Тиждень буде досить 
напруженою, тому оз-
бройтеся терпiнням 

i зiбранiстю. У вiвторок не про-
вокуйте конфлiктних ситуацiй на 
роботi, краще не потрапляти на 
очi начальству. У четвер, навпаки, 
вашi iдеї всiм сподобаються, ваш 
авторитет зросте. Але постарай-
теся розповiдати про себе яко-
мога менше, особливо сторон-
нiм людям. У суботу женiть геть 
страхи i сумнiви, адже насправдi 
немає нiяких перешкод для до-
сягнення мети.

ВОДОЛIЙ	
(21.01	-	19.02).
Початок тижня досить 
оптимiстично, хоча де-
якi з ваших планiв за-

грожують зруйнуватися, але це 
не привiд для розпачу, вони лише 
поступляться мiсцем новим бiльш 
реалiстичним цiлям. У вiвторок 
будуть успiшнi дiловi перегово-
ри, не втрачайте шансу зав`язати 
новi кориснi знайомства. В сере-
динi тижня, не чекаючи вихiдних, 
бiльше часу придiляйте близьким 
людям, ви можете надихнути їх. У 
четвер краще не приймати сер-
йозних рiшень в особистому жит-
тi. Вихiднi проведiть за мiстом.

РИБИ	
(20.02	-	20.03).
Будь-яка ваша iнiцiати-
ва на цьому тижнi буде 
затребувана, прида-

дуться навiть досить фантастичнi 
вашi iдеї. Гарний час для нових 
знайомств i початку курортного 
роману. Наполеглива праця буде 
оцiнений по заслугам, можете 
розраховувати на премiю. П`ят-
ниця обiцяє вас порадувати по-
зитивними подiями на роботi i в 
особистому життi, однак не втра-
чайте голову вiд успiху. 
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У вільну хвилинку

історії з життя

Дарина так перейнялася підготовкою до іс-
питів і випускного балу, що вільного часу в неї 
не було. Мабуть, тому дівчина й не помітила, 
як змінився її сусід Захар, що був найменшим 
з-поміж хлопців їх класу. І лише на випускно-
му балу, коли він запросив її на танець, Дари-
на наче прозріла: перед нею стояв вродливий, 
з модною стрижкою юнак, на голову вищий від 
неї, і мило усміхався. Шляхетно подав їй руку і 
повів у танець. У Дарини завмерло серце. І хоч 
не раз була переможницею танцювальних кон-
курсів, ноги не слухалися її, плуталися, наче 
налиті оловом. Кілька разів ступила каблуком 
на туфлі Захару: «Вибач, не знаю, що таке зі 
мною», – розгублено прошепотіла Дарина. «А 
я знаю. Нам слід відлучитися. Подихати сві-
жим повітрям», – усміхнувся своїми милими 
ямочками хлопець. І вони, взявшись за руки, 
пішли у напрямку ставу. Ніч звабливо пахла 
ароматом незабудок, татарського зілля, лілея-
ми, що сховалися на воді у латаття. Захар при-
світив ліхтариком плесо ставу. «Відчуваєш, ніч 
пахне?» – спитала Дарина. «Може, й так. Але 
я твій запах відчуваю. Ти матіолою пахнеш», 
– відповів Захар і несподівано вп’явся своїми 
губами в її уста. Перший поцілунок такий жа-
даний. У Дарини закрутилася голова, щемко 
залоскотало у грудях. «Ти такий став, Захар-
чику… Красенем став, розумієш?» – Дарина 
ще сильніше притулилася до юнака. Їй, як і За-
хару, не хотілося повертатися до однокласни-
ків і вони стали чекати на них на березі ставу. 
Щоб разом зустріти світанок. Через день піс-
ля випускного Захар чекав Даринку на цьому 
ж місці. «Як я скучив за тобою, кохана! І чому 
ми раніше не зустрічалися?» – стискав її хло-
пець у п’янких обіймах. «Тоді ми були ще ма-
ленькими, а тепер уже дорослі», – жартувала 
Даринка, не пручаючись його любощам. Вони 
стали зустрічатися. Захар розповів, що всту-
патиме у будівельне училище. Навіть розро-
бив кілька власних проектів. Хоче, щоб його 
праця приносила людям тепло і задоволення. 
А ще обов’язково побудує великий будинок 
для них і їхніх дітей. Дарина підвела здиво-
вані очі: «Для нас?». «А як же інакше? Закін-
чу училище, піду на роботу і женюсь на тобі», 
– відповів Захар. Даринка вступила в еконо-
мічний виш. Щотижня приїжджала додому на 
вихідні. Вона сумувала за коханим, який при-
їжджав рідше, бо вчився далеко від дому. «Не-
вже ближче не зміг вступати?» – спитала якось 
хлопця. Захар пояснив, що в сусідній області 
мешкає його тітка, в якої він тепер живе. То і за 
квартиру платити не треба і годує його. А най-
головніше – мати спокійна, що він під її наг-
лядом, бо досі вважає його маленьким. «Це ж 
ненадовго, якихось два роки пролетять швид-
ко», – заспокоював дівчину Захар. Дарина вчи-
лася легко й охоче. Була душею компанії, лю-
била жартувати. Та останнім часом їй було не 
до жартів. Чомусь погано себе почувала. Поді-
лилася цим із подругою з кімнати. Та порадила 
придбати в аптеці тест. Дві рисочки враз про-
яснили ситуацію. Дарина уявляла, як зрадіє 
Захар, почувши таку новину. На днях він має 
приїхати. Батьки Дарини на два тижні подали-
ся до хворого родича, то вона запросить його 
до себе, щось смачненьке зготує і тоді скаже 
йому про дитину. Вдома Дарина вирішила пе-
реклеїти шпалери у своїй кімнаті. Ось-ось має 
приїхати Захар. Вона милувалася розмаїттям 
квітів на шпалерах, як почула стукіт у двері. 
На порозі стояла молода циганка. Сказала, що 
прибула з їх людьми із Закарпаття. Через по-
вінь вони сильно постраждали. «Дівчино, по-
ділись, чим можеш. Та спершу дай води напи-

тись», – мовила втомленим голосом. 
Дарина злякалася циганки. І не повірила їй. 

Тим паче, в хаті нікого не було. Чомусь не про-
явила до неї ні крапельки співчуття. А навпа-
ки – огиду і злобу. Та щоб та задрипанка пила 
з її чашки? Та нізащо! Ач, яка хитра, живіт під-
клала, вагітну вдає, аби не відмовили їй. «Йди, 
звідки прийшла! Мене не обдуриш!» – не своїм 
голосом крикнула Дарина. У циганки засіпа-
лося обличчя. Вона глянула на свіжоспечений 
хліб на ганку, але не взяла. Заледве поволо-
кла ногами до хвіртки. На мить зупинилася: 
«Мене лякатись не треба. Бога побійся. Ко-
лись ти згадаєш мене», – мовила циганка. Од-
нак Дарина її не завернула, вона уже жила зу-
стріччю з коханим. Але минув день, другий, а 
Захара не було. І враз чорною птахою облетіла 
село страшна звістка: відбуваючи студентську 
практику на новобудові, Захар загинув. Його 
тіло уже в дорозі. Мов божевільна, прибігла ді-
вчина на дорогу біля його дому. Заходилася у 
риданні, виглядаючи машину з домовиною ко-
ханого. Усе село оплакувало хлопця: дуже щи-
рим, добрим був. Уже розповів батькам про те, 
що хоче послати старостів до Дарини. Але не-
щасний випадок зруйнував усе… 

Невдовзі випливла правда про вагітність Да-
рини. Тепер люди співчували не лише батькам 
Захара, а й нещасній дівчині. Дарина відмовля-
лася їсти, пити. Щовечора складала руки перед 
образами і просила Всевишнього, аби забрав її 
до Захара. «Що ти таке надумала, дочко? Гріх 
у Господа про гріх просити!» – спам’ятовува-
ла її мама. Жінка, як могла, розраджувала і 
підтримувала доньку. Чекала на появу онуки. 
Коли на світ народилася маленька Любочка, у 
приємних клопотах їхнє горе якось поступово 
притихало. Дарина поклялася сама собі жити 
лише заради донечки і не думати про якесь за-
міжжя. Утім, кому вона тепер така потрібна… 
Знишена, худа, та ще й з малим дитям?

Згодом Дарина заочно закінчила виш. Вла-
штувалася бухгалтером на фірму. Добре заро-
бляла. Пишалася своєю донечкою, яку вихову-
вала у дусі християнської моралі, залучала до 
праці. Любонька виростала справжньою кра-
сунею і була викапаною копією свого батька. 
Якось Люба попросила відпустити її з подру-
гами на ставок. Дарина спочатку заперечила, а 
потім погодилася. Це місце для неї було осо-
бливим. Воно нагадувало їй побачення із Заха-
ром, коли вони були юні і закохані. Як він ді-
ставав з води для неї білосніжні лілеї, вплітав 
їй у кучері. «Будь обережною там, на воді», – 
гукнула доньці услід. Любочка засміялася: «Не 
хвилюйся, мамочко! Ти ж знаєш, я добре пла-
ваю!». Не знала тоді Дарина, що востаннє ба-
чить доньку живою…

Через якісь дві години, мов крізь сон, вона 
почує про те, що рятуючи подругу, яка тонула, 
Люба втопилася сама. Її бездиханне тіло ви-
тягли з води і вже нічим не могли зарадити… 
Господи, за що вона несе такий тяжкий хрест? 
Чому саме вона? На кладовищі Дарина при-
падала біля домовини Любоньки і ніяк не да-
вала засипати її землею. Ой, як їй зле! Перед 
очима усе попливло, почорніло, як земля, а в 
роті сильно пересохло. І їй здається, що вона 
від спраги просто задихнеться…

«Води, хоч краплинку води!» – пульсує її мо-
зок. І за мить перед нею постає зморене облич-
чя вагітної циганки, якій колись вона навіть 
горнятко води не подала. «Ти колись згадаєш 
про мене», – сказала тоді циганка. Так і стало-
ся. Та на жаль, уже нічого змінити не можна…

Марія Маліцька.

КОЛИСЬ 
ТИ ПРО 
МЕНЕ 
ЗГАДАЄШ…
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Корисно

СХЕМА ІЗ 90-ТИХ: БІЛЯ ПИРЯТИНА ОБІКРАЛИ 
АВТОМОБІЛЬ ВІДОМОЇ КИЇВСЬКОЇ СПІВАЧКИ

Викрадення речей, продаж палива та 
провокації на ДТП — це різні способи 
шахрайств, які можуть виникнути на 
дорозі. На одну із шахрайських схем 
потрапила київська співачка на Пол-
тавщині. Розповідаємо, які види авто-
шахрайств існують і як треба діяти в та-
ких ситуаціях.

Схема із 90-тих
На одну із шахрайських схем втрапи-

ла київська співачка Alina Tim, яка по-
верталася із Харкова в Київ. Приблиз-
но о 2 годині ночі, проїхавши Пирятин, 
співачка відчула як пробила колесо ав-
томобіля. Для заміни колеса Alina Tim 
зупинилася на узбіччі дороги, де вели-
ка сім’я вже також замінювала колесо 
свого авто:

«Вони вибачились, що не зможуть 
нам допомогти, бо дуже запізнювались 
в аеропорт. Але порадили бути обереж-
ними, адже неспроста в одному й тому 
ж місці автомобілі пробивають колеса. 
Мені знадобилася допомога візажист-
ки Віки, адже не могла підняти колесо. 
Через пару хвилин, коли ми завершили 
й повернулися до автомобіля, виявили, 
що речі наші викрали».

У візажистки викрали рюкзак із 2 
паспортами, а в співачки сумка Chanel з 
косметикою і планшетом. Хоча малень-
ку сумку з гонораром за кліп «На Кубу» 
і з телефонами грабіжники не чіпали.

«Викликали поліцію, написали заяву, 
зараз триває розслідування й цих лю-
дей шукають. Нам сказали, що ми не 
перші, що схожі заяви є. Чесно кажучи, 
я не дуже вірю, що знайдуть, адже поки 
все тихо. Взагалі, у мене з’явилося таке 
враження, що це хтось із 90-тих сів і за-

раз вийшов і взявся за старе, бо схема 
дійсно була робоча у 90-тих».

Які шахрайства та автомобільні під-
стави можуть виникнути на дорозі?

У 2021 році в області приблизно на 
25 % зменшилась кількість злочинів 
пов’язаних із крадіжкою. Від загальної 
кількості зареєстрованих кримінальних 
правопорушень близько 50 % станов-
лять крадіжки.

Виникають різні ситуації, наприклад, 
крадіжки з помешкань, крадіжки в гро-
мадському транспорті, але розповсю-
джений вид крадіжок пов’язаний із 
транспортними засобами. У таких си-
туаціях зазвичай злочинець проникає 
до автомобіля під час їхньої стоянки на 
паркувальних місцях біля торговельних 
центрів або місць громадського харчу-
вання. Також крадії можуть скориста-
тися моментом під час зупинки тран-
спорту на дорогах.

«Гастролери» на дорозі
За словами речника національної по-

ліції Полтавської області Юрія Сулає-
ва, зазвичай такими злочинами займа-
ються «гастролери», які заїжджають на 
територію області, здійснюють кіль-
ка злочинів і переміщуються в інші 
регіони:

«В літній період частіше стаються 
злочини з відволікаючим маневром. 
Тобто злочинці перебуваючи на тій чи 
іншій території будь-якої області іноді, 
вживають заходи щодо завчасного по-
шкодження коліс транспортних засобів 
для того, щоби людина з’їхала на узбіч-
чя, зупинилася, побачила, що в неї про-
бите колесо. Під час здійснення замін 
«запаски» злочинці непомітно прони-

кають до салону автомобіля і викрада-
ють барсетки, документи або інші якісь 
цінні речі».

Речник розповів, що варто бути пиль-
ним у таких ситуаціях. Під час ремон-
ту автомобіля слідкувати, аби ніхто зі 
сторонніх не зміг проникнути до сало-
ну транспортного засобу.

Існують і інші види шахрайства з во-
діями. Наприклад, люди представля-
ються іноземцями та розповідають, що 
в них закінчилося пальне і гроші. Тому 
«іноземці» починають пропонувати на 
продаж золоті каблучки або ланцюжки 
за дешевою ціною. Але насправді про-
дані коштовності виявляються підроб-
кою. Саме такі шахрайські дії теж фік-
сувалися поліціянтами в Полтавській 
області.

Гроші на пальне
Також, нещодавно, поліціянти отри-

мали інформацію від водіїв, що в Кре-
менчуцькому районі іноді стоїть авто-
мобіль ВАЗ. Біля автівки, з відкритим 
капотом стоїть чоловік, який розпові-
дає, що в нього закінчилося пальне й 
кошти. Тому водій просить допомог-
ти грошима, аби він придбав пальне на 
автозаправній станції. Але, як з’ясува-
лося, цього чоловіка помічали також в 
Одесі й Київській області.

«Працівники поліції Кременчука від-
працьовують ту територію, де бачили 
цю людину. Тому треба бути уважни-
ми. Намагатися не мати ніяких справ 
із незнайомими людьми й бути макси-
мально обережними. Під час подоро-
жей дотримувалися всіх видів безпеки 
від правил дорожнього руху до елемен-
тарних заходів безпеки під час спілку-

вання із незрозумілими вам людьми».
Викрадення номерів автомобіля
Ще один вид шахрайства пов’язаний 

із викраденням автомобільних номерів, 
за які можуть вимагати гроші.

«Ти приходиш зранку, а в тебе немає 
номерів. Автомобіль стояв під будин-
ком, вийшов, немає номерів, а потім ша-
храї вимагають гроші. Часто, ці ж номе-
ри можна знайти десь поряд», — сказав 
адвокат Антон Болтик.

Болтик сказав, іноді біля АЗС, стан-
цій техобслуговування, шиномонтаж-
них станцій можна зустріти людей, які 
схожі на співробітників поліції. «Полі-
ціянти» зупиняють автомобілі для пе-
ревірки документів. У таких ситуаціях 
Болтик рекомендує залишатися в авто-
мобілі. Привідкривши вікно авто, вар-
то попросити в правоохоронця службо-
ве посвідчення, що передбачено ч. 3 ст. 
18 закону України про національну по-
ліцію. Також є можливість звернутися 
на гарячу лінію МВС 0–800–500–202.

Як себе застерегти?
«Якщо стали жертвою злочину — не 

потрібно зволікати ані секунди. Потріб-
но негайно викликати поліцію, оскіль-
ки тут дуже важлива кожна секунда. 
Для того щоби вчасно виявити злочин-
ців, маршрут їхнього пересування», — 
сказав речник поліції.

Якщо спроба вчинити ДТП виявила-
ся невдалою, то людину важко залучи-
ти до відповідальності.

«Усе залежить, які наслідки, чи є 
збитки. Якщо це була провокація, до 
відповідальності нікого не залучать», 
— розповів адвокат Болтик.

Полтавська хвиля



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

ПЕРЕДАТИ ЇХ У ОРЕНДУ 
НА ВИГІДНИХ УМОВАХ:

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

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

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

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

Тел. 0955790116

Комплексні обіди
Фуршети

Банкетне меню

Тел. 0991226104
Поминальні обіди


