
Програма 
телебачення

Ціна

10
грн

2 2 вересня 2021 рокувересня 2021 року

№ 34 № 34 982982ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС  
90119

E-mail: bazarmedia@ukr.net
Веб сайт: www.bazarmedia.info

Обласний інформаційно-рекламний тижневик

Телефон редакції: 0508011885, 3-34-67
Адреса редакції: м. Гадяч, вул. Гетьманська, 62-б

на території Гадяцького району 
КУПУЄ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

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

КСП «Зелений Гай»

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

Підписуємо договори оренди земельних паїв

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ СЕЛА!
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Минулої п’ятниці на Подолі 
відбулося свято мікрорайону. 
До слова, програму розробляли 
спільно, враховуючи думку чи не 
кожного мешканця. Родзинка – 
«Святкова піньята» - це іграшка 
у вигляді будиночка з пап'є-
маше, яка наповнена цукерками. 
Вона висіла на дереві, а діти із 
зав'язаними очима намагалися 
розбити її, щоб звідти посипалися 
солодощі. Розпочалося 
святкування з квестів та розваг 
для найменших: батути, майстер-
класи, аква-грим, творчі конкурси. 

Під час офіційної части-
ни свята Оксані Широко-
лаві вручили подяку від 
Гадяцької міської ради за 
активну громадську пози-
цію, ініціативність, небай-
дужість, вміння працювати 
з людьми.

Отримали подарунки жи-
телі Подолу, які захищали 
нашу державу на Сході: 

Володимир Тиндик, Ва-
лерій Сухно і  Андрій 
Ільченко.

Привітали молоде по-
дружжя: Олега та Ірину 
Черненків.

Традиційно привітали та 
передали солодкий пода-
рунок маленькій жительці 
Подолу, яка цього дня свят-
кувала День народження – 
Віталіні Бондар. 

Згадали добрим слово і привітали 
«Почесних старожилів»: Агрепіну Про-
ценко, Галину Король і Марію Само-
фал, яким виповнилося понад 90 років.

Також подарунки отримали цього-
річні випускники: Маргарита Ільчен-
ко, Софія Кива, Катерина Тиндик і На-
талія Євдокімова.

Пам’ятні подаруночки вручили і пер-
шокласникам: Тимофію Нікітовському, 
Богдану Козлову і Тимофію Петренку.

Відзначили нових жителів, які не-
щодавно придбали житло: Ярослава 
і Оксану Цілуйків, Олександра і Те-
тяну Кудінових, Максима і Світлану 

Козлових.
Також привітали багато-

дітну родину Сергія і Окса-
ни Дубовицьких, які вихо-
вують шестеро дітей.

Підбили підсумки кон-
курсу «Краща садиба». Пе-
реможці -Віктор і Лідія 
Короті.

Музичні привітання да-
рували учасники художньої 
самодіяльності Гадяцького 
будинку культури. Тим ча-
сом, господині мікрорайо-
ну пригощали гостей смач-
ною кашею.

На заході відбувся розі-
граш лотереї. Супер-приз 
- кролик.

Дружня та піднесена ат-
мосфера і відчуття справж-
ньої сусідської дружби па-
нувала протягом усього 
заходу. 

Минулого тижня, вшосте, в 
актовій залі Гадяцького ліцею імені 
Лесі Українки відбулася міська 
серпнева конференція «Освіта 
Гадяча на шляху впровадження 
Нової української школи: 
підсумки 2020/2021 н. р. та основні 
завдання на 2021/2022 н. р.»

У зібранні взяли участь працівники 
структурних підрозділів відділу осві-
ти, молоді та спорту Гадяцької міської 
ради, Управління Державної служби 
якості освіти у Полтавській області.

Почесну грамоту Полтавської облас-
ної державної адміністрації та дипло-
ми отримала директор ЗДО «Веснян-
ка» Катерина Сизьон.

За високий професіоналізм, досяг-

нення вагомих результатів у роботі, 
відданість справі навчання та вихован-
ня учнівської молоді, сумлінне вико-
нання своїх обов’язків, вагомий внесок 
у розвиток освітньої галузі нагороди 
отримали:

Ірина Шимка – вчитель української 
мови та літератури ліцею № 1 імені 
Олени Пчілки;

Людмила Сосницька – педагог-орга-
нізатор ліцею № 1 імені Олени Пчілки;

Тетяна Литвиненко – практичний 
психолог школи № 2 імені Михайла 
Драгоманова;

Валентина Велічай – вчитель ма-
тематики школи № 2 імені Михайла 
Драгоманова;

Наталія Сербін – вчитель математи-
ки школи № 3 імені Івана Виговського;

Людмила Кравченко – соціаль-
ний педагог школи № 3 імені Івана 
Виговського;

Леонід Сидоренко – вчитель фізич-
ної культури ліцею імені Лесі Українки;

Лідія Гелівер – асистент вчителя 
опорного ліцею імені Лесі Українки;

Інна Підгайна – соціальний педагог 
опорного закладу освіти «Сарська спе-
ціалізована школа І-ІІІ ступенів»;

Наталія Бражник – вчитель англій-
ської мови опорного закладу освіти 
«Сарська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів»;

Яна Репетуха – вихователь закладу 
дошкільної освіти № 2 «Берізка»; 

Тетяна Мотрич – вихователь закла-
ду дошкільної освіти № 6 «Сонечко»;

Ірина Хоменко – вихователь закла-

ду дошкільної освіти № 9 «Дзвіночок»;
Наталія Івасів – вихователь закладу 

дошкільної освіти «Первоцвіт»;
Людмила Сіренька – вихователь за-

кладу дошкільної освіти «Світанок» (с. 
Біленченківка);

Наталія Бездудна, Любов Іващенко – 
керівники гуртків «Гадяцький Будинок 
дитячої та юнацької творчості»;

Андрій Уніжонний – заступник ди-
ректора з навчально-тренувальної ро-
боти «Гадяцька комплексна дитячо-ю-
нацька спортивна школа».

На конференції обговорили важ-
ливі питання освіти та ухвалили 
рекомендації.

Сторінку підготувала 
Вікторія Цимбал

РАЗОМ ГОТУВАЛИ - ДРУЖНО СВЯТКУВАЛИ

ВІДБУЛАСЯ ПЕДАГОГІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
Сергій і Оксана ДубовицькіКухарочки
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Проводиться за ініціативи бізнесу. Це 
дає можливість створити велику кіль-
кість номінацій та нагородити тих, за 
кого проголосує вся Полтавщина. Ор-
ганізатор - Ірина Єрошенко, директор 
рекламної агенції  «VIR-Style». 

Переможців у 10 номінаціях плану-
ють відбирати за допомогою трирів-
невої системи експертної оцінки. Го-
лосування триває із 27 серпня по 23 

вересня. Урочиста церемонія нагоро-
дження уже втретє відбудеться 26 ве-
ресня у м. Полтава.  

Серед 37 номінантів є і наш земляк - 
Володимир Опришко, засновник та ке-
рівник «Сергіївська пекарня» та «Сер-
гіївська Сироварня»

«БМ»

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

В плані моніторингу з 23.08.21 по 
28.08.2021 року відібрано та лаборатор-
но досліджено 3 проби води з відкри-
тих водойм в пунктах культурно-по-
бутового використання  в р. Псел, р. 
Грунь. Відхилень від нормативних по-
казників згідно ДСП №173-96  по сані-
тарно - хімічних показниках  не вияв-
лено. По мікробіологічних показниках 
(ЛКП)  не виявлено перевищення 
нормативу.

                                
Патогенних мікроорганізмів 
в воді не виявлено.
Із індивідуального шахтного колодя-

зя с. Сватки (дитина до 1 року) дослі-
джено 1 пробу води на вміст нітратів, 
перевищення ГДК (50 мг/дм3) не ви-
явлено  (16,5 мг/дм3 ).

Проводились дослідження стану за-
бруднення атмосферного повітря шкід-
ливими речовинами  на вміст фенолу, 
свинцю, аміаку, азоту діоксиду, ангід-
риду сірчаного, вуглецю оксиду. В мі-
сті Гадяч лабораторний контроль про-
водиться в 4 визначених  точках :

вул.Енгельса, 39
вул.Лохвицька,1
вул.Шевченка, 5
вул. Полтавська, 100
Відхилень від норм не виявлено.
Проведені інструментальні вимірю-

вання еквівалентних рівнів звуку (шу-
мове навантаження) на вулицях міста 
в 4 контрольних точках :

вул.Енгельса,3 9
вул.Лохвицька,1
вул.Шевченка, 5
вул. Полтавська, 100
діапазон вимірювальних величин 

становив в межах від 35-55дБа, при 
нормі не більше 60 дБа.

Петрівсько-Роменська 
територіальна громада
Із джерел централізованого питно-

го водопостачання (водорозподільча 
мережа) в дошкільних навчальних за-
кладах та школах П.-Роменської ОТГ 
досліджено 16 проб питної води на від-
повідність вимог ДСанПіН 2.2.4.-171-
10 «Гігієнічні вимоги до води питної 
призначеної для споживання люди-
ною». Відхилення по санітарно - хіміч-

них показниках  виявлено в 7 пробах  з 
8 досліджених в т.ч. по вмісту заліза 7 
проб (від 0,62 до 0,86 мг/дм3 при нормі 
до 0,2 мг/дм3); по вмісту аміаку 4 про-
би (від 0,53 до 0,58 мг/дм3 при нормі 
до 0,5 мг/дм3). Відхилення від норма-
тиву по мікробіологічних показниках 

виявлено в 4 пробах з 8 досліджених - 
виділено загальні коліформи та енте-
рококи . 

Загальний рівень шуму в класних 
кімнатах досліджено в чотирьох шко-
лах. Рівень шуму становить до 36 дБА 
при допустимій нормативній величині 
до 45 дБА. Всього замірів – 5.

Загазованість атмосферного повітря 
в приміщеннях (класах) на вміст фе-
нолу, формальдегіду та вуглецю окси-
ду перевірено в трьох школах . Вміс-
ту шкідливих речовин вище ГДК не 
виявлено.

Параметри мікроклімату (темпера-
тура, вологість та швидкість руху по-
вітря) досліджено в чотирьох школах, 
проведено виміри на 5 робочих міс-
цях, відхилень від санітарних норм не 
виявлено.

Рівень освітлення (штучне, природ-
не) на робочих місцях перевірено в 4 
школах. Обстежено 37 робочих місць. 
Недостатній рівень освітленості вияв-
лено на 12 (32,4%) робочих місцях (ка-
бінети інформатики).

Досліджено параметри мікроклі-
мату у п’яти ЗДО на 16 робочих міс-
цях, відхилень від санітарних норм не 
виявлено.

Рівень освітлення (штучне, природ-
не) в ігрових та спальнях перевірено у 
п’яти ЗДО, із 32 вимірів в 2 випадках 
(6,25%) не відповідає нормативу.

Результати аналізів досліджень дове-
дено до відому голові Петрівсько-Ро-
менської територіальної громади, ке-
рівнику відділу освіти. Надіслані 
пропозиції щодо усунення виявлених 
недоліків. 

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

Група АГРОТРЕЙД поновлює про-
єкт «Громадотворець» в селах, де пра-
цюють підприємства компанії. Жи-
телі селищ Коровинці, Сумської 
області та Розбишівка, Полтавської 
області, зможуть подати проєкти, на-
цілені на покращення життя громади, 
на конкурс й отримати 50 тисяч гри-
вень на реалізацію. 

«Громадотворець» надає можли-
вість людям втілити за кошти ком-
панії АГРОТРЕЙД нагальні проєкти, 
які вони вважають найважливіши-
ми. Люди в громадах звикли до адмі-
ністративного керування, коли голо-
ви самі вирішують, куди направити 
кошти, а цим проєктом ми намагає-
мося викликати ініціативу від людей, 
щоб вони особисто впроваджували 
зміни в селі», — розповідає дирек-
торка з операційної діяльності Групи 
АГРОТРЕЙД Олена Ворона. 

У приміщеннях сільських рад роз-
ташовані спеціальні скрині, поряд з 
ними є бланки заявок, які треба за-
повнити, щоб запропонувати свою 
ідею. Заповнений бланк треба зали-
шити в скрині. Наступним етапом, 

про який згодом повідомить компа-
нія, громада має проголосувати за 
проєкти. Той, який набере найбіль-
шу кількість голосів отримає фінан-
сування. Збір заявок триватиме до 3 
вересня. 

За словами Олени Ворони, цим 
проєктом Група АГРОТРЕЙД не за-
міщує собою місцеву владу, але під-
тримує соціальні й інтелектуальні 
проєкти, проукраїнські ініціативи, 
творчість, — все те, на що в бюдже-
ті громади може не вистачати ко-
штів. Наприклад, за роки існування 
«Громадотворця» компанія допомо-
гла оновити водогони, відремонту-
вати освітлення, створити центри до-
звілля та провести ремонти в школах 
і дитсадках, й багато іншого в Харків-
ській, Полтавській, Чернігівській та 
Сумській областях.

«Громадотворець» існує з 2018 
року, і проводиться разом з Благодій-
ним фондом «Україна ХХІ». Завдан-
ня конкурсу — налагодити взаємодію 
між громадою і бізнесом та залучи-
ти людей до вирішення місцевих 
проблем.

«ГРОМАДОТВОРЕЦЬ»:

Окрім цього перший етап проєкту вже відбувся в 
селищі Саї, Сумської області. Жителі подали дві ідеї: 
комп’ютеризація місцевої бібліотеки і оновлення 
її матеріально-технічної бази, та перенесення 
харчоблоку шкільної їдальні. 
Згодом компанія повідомить про проведення 
голосування, під час якого громада самостійно 
вирішить, який з цих проєктів отримає фінансування. 
Слідкуйте за оголошеннями. 

Група 
АГРОТРЕЙД 
допоможе 

втілити в життя 
соціальні проєкти 

жителів громад

ПРЕМІЯ «ЛЮДИНА РОКУ 
ПОЛТАВЩИНИ 2021» 

ЕКОЛОГІЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

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
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Минулого тижня
в Гадячі
зареєстровано
2 немовлят

12 осіб
пішли
з життя

1 пара
одружилася

2 пари
розлучилися

пожежі

Народний депутат від партії «Слуга народу» Олек-
сандр Трухін перед тим, як вчинити автотрощу пив, 
алкогольні напої з керівництвом Полтавської об-
ласті. Нардеп сів за руль на підпитку і врізався в 
автомобіль Ford, після чого той вдарив автомобіль 
Daewoo. Унаслідок дорожньо-транспортної приго-
ди шість осіб, серед яких двоє дітей, отримали ті-
лесні ушкодження, повідомляє інтернет-видання 
«Полтавщина». Видання з’ясувало нові обставини, 
що передували цій ДТП і мають стати предметом ре-
тельного розслідування з боку правоохоронців. Так, 
вранці 23 серпня нардеп Трухін, який є головою об-
ласного осередку партії «Слуга народу», брав участь 
в урочистому відкритті найвищої щогли з Держав-
ним прапором у Полтаві. Після завершення урочи-
стостей народний депутат Трухін разом з головою 
ОДА Синєгубовим та головою облради Біленьким 
приблизно з 11:00 до 12:00 обідали в полтавському 
ресторані «Лілея». Народний депутат Трухін пив ві-
скі. На зауваження присутніх, що йому ж сідати за 
кермо, нардеп віджартувався, що наші закони мають 
суворе покарання, але вони необов’язкові для вико-
нання. Тож Трухін пив на рівні з полтавцями і потім 
сів за кермо автомобіля Audi та поїхав у напрямку 
Києва. Є інформація, що автомобіль Трухіна зупи-
нявся на трасі біля ресторану «Каспій» (с. Лобкова 
Балка за Хоролом). Цей ресторан належить одно-
партійцю Трухіна, який зараз є керівником фракції 
«Слуга народу» в Полтавській обласній раді. Поки 
що невідомо скільки ще випив народний депутат 
Трухін у ресторані «Каспій». Вже о 15:45 народний 
депутат Трухін на в’їзді до Києва допустив зіткнен-
ня з автомобілем Форд. Серед травмованих у ДТП 
голова Комітету арбітрів Української асоціації фут-
болу Лучано Лучі, його помічник Роман Лишень 
та водій. Автомобіль стояв на перехресті, зупинив-
шись на червоне світло світлофора. І в цей момент 
у нього врізався автомобіль Трухіна. Форд відки-
нуло на Daewoo. У результаті ДТП шестеро осіб, 
серед яких голова Комітету арбітрів Лучі, а також 
двоє дітей з Daewoo, були травмовані. Сам Трухін 
неушкоджений.

Трухін є членом делегації Зеленського до США: чи 
приймуть після скандальної ДТП депутата амери-
канці? Досі невідомо чи проводилася після ДТП пе-
ревірка Трухіна на предмет алкогольного сп’яніння. 
Чи перевірялися камери на трасі Київ-Харків-Дов-
жанський на предмет фіксації швидкості автомобі-
ля, яким керував Трухін. Адже, враховуючи зупин-
ку в ресторані «Каспій», їхав народний депутат явно 
з перевищенням швидкості.

«Також дивує відсутність будь-якої реакції з боку 
керівництва партії «Слуга народу». Керівник осе-
редку партії монобільшості народний депутат Олек-
сандр Трухін під час публічного заходу у Полтаві 
дозволяє собі в присутності багатьох людей і ке-
рівництва області зневажливо ставитися до Зако-
нів України, п’є віскі, потім сідає за кермо автомобі-
ля і створює ДТП із постраждалими та продовжує 
далі керувати обласним осередком», – зазначають 
у виданні.

Подія сталася 30 серпня, близько 10:00, на вул. 
Лохвицька – водій автомобіля Volkswagen Passat 
(мешканець м. Заводське,1950 р. н.), у межах пішо-
хідного переходу, здійснив наїзд на двох пішоходів.

Згідно інформації начальника Гадяцького ВП Пе-
тра Токаря, постраждалі: 17-річний хлопець (за по-
переднім оглядом отримав перелом ноги) та 16-річ-
на дівчина (без свідомості). Обоє госпіталізовані до 
місцевого медзакладу.

Водій у поясненні правоохоронцям виправдову-
вався, що під час руху, його засліпило сонце.

Слідчим вирішується питання про внесення відо-
мостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
за частиною 2 статті 286 (Порушення правил без-
пеки дорожнього руху або експлуатації транспорту 
особами, які керують транспортними засобами, якщо 
вони заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримі-
нального кодексу України. Санкція статті передба-
чає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 
від трьох до восьми років з позбавленням права ке-
рувати транспортними засобами на строк до трьох 
років або без такого.

«БМ»
Фото із офіційного сайту Національної поліції

Чому не виявили пильності працівники Служби 
судової охорони, які мають оглядати відвідувачів, — 
окреме питання.

Голова Автозаводського районного суду м. Кре-
менчука Полтавської області Ліна Обревко повідо-
мила, що кілька днів тому головний спеціаліст із ін-
формаційних технологій виявив на стелі вбиральні 
загального користування пристрій невідомого по-
ходження, який зовні нагадував димовий пожеж-
ний датчик.

Після того, як про знахідку повідомили керівника 
апарату, її знайшли вже на підлозі зі слідами двосто-
ронньої клейкої стрічки, якою пристрій, очевидно, 
був прикріплений. У зв’язку з подією до суду викли-
кали слідчо-оперативну групу й почали переглядати 
відео з камер відеоспостереження.

Виявилося, що близько 9:00 до суду заходив чо-
ловік, при цьому на пункті ССО ніхто не переві-
рив його сумку — охоронці обмежилися вимірюван-
ням температури. Той начебто ішов до канцелярії. 
Та туди він так і не навідався, а от у вбиральні про-
вів 3 хв. Пізніше, близько полудня, чоловік повер-
нувся, завітав до одного з кабінетів, провів у тій са-
мій вбиральні ще хвилину, проте до канцелярії знову 
не завітав.

Виявилося, що в журналі відвідувачів громадянин 
відмітився як оперуповноважений управління стра-
тегічних розслідувань Національної поліції. Л. Об-
ревко повідомила про незаконне встановлення спе-
ціальних технічних засобів негласного отримання 
інформації Вищу раду правосуддя (№5457/0/6-21) 
та Генерального прокурора.

Судова влада

28 серпня, близько 6 години екіпаж патрульних 
отримав виклик «Порушення тиші» на вул. Воло-
димира Великого. Прибувши на місце виклику, ін-
спектори зупинили автомобіль Nissan, яким керува-
ла нетвереза жінка.

Як повідомила пресслужба патрульної поліції 
Кременчука, поліцейські підійшли до автомобіля 
та побачили, як жінка перемістилася на сидіння по-
руч, у той час як з цього ж місця вийшла інша жін-
ка — пасажир.

Під час спілкування з патрульними, правопоруш-
ниця відмовилась надавати документи, поводила 
себе агресивно, мала ознаки алкогольного сп’яніння 
та намагалась покинути місце події. На неодноразо-
ві попередження не реагувала.

Поліцейські затримали жінку та доставили до 
управління поліції. Пройти огляд на стан алкоголь-
ного сп’яніння на місці або в медичному закладі вона 
також категорично відмовлялась.

Патрульні склали на 29-річну громадянку адмі-
ністративні матеріали: за фактом керування тран-
спортним засобом у стані сп’яніння та за керування 
автомобілем без відповідних документів (ч. 1 ст. 130 
та ст. 126 КУпАП).

«Полтавщина»

26 серпня близько 04:20 у с. Червоний Кут, по вул. 
Вигінська, відбулося займання приватного домово-
лодіння. Вогнем знищено господарчу будівлю роз-
міром 3х3 м, знищено шиферну покрівлю на площі 
10 м кв та дерев’яний фронтон на площі 5 м кв по-
руч розташованої господарчої будівлі, пошкоджено 
зовнішнє оздоблення на площі 20 м кв. Врятовано 
господарчу будівлю та  житловий будинок. Збитки 
та причина пожежі встановлюються. Пожежа лікві-
дована одним відділенням 6 ДПРЧ.

Пресслужба ГУ ДСНС у Полтавській області

В управлінні цивільного захисту Полтавської ОДА 
повідомили, що 29 серпня, о 20.34 до реанімаційного 
відділення Миргородської лікарні інтенсивного лі-
кування  з діагнозом «Гостре ураження електричним 
струмом» доставили дитину. 

Встановлено, що дитина, перебуваючи вдома, вста-
вила цвях до розетки.

Стан дитини – задовільний.
«БМ»

У ГАДЯЧІ ВОДІЙ 
VOLKSWAGEN PASSAT 
ЗБИВ ДВОХ ПІШОХОДІВ

П’ЯНА ВОДІЙКА 
ПЕРЕД 
ПАТРУЛЬНИМИ 
ВДАВАЛА 
ПАСАЖИРА 
АВТОМОБІЛЯ

ДЕПУТАТ СІВ ЗА 
КЕРМО НА ПІДПИТКУ 
І СКОЇВ ДТП У ЯКІЙ 
ПОСТРАЖДАЛИ ДІТИ

У ВБИРАЛЬНІ 
РАЙСУДУ ВИЯВИЛИ 
ЗВУКОЗАПИСУЮЧИЙ 
ПРИСТРІЙ 

ДИТИНА 
ВСТАВИЛА 
ЦВЯХ У 
РОЗЕТКУ 
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Через несплату споживачами природного 
газу послуг розподілу природного газу та 
здійснення несанкціонованого відбору 
природного газу з газорозподільної системи, 
ПрАТ «Гадячгаз» вимушене вдаватися до 
примусового стягнення заборгованості.

Протягом минулого тижня згідно поданих заяв То-
вариства відкрито 20 виконавчих проваджень про 
примусове стягнення коштів на загальну суму забор-
гованості понад 417 тис. грн.

У рамках відкритих виконавчих проваджень при-
ватними виконавцями винесено постанови про на-
кладення арешту на кошти, що містяться на рахун-
ках боржників, у тому числі зупинено видаткові 
операції на банківських рахунках, а також накладе-
но арешти на нерухоме майно – житлові будинки, 
звернено стягнення на заробітну плату, пенсію, сти-
пендію та інші доходи боржників. 

Надалі, боржникам загрожує опис майна, заборо-
на виїзду за кордон та блокування банківських кар-
ток або автоматичного списання боргу з них, забо-
рона розпоряджатися та/або користуватися майном, 
яке належить їм на праві власності, або встановлен-
ня боржникам обов’язку користуватися таким май-
ном на умовах, визначених виконавцем.

Крім того, на споживачів, які мають непогаше-
ну заборгованість покладаються додаткові витрати, 
пов’язані з відкриттям виконавчих проваджень, зо-
крема: стягнення виконавчого збору/основної вина-
городи приватного виконавця у розмірі 10 відсотків 
суми, що підлягає примусовому стягненню; витрат, 
пов’язаних з організацією та проведенням виконав-
чих дій щодо забезпечення примусового виконання 
рішень та авансового внеску.

ПрАТ «Гадячгаз» звертається до всіх споживачів 
послуг із розподілу природного газу з проханням 
вчасно та в повному обсязі оплачувати послуги роз-
поділу природного газу для уникнення примусо-
вих стягнень накопиченої заборгованості, що знач-
но збільшить суму загальної заборгованості, а також 
обмежень, пов’язаних із відкриттям виконавчих 
проваджень.

Прес-служба ПрАТ «Гадячгаз»

Відмова від реєстрації шлюбу когось із 
наречених, у період між подачею заяви до органу 
ДРАЦС і датою весілля, може стати підставою 
для настання наслідків майнового характеру.

Сімейний Кодекс України (стаття 31) зобов’язує 
особу, яка відмовилася від шлюбу, відшкодувати дру-
гій стороні затрати, що були нею понесені у зв’язку з 
приготуванням до реєстрації шлюбу та весілля. Слід 
мати на увазі, що відшкодуванню підлягають лише 
грошові суми, що були реально витрачені. Також, 
обов’язковою умовою відшкодування витрачених 
коштів є прямий і безпосередній зв’язок цих витрат 
із підготовкою до весілля. Іншими словами, очевид-
ним має бути той факт, що якби не весілля, то таких 
витрат взагалі не було б, а також придбані речі (за-
мовлені послуги) неможливо у подальшому викори-
стати в побуті чи господарстві.

У разі відмови однієї із сторін добровільно відшко-
дувати витрати, сторона, яка понесла витрати, має 
право звернутися до суду із позовом, подавши до-
кази сплати всіх сум, які заявляються до відшкоду-
вання (чеки, квитанції, договори, інші документи із 
зазначенням суми, дати, прізвища особи та призна-
чення платежу). Такий позов подається до суду за 
місцем реєстрації відповідача. За його подання не-
обхідно сплатити судовий збір у розмірі, передба-
ченому Законом України «Про судовий збір» — за 
загальним правилом це 1 відсоток від суми, що за-
явлена у позовній заяві до відшкодування. Автома-
тичний розрахунок судового збору можна зробити 
на сайті «Судова влада».

Важливо! Законом не передбачено відшкодуван-
ня моральної шкоди у зв’язку із відмовою від укла-
дення шлюбу.

Що стосується подарунків, то у разі відмови від 
шлюбу особи, яка одержала подарунок у зв'язку з 
майбутнім шлюбом, договір дарування за вимогою 
дарувальника може бути розірваний судом. У разі 
розірвання договору особа зобов'язана повернути 
річ, яка була їй подарована, а якщо вона не зберег-
лася - відшкодувати її вартість.

Є також і винятки. Сімейний кодекс України вста-
новлює, що згадані вище затрати не підлягають від-
шкодуванню, якщо відмова від шлюбу була викли-
кана поважними причинами, про які особа дізналася 
під час підготовки до весілля і до дня реєстрації 
шлюбу. Такими причинами можуть бути:

протиправна або аморальна поведінка нареченого/
нареченої;

приховання обставин, що мають для того, хто від-
мовився від шлюбу, істотне значення: тяжка хворо-
ба, наявність дитини, судимість, тощо.

Наостанок зауважимо, що право іншої сторони на 
відшкодування майнової шкоди, яку завдано у зв’яз-
ку із відмовою від укладення шлюбу, не є засобом 
для покарання особи, яка за тих чи інших підстав 
змінила своє рішення і не бажає вступати у шлюб.

Бюро правової допомоги

Покупці часто не знають свої права і не 
можуть їх відстоювати. Вони вірять тому, що 
їм розповідають касири та адміністратори 
магазинів і тому позбавляються грошей 
або можливості що-небудь зробити за 
своїм законним правом. Розповідаємо, що 
не мають права заборонити покупцям у 
магазинах.

Зіпсований товар
Зіпсований товар, розбиті яйця або пляшка не 

повинні бути відшкодовані коштом покупця. Осо-
бливо, якщо псування товару сталося через непра-
вильну розкладку його на полицях. За статтею 332 
Цивільного кодексу України, покупець не зобов'я-
заний відшкодовувати збитки. Це проблема влас-
ника магазину.

Фото та відеозйомки
Якщо вам забороняють знімати в магазині - смі-

ливо нагадуйте про існування статті 34 Конститу-
ції України. Згідно з цією статтею кожному грома-
дянину України дозволено збирати та поширювати 
інформацію.

Перевірка сумок
Охорона супермаркету не має права обшукувати 

вас або оглядати ваші речі. Це мають право робити 
тільки співробітники поліції. У конфліктних ситу-
аціях ви маєте право викликати поліцію і тільки їм 
показати вміст ваших пакетів і сумок.

Камера схову
Адміністрація магазину не має права вимагати від 

вас використовувати камери зберігання для ваших 
речей. Тим більше, що майже в кожній торговій точ-
ці висить оголошення, що магазин не несе відпові-
дальність за залишені речі. Тому, можете сміливо іг-
норувати це правило.

І варто зазначити, що насправді магазин несе від-
повідальність за ваші речі в камері схову – про це 
йдеться в статті 66 Цивільного кодексу України.

Повернення товару
Щоб повернути товар, який вам не підійшов, у вас 

є 14 днів. Причини можуть бути різні - купили одна-
ковий товар, якість виявилася не відповідна до ціни, 
відпала потреба.

З простроченим товаром теж є порятунок - чек і 
етикетка, заява на ім'я директора магазину у двох 
примірниках.

Ціна вище, ніж вказано на ціннику
Запам'ятайте, це не ваші проблеми, якщо праців-

ники залу не встигли змінити цінник акційного то-
вару, і він в комп'ютері вже пробивається по пов-
ній вартості. Відповідно до статті 691 Цивільного 
кодексу України ви маєте право купити товар за 
тією ціною, яка вказана на ціннику в момент при-
дбання. В такій ситуації цінник - форма договору 
купівлі-продажу.

Немає решти
Це не ваші проблеми, а проблеми касира та адміні-

страції торгової точки. Ви не повинні самостійно шу-
кати розмін грошей або брати здачу іншим товаром.

Вхід в магазин з твариною
Кожна торгова точка має право самостійно вста-

новлювати правила відвідування магазину з твари-
нами. Однак, якщо відповідної таблички ніде немає, 
і вам повідомляють про це просто словами – маєте 
право не виконувати це правило.

Не чіпайте товар
Ще одне кумедне і безглузде правило в магазинах 

- не можна чіпати товар. Виявляється, можна. Згідно 
з ч. 2 ст.700 Цивільного кодексу України, покупець 
має право до укладення договору купівлі-продажу 
оглядати товар.

«БМ»

У стратегії банку, яку нещодавно затвердив Каб-
мін, розповіли про плани стосовно майбутнього фі-
нансової установи. 

Сьогодні, на Полтавщині працює 65 відділень 
«ПриватБанку» (найбільша кількість у Полтаві 20 
та у Кременчуці — 14). Але до 2024 року ця кількість 
скоротиться через низку причин. 

Загалом, «ПриватБанк» планує закрити понад 
300 своїх відділень в Україні та звільнити понад 
6000 своїх співробітників. До 2024 року «Приват-
Банк» матиме тільки 1250 відділень та 15500 чоло-
вік персоналу. 

Наразі, фінансова установа не має ані точної кіль-
кості відділень, як і адрес відділень, які зачинять у 
Полтаві та області. Поки оприлюднена тільки за-
гальна стратегія розвитку. Про причини скорочення 
обласному інтернет-виданню «Полтавщина» розпо-
віла спеціаліст з PR і внутрішніх комунікацій в регі-
оні Анжела Дзінзюра:

«Чинна стратегія орієнтується на ситуацію, які ми 
маємо на сьогодні: пандемія COVID-19 та загальне 
скорочення бізнесу. Інший фактор - наразі більшість 
клієнтів користуються мобільним та онлайн-банкін-
гом, вони не користуються відділеннями.»

ЩО ВАМ НЕ 
МОЖУТЬ 
ЗАБОРОНИТИ 
В МАГАЗИНАХ

НАРЕЧЕНИЙ 
ВІДМОВИВСЯ 
ОДРУЖУВАТИСЬ. 
ЧИ МОЖНА 
ВІДШКОДУВАТИ 
ЗБИТКИ?

«ПРИВАТБАНК» 
СКОРОТИТЬ 
КІЛЬКІСТЬ ВІДДІЛЕНЬ 

ПрАТ «ГАДЯЧГАЗ» 
ПРОДОВЖУЄ 
ПРИМУСОВЕ СТЯГНЕННЯ 
ЗАБОРГОВАНОСТІ З 
СПОЖИВАЧІВ-БОРЖНИКІВ
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Про намір змінити тарифи на 
теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання, 
послуги з постачання теплової 
енергії та постачання гарячої води 
з нового опалювального сезону 
2021-2022 років

Комунальне підприємство теплового господарства 
«Гадячтеплоенерго» має намір змінити тарифи на те-
плову енергію, її виробництво, транспортування та 
постачання, послуги з постачання теплової енергії 
та постачання гарячої води з початку опалювального 
сезону 2021-2022 років. Причиною зміни тарифів на 
теплову енергію, її виробництво, транспортування та 
постачання, послугу з постачання теплової енергії та 
постачання гарячої води є приведення їх  до економіч-
но обґрунтованого рівня з метою уникнення збитко-
вості підприємства.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридич-
них осіб та їх об‘єднань, приймаються за адресою: 
37300, Полтавська обл, м. Гадяч, вул. Полтавська, 19 
А, на електронну адресу: 

g-kptg@ukr.net та/або за телефоном: (05354) 2-25-
68 протягом 7 днів із моменту розміщення цього по-
відомлення в друкованих засобах масової інформації . 

Для реєстрації пропозицій (зауважень) просимо за-
значати прізвище, ім’я та по батькові особи (для юри-
дичних осіб – повне найменування), що їх подала, та 
її контактні дані для здійснення зворотнього зв’язку.

Обґрунтування щодо необхідності встановлення з 
початку опалювального сезону тарифів на теплову 
енергію, її виробництво, транспортування, постачан-
ня, послуги з постачання теплової енергії та поста-
чання гарячої води за категоріями споживачів Ко-
мунального підприємства теплового господарства 
«Гадячтеплоенерго».

Тарифи на теплову енергію, її виробництво тран-
спортування та постачання, послуги з постачання 
теплової енергії та постачання гарячої води для за-
доволення потреб всіх споживачів, які діють на сьо-
годнішній день на підприємстві затверджені рішен-
ням виконавчого комітету Гадяцької міської ради від 
24.09.2020 року № 425 «Про встановлення тарифів 
на теплову енергію, її виробництво, транспортуван-
ня, постачання, послуги з постачання теплової енергії 
та послуги з постачання гарячої води за категоріями 
споживачів, що надаються КПТГ «Гадячтеплоенер-
го» і складають:

для потреб населенн -  1547,34 грн/Гкал з ПДВ;
для потреб бюджетних установ та організацій та ін-

ших споживачів - 1579,93 грн/Гкал з ПДВ;
на послуги з постачання теплової енергії для насе-

лення -1555,50 грн/Гкал з ПДВ.
Дані тарифи є економічно необґрунтованими та по-

кривають лише 68,8 % фактичних витрат на виробни-
цтво теплової енергії, в тому числі в частині вартості 
природного газу, послуг з його транспортування та 
розподілу лише на 58,5 %. В результаті чого підприєм-
ством отримано збитки у розмірі : за 2019 рік – 6111,0 
тис. грн; за 2020 рік - 8810,0 тис. грн. за 1 півріччя 2021 
року – 7106,0 тис. грн.  Станом на 30.06.2021 року 
загальний розмір непокритих збитків підприємства 
складає 34678,0 тис. грн. 

Встановлення економічно обґрунтованих тарифів 
на теплову енергію, послуги з постачання теплової 
енергії та послуги з постачання гарячої води є вимо-
гою чинного законодавства України, зокрема Зако-
нів України «Про теплопостачання», «Про ціни та 
ціноутворення», «Про державне регулювання у сфе-
рі комунальних послуг». Відповідно до ст. 20 Закону 
України «Про теплопостачання» тарифи на теплову 
енергію є регульованими та встановлюються органа-
ми місцевого самоврядування у межах повноважень, 
визначених законодавством.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечен-
ня сталого проходження опалювального сезону та 
своєчасного виконання зобов’язань перед постачаль-
никами енергоресурсів, КПТГ «Гадячтеплоенерго» 
проведено розрахунок вартості теплової енергії, її ви-
робництва, транспортування та постачання, послу-
ги з постачання теплової енергії та постачання гаря-
чої води для всіх категорій споживачів відповідно до 
Закону України «Про житлово-комунальні послу-
ги» від 09.11/2017р. №2189-VIII, Постанови Кабіне-
ту Міністрів України від 01.06.2011р. №869 «Про за-
твердження Порядку формування тарифів на теплову 
енергію, її виробництво, транспортування та поста-
чання, послуги з постачання теплової енергії і по-
стачання гарячої води» (із змінами і доповненнями), 
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, поданих для 
їх встановлення» . 

Формування тарифів проводиться окремо для кож-
ного виду діяльності з урахуванням наступних кате-
горій споживачів: населення, бюджетні установи, інші 
споживачі.

Плановий період: з 1 жовтня 2021 року по 30 верес-
ня 2022 року. 

Основні причини, які вплинули на зміну тарифів на 
теплову енергію:  

Зростання вартості природного газу
У діючому тарифі на теплову енергію для населення 

в опалювальний сезон 2020-2021 років ціна природ-
ного газу складала - 4048,49 грн /тис. м куб без ПДВ, 
тоді як планова ціна природного газу для виробни-
цтва теплової енергії для населення, згідно Догово-
ру постачання природного газу від 10.08.2021 року 
№ 8343-НГТ-24, укладеного із ТОВ «ГК «Нафтогаз 
Трейдинг» (надалі – Договір) складає 6183,33 грн/
тис. м куб без ПДВ, таким спостерігається зростан-
ня ціни природного газу на 2134,84 грн/тис. м куб без 
ПДВ, або на 52,7%;

Ціна поставки природного газу для виробництва те-
плової енергії для бюджетних установ та інших спо-
живачів, визначена контрактом на рівні 12430,04 грн/
тис. м куб без ПДВ, тоді як у  діючому тарифі вра-
ховано лише 4048,49 грн/тис. м куб без ПДВ, тобто 
вартість природного газу, який використову-
ватиметься для виробництва теплової енер-
гії для даної категорії споживачів збільшила-
ся у 3 рази.

Ціна на послугу транспортування природ-
ного газу складає 136,58 грн/тис. м куб без 
ПДВ, що на 10% вище ніж передбачено дію-
чим тарифом.

Вартість розподілу природного газу згідно 
Постанови НКРЕКП складає 1 660,00 грн/тис. 
м куб без ПДВ, тоді як діючим тарифом перед-
бачено 1060,00 грн/тис. м куб без ПДВ. Рівень 
зростання становить 56,6%. Крім того, зміна 
витрат по статті «розподіл природного газу» 
супроводжується збільшенням  обсягів спо-
живання природного газу, що впливає на зміну 
величини встановленої потужності на період 
з 1 січня по 30 вересня 2022 року. В результа-
ті чого, зростання витрат по статті «послуги з 
розподілу природного газу» у структурі тари-
фу на виробництво теплової енергії  на плано-
вий період складає 86,2%.

В цілому по статі витрат «паливо» спостері-
гається зростання витрат у плановому тарифі 
на теплову енергію для населення, порівняно із 
діючим, на 57,2%; для бюджетних установ/ор-
ганізацій та інших споживачів - 163,7%.

Зміна вартості електричної енергії
Плановим тарифом передбачено зростан-

ня витрат на електроенергію на 15,1%, що су-
проводжується зростанням її ціни на 16,3%. 
В попередньому опалювальному періоді була 
врахована середня ціна за шість календарних 
місяців з грудня 2019 року по травень 2020 року та 
складала 1,53 грн / кВт-год без ПДВ. На плановий 
період 2021-2022 років середня ціна за лютий – ли-
пень 2021 року становить 1,78 грн/кВт-год без ПДВ. 

Крім того, спостерігається зростання вартості по-
слуг із розподілу електричної енергії з 0,83 грн /кВт-
год без ПДВ до 0,93 грн /кВт-год без ПДВ, тобто 
12,0%.

Зміна витрат на оплату праці та відрахувань на со-
ціальні заходи

Витрати на оплату праці на плано-
вий період розраховані відповідно 
до Закону України «Про оплату пра-
ці», Закону України «Про Державний 
бюджет Україна на 2021 рік», Галу-
зевої угоди між Міністерством регі-
онального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господар-
ства України, Об'єднанням органі-
зацій роботодавців «Всеукраїнська 
конференція роботодавців житло-
во-комунальної галузі України» та 
Центральним комітетом профспіл-
ки працівників житлово-комунально-
го господарства, місцевої промисло-
вості, побутового обслуговування населення України 
на 2017-2021 роки, положень колективного договору 
КПТГ «Гадячтеплоенерго», виходячи з прожиткового 

мінімуму на працездатну особу, встанов-
леному діючим законодавством у розмі-
рі – 2270 грн. з 01.10.2021року, та 2481 
грн. з 01.01.2022 року, тоді як у діючому 
тарифі середня розрахункова величина 

для розрахунку заробітної плати склала 2173,25 грн. 
Також відповідно збільшується відрахування на со-

ціальні заходи для всіх категорій споживачів.
Амортизація основних засобів
Амортизація основних засобів і нематеріальних ак-

тивів розрахована відповідно до вимог Податкового 
кодексу України та вартості основних засобів. Збіль-
шення витрат по даній статті пояснюється придбан-
ням та введенням в експлуатацію основних засобів.

Зміна вартості інших витрат, в тому числі матері-
альних витрат

При плануванні тарифів до складу інших витрат 
включено витрати на матеріали, запасні частини та 
інші матеріальні ресурси, послуги сторонніх організа-
цій для забезпечення діяльності з виробництва, тран-
спортування, постачання теплової енергії та надання 
послуг з постачання теплової енергії та постачання га-
рячої води, які визначені з урахуванням цін на них у 
планованому періоді.

До складу інших витрат включено податки та збори. 
Витрати актуалізовано згідно з вимогами податкової 
нормативної бази та рівня ставок, зокрема податку за 
забруднення навколишнього середовища. Також, вра-
ховано витрати на охорону праці, зв’язок, канцтова-
ри, медичне обслуговування, юридичні послуги тощо

Запропоновані проєкти тарифів в порівнянні з діючими:

Структура тарифів на теплову енергію, її виробни-
цтво, транспортування, постачання, послуги з поста-
чання теплової енергії, послуги постачання гарячої 
води  та її порівняння з структурою діючих тарифів  
розташовані на офіційному веб-сайті Гадяцької місь-
кої ради та веб-сайті КПТГ «Гадячтеплоенерго».

Довідково: КПТГ «Гадячтеплоенерго» надає для 
порівняння тарифи на теплову енергію по підприєм-
ствах теплопостачання Полтавської області.

О. Гавриленко, 
директор КПТГ «Гадячтеплоенерго» 

Інформуємо

ПОВІДОМЛЕННЯ
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Засідання сесії Гадяцької міської ради відбулося 
декілька днів тому. Звісно, що із більшістю питань 
із порядку денного постійні читачі тижневика вже 
ознайомлені. Проте, це був – «сухий» офіціоз, 
окрім якого у сесійній залі обговорювали багато 
важливих і проблемних, питань. Детальніше далі.

«Будемо виховувати колективи»
Саме так під час засідання сесії назвав Володимир 

Нестеренко відмову у встановленні грального майдан-
чика на території дитячого дошкільного закладу «Каз-
ка». Мовляв, якщо працівники не хочуть вакцинува-
тись, то й майданчика не отримають.

Варто нагадати міському голові, що ними користу-
ються виключно діти, а не працівники садочків. Ви-
ходить, покарали ні в чому не винних дошкільнят? 

До того ж, мер мабуть не в курсі, що вакцинація – 
справа добровільна. А депутатський корпус у той час, 
свідомо йде на порушення законодавства, підтриму-
ючи його рішення.

Перевиконання бюджету не буде, а 
опалювальний сезон під загрозою зриву
Обговорювали питання жахливого стану паркану 

біля лікарні – встановлений ще під час будівництва 
медзакладу, сьогодні він потребує, якщо не повної 
заміни, то, хоча б, ремонту. Провести його пропону-
вали за рахунок коштів із перевиконання міського 
бюджету.

Мер погодився, що паркан потрібно замінити, ска-
зав, що директор КНП «Гадяцька МЦЛ» уже звертав-
ся із таким проханням (частину будматеріалів мед-
заклад, нібито, навіть придбав самостійно). Тож, у 
міськраді знають про проблему і вже шукають шля-
хи для її вирішення.

У той же час, виділити кошти із перевиконання бю-
джету не вдасться. Бо, із слів міського голови, уже 
сьогодні, в бюджеті не вистачає 2,8 мільйона гривень 
на оплату газу для установ освіти. «Як вони будуть 
зимувати взагалі не відомо». 

Нагадаємо, віднедавна, КПТГ «Гадячтеплоенерго», 
як і інші теплопостачальні організації, зобов’язане 
сплачувати за газ наперед. Але у зв’язку із постійним 
підвищенням ціни на газ та шаленою заборгованістю 
населення за послуги, підприємство практично не-
спроможне функціонувати в таких умовах. 

ТОВ «ГК «Нафтогаз Трейдинг» у договорі на поста-
чання природного газу пропонує умови, які призве-
дуть до значного зростання тарифів на теплову енер-
гію, послуги з постачання теплової енергії та послуги 
з постачання гарячої води. Анонсований газ по 7,42 
грн за куб. м за угодами ТОВ «ГК «Нафтогаз Трей-
динг» покриє лише 82% потреб підприємства. Решту 
природного газу КПТГ «Гадячтеплоенерго» змуше-
не буде купувати за ринковою ціною, яка на серпень 
складає 14,91 грн за куб. м, з ПДВ, а прогнозна ціна 
на вересень зараз очікується на рівні 18,5 грн за куб.м.

Тому, готуючись до нового опалювального сезону, 
КПТГ «Гадячтеплоенерго» змушене провести перера-
хунки тарифів для населення і інших установ. 

Звісно, депутати міської ради, намагаючись уникну-
ти підвищення тарифів, написали колективного ли-
ста до Президента України, Кабінету Міністрів Укра-
їни, Верховної Ради України, Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енерге-
тики та комунальних послуг, Народних депутатів, із 
проханням не допустити підвищення ціни на газ для 
підприємств сфери теплопостачання. Проте, будьмо 
реалістами – навряд чи це щось змінить. 

Поповнювати бюджет?  Ні, не чули!
У той час, як міський голова систематично нага-

дує про брак коштів у бюджеті, а поповнювати його, 
здається, він не надто і поспішає. Наприклад, під час 
попереднього засідання сесії було ухвалене рішення 
«Про включення до Переліку об’єктів оренди другого 
типу та передачу в оренду частини нежитлового при-
міщення за адресою: вул. Драгоманова, 8, м. Гадяч». 

Виявляється, Опозиційна партія «За життя» звер-
нулась до міської ради із пропозицією орендувати у 
вказаному приміщенні два кабінети, загальною пло-
щею 28 кв.м. Депутатський корпус одноголосно під-
тримав це рішення. Але орендна плата шокує – всьо-
го 465 грн.25 коп. на місяць! 

От би й простим людям орендувати житло за таку 
мізерну плату… 

АТОвцям знову радять почекати  

Група учасників АТО вкотре запитували у депутат-
ського корпусу про долю обіцяних їм земельних діля-
нок, які знаходяться у Гадячі за школою №4, виділен-
ня яких вони чекають ще із 2016 року. 

Те, що вдалося зрозуміти із пояснення міського го-
лови - виявляється, під час розробки генерального 
плану міста, до Гадяцької громади «включили» Крас-
нолуцьку сільраду. Так зробили тому, що згідно одно-
го із варіантів перспективного плану області, вона по-
винна була приєднатись до Гадяцької міської громади. 
Але цього не сталося. 

Згідно цього ж генплану до меж міста також приєд-
нали території колишніх Біленченківської та Сарів-
ської сільрад. І якщо із цими двома сільрадами про-
блем немає, бо вони дійсно приєднались до міської 
громади, то Краснолуцька, яка вирішила не приєдну-
ватись і стала самостійною одиницею, тепер не пого-
джує межі міста, бо не хоче передавати частину сво-
єї території.  

Відповідно, тепер потрібно вносити зміни до існу-
ючого генплану. Проте, на даний час зміни до генпла-
ну можна внести у разі розробки комплексного пла-
ну, орієнтовна вартість розробки якого 6-7 мільйонів… 
Звісно, що вільних коштів у бюджеті міста на це не 
передбачено. 

Обговорювали ще й обіцянку, надану депутатським 
корпусом, встановити пам’ятник загиблим захисни-
кам України. Проте АТОвцям порадили звернути-
сь у міське товариство Чорнобильців та Афганців, де 
їм розкажуть, як все зробити законним шляхом і по-
відомлять, як збирати на нього кошти. Адже міська 
рада, чомусь, не має права виділяти кошти на будів-
ництво пам’ятного знаку.

До речі, це питання досить неоднозначне, бо кіль-
ка днів тому виконком Пирятинської міськради ого-

лосив тендер на будівництво пам’ятного знаку захис-
никам України. Вартість робіт становить – 1 млн 906 
тис. 200 грн. Про це стало відомо з порталу публічних 
закупівель «Prozorro». 

То чому тоді наші не можуть? Чи просто не хочуть?..

«Потрібен нормальний базар!»
Гадячанка Тетяна Міщенко звернулась до депутат-

ського корпусу із проханням навести лад на площі 
Миру, а конкретніше – на тротуарі, перед входом у 
критий ринок на великому крузі. Каже, що після того, 
як із тротуару прогнали стихійних продавців, там зро-
били стоянку для автомобілів. Із її слів, самі продав-
ці вже викликали на недобросовісних паркувальників 
правоохоронців, але це не допомогло. 

Та й сам базар продавців не влаштовує – мало місця, 
територія не доглянута, із сусідньої будівлі на голови 
сиплеться цегла, норми пожежної безпеки не витри-
мані. У приклад ставить Охтирку, де не так давно об-
лаштували сучасний ринок. Каже, що згодна платити 
«містове», тільки б умови були достойні.

Міський голова відповів, що критий ринок – це 
приватна територія, а тому вплинути на підприєм-
ця і змусити його провести благоустрій, він не може. 
Єдине, що можна зробити – це запросити фахівців 
Держпродспоживслужби, щоб ті проінспектували 
умови. Проте, перше, що вони зроблять під час візи-
ту – це перевірять якість товару, який продається на 
території ринку. І навряд чи така перевірка влаштує 
самих продавців.

До речі, кілька років тому, під час «розгону» сти-
хійної торгівлі на кругу, міський голова обмовився, 
що таки планував облаштувати сучасний комуналь-
ний ринок. Та, нажаль, далі обіцянок, як завжди, спра-
ва не пішла…        

Оксана Кириченко

ПРО «ДОБРОВІЛЬНУ» ВАКЦИНАЦІЮ, 
ОПАЛЮВАЛЬНИЙ ПЕРІОД І ЗЕМЛЮ АТОВЦЯМ
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Пам’ятаєте, як він починався? Коли 
у жоден із закладів не впускали 
без перевірки температури тіла, 
скрізь пахло антисептиком, люди 
скуповували маски і не цуралися 
їх носити. Що казати, якщо навіть 
деякі гадячани боялися виходити 
зайвий раз із дому і зустрічатися 
із друзями, аби тільки не підчепити 
невідому «заразу»…

А що тепер? Відколи, як в країні, на 
початку літа, послабили карантинні об-
меження, частина українців вирішила, 
що коронавірус зник, відповідно, шан-
сів захворіти більше немає. Тому дехто 
повністю відмовився від масок і навіть 
перестав дотримуватись соціальної дис-
танції. Деякі люди кажуть, що їм на-
брид карантин і хочеться жити, як ра-
ніше, без будь-яких обмежень. Частина 
ж відверто заявляє, що усі обмеження 
вже зняті і можна повертатися до звич-
ного життя…

«Для чого ви оцю червону стрічку на-
чепили? І що значить – не можна захо-
дити без маски? Карантину вже немає, 
уряд вже давно все відмінив! Уже у всіх 
магазинах пускають без «намордника», 
тільки ви вигадуєте оці обмеження!

Ви, що не помітили, що люди пере-
стали так хворіти, як це було раніше? 
Відділення пустують!» - заявив днями 
один із відвідувачів редакції. 

Тому, у зв’язку із щоденним ростом 
захворюваності на COVID-19, хочемо 
нагадати усім про те, які карантинні за-
ходи досі діють на території країни.

«Зелена зона»  
не значить відміна карантину 
Нагадаємо, від 17 червня всі регіо-

ни України – у «зеленій» карантинній 
зоні. Проте, це не значить, що обмежен-
ня відмінені. 

Досі заборонено:  
1) перебувати у громадських будин-

ках і спорудах, громадському тран-
спорті без вдягнутих засобів індивіду-
ального захисту, зокрема респіраторів 
або захисних масок, що закривають 
ніс та рот, у тому числі виготовлених 
самостійно;

2) перебувати на вулицях без доку-
ментів, що посвідчують особу, підтвер-
джують громадянство чи її спеціаль-
ний статус, без посвідчення про взяття 
на облік бездомної особи, довідки про 
звернення за захистом в Україні.

Порушення фіксують  
практично щодня
Не зважаючи на те, що більшість таки 

намагається дотримуватись необхідних 
правил безпеки, поліція області регу-
лярно фіксує чимало порушень каран-
тину. Із початку року на Полтавщині 
під час проведення рейдів, працівники 
поліції виявили понад 7000 порушень 
правил карантину. Було складено по-
над 5 тисяч постанов на правопоруш-
ників і більше 500 адміністративних 
протоколів.

«Левова частина порушень правил 
карантину, це поява у громадському 
місці без захисних масок. А більша ча-
стина адмінпротоколів складена на пе-
ревізників і на працівників торгівлі та 
інших об’єктів сфери послуг. Потрібно 
наголосити, що притягувати громадян 
до відповідальності має право не лише 
поліція. Це може робити Держпрод-
споживслужба, органи місцевого само-
врядування, інспекція з благоустрою та 

інші контролюючі органи», – зазначив 
Юрій Сулаєв, речник ГУ Нацполіції у 
Полтавській області.

На Полтавщині фахівці Держпрод-
споживслужби проводили перевір-
ки на дотримання карантинних обме-
жень протягом усього літа. Наприклад, 
у червні, жителі області сумлінніше 
дотримувались обмежень, тому пору-
шень виявили дуже мало – до десятка. 
А вже у липні ситуація погіршилась – 
на кінець місяця порушення каранти-
ну встановили на 45 об’єктах. Фахівці 
видали 45 пропозицій та склали 3 ад-
мінпротоколи. Загалом перевірили 518 
об’єктів.

На кінець серпня, спеціалісти Дер-
жпродспоживслужби встановили по-
рушення карантину на 30 об’єктах. Про 
порушення повідомили місцеву владу 
та Нацполіцію. 

Під час рейдів перевірили:
71 продовольчий магазин, окрім рин-

ків. За недотримання карантину нада-
ли 9 приписів;

58 непродовольчих магазинів. За 
недотримання карантину надали 6 
приписів;

62 кафе та ресторанів. За недотриман-
ня карантину надали 1 припис;

2 перукарні/салонів краси.  За недо-
тримання карантину надали 1 припис;

7 агропромислових ринків. Порушень 
не виявили;

225 закладів освіти. За недотримання 
карантину надали 8 приписів;

6 вищих навчальних закладів та 3 гур-
тожитки. Порушень не виявили;

30 інших об’єктів нагляду (пасажир-
ські перевезення, заклади розміщення, 
вокзали, торгово-розважальні центри, 
АЗС, фітнес-клуби, аптеки). За недо-
тримання карантину надали 2 приписи.

Що далі буде з карантином?
У МОЗ кажуть, що він знову поси-

литься. Адже, протягом попереднього 
тижня кількість хворих на коронавірус, 
в Україні і н Полтавщині зокрема, зро-
стає. Також знову збільшується і кіль-
кість летальних випадків, внаслідок 
COVID-19. 

Проте, поки що про повернення до 
жорсткого карантину мова не йде. Зва-
жаючи на різке збільшення кількості 
хворих, у МОЗ заявили, що готують 
термінові рішення, які допоможуть вря-
тувати життя українців. 

Міністр охорони здоров’я заявив, що 
карантинні заходи в країні будуть од-
нозначно посилені, бо влада пішла на 
пом’якшення карантину на прохання 
людей, які від нього втомилися, а люди 
перестали його дотримуватись взагалі.

Тому тепер, щоб змусити усіх все ж 
таки надягати маски, уряд планує під-
вищити штрафи за нехтування пра-
вилами.  Нагадаємо, сьогодні за пе-

ребування у громадських будинках, 
спорудах, громадському транспорті без 
вдягнутих засобів індивідуального за-
хисту, зокрема респіраторів або захис-
них масок, які закривають ніс та рот, у 
тому числі виготовлених самостійно, — 
тягне за собою накладення штрафу від 
17 до 34 тисяч гривень. Для посадових 
осіб штраф за це ж порушення у рази 
більший - від 34 000 грн до 170 000 грн. 

Не дивлячись на те, що поки що, по-
точна епідемічна ситуація повністю 
контрольована,  фахівці починають фік-
сувати перші негативні тенденції щодо 
зростання кількості госпіталізацій і 
важких хворих на коронавірус. Відпо-
відно до ситуації, адаптивний каран-
тин, а також режим надзвичайної ситу-
ації в Україні продовжили до 1 жовтня 
2021 року. 

Звертаємось до усіх свідомих грома-
дян - не ставтеся до заходів карантину 
легковажно і пам’ятайте: недотриман-
ня протиепідемічних правил ускладнює 
ситуацію з поширенням досить серйоз-
ної хвороби COVID-19.

Щоб уникнути погіршення епідеміч-
ної ситуації та знизити ризики інфіку-
вання, необхідно постійно дотримува-
тися основних правил: носити захисну 
маску в громадських місцях, дотри-
муватися соціальної дистанції, систе-
матично мити та дезінфікувати руки, 
уникати скупчення людей, дотриму-
ватися карантинних правил в громад-
ських місцях. 

При появі змін в стані здоров’я зали-
шайтеся дома, звертайтеся до свого сі-
мейного лікаря та виконуйте всі його 
рекомендації. Бережіть своє здоров’я, 
своїх рідних, оточуючих та медичних 
працівників!

Підготувала Оксана Кириченко.
Фото використане як ілюстрація

ЛЮДИ САМІ «ВІДМІНИЛИ» КАРАНТИН

Як за кордоном працюють 
правоохоронці, коли 
бачать порушення 
карантинних обмежень?
Французи окрім штрафів мають 
ще один інструмент. Якщо 
кафе, ресторан, перукарня чи 
крамниця порушує обмеження 
вдруге, то заклад зачиняють 
до кінця карантину.  Те саме  в 
Італії. «Навіть зараз ми стягуємо 
адміністративні штрафи. Це, 
звісно, не за кримінальним 
кодексом. Від чотирьохсот євро 
до 3 тисяч євро. Це стосується 
переважно крамниць. Також є 
інше покарання таке, як закриття 
установи. Від п’яти днів до 30», - 
розповіла голова місцевої поліції 
м. Фано Анна Ріта Монтанья.

НАБРИДЛО НОСИТИ МАСКИ:  
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Про це повідомили на сторінці 
КНП «Гадяцька МЦЛ» у Фейсбук.

Тепер лікар буде створювати електро-
нний медичний висновок про тимчасо-
ву непрацездатність в електронній сис-
темі охорони здоров’я та завіряти його 
своїм електронним підписом.

Пацієнтам більше не доведеться пере-
живати, чи вистачить бланків, чи пра-
вильно вказано місце роботи, а також 
нести на роботу паперовий листок не-
працездатності. Все здійснюватиметь-
ся автоматично.

«БМ»

До команди КНП «Гадяцька МЦЛ» 
нещодавно приєдналася Катерина Єф-
ремова, лікар-рентгенолог. Саме вона 
займатиметься обстеженням жінок на 
мамографі. 

Нагадуємо, електронне направлення 
на діагностику можна отримати у сі-
мейного лікаря чи гінеколога. Години 
прийому: з 11:00 до 16:30.

Адміністрація медзакладу 

Думка про те, що в м'ясі можуть 
бути антибіотики та гормони 
росту, не міф. Їх додають, щоб 
худоба не хворіла та швидше 
досягла зрілості. Регулярне 
споживання такого продукту 
шкодить здоров'ю. Страждають 
люди будь-якого віку та статі. 
Найстрашнішим наслідком є 
онкологія.
 «Для людини споживати таке м'ясо 

шкідливо. Організм поступово виро-
бить захисний механізм і перестане ре-
агувати на антибіотики - звикне до них. 
Через це під час хвороби ліки не допо-
можуть», - кажуть спеціалісти.

Як результат - виникатимуть хроніч-
ні захворювання.

Додають у раціон тварин і гормони 
росту, які не менш негативно вплива-
ють на людський організм.

Дієтологи стверджують, що якщо, 

наприклад, хлопці їстимуть таке м'я-
со - матимуть високий рівень естро-
гену, жіночого гормону. Процес дозрі-
вання уповільниться. Дівчата навпаки 
перезріватимуть. Виглядатимуть стар-
ше своїх літ. Дорослому чоловікові 
це загрожує жіночим типом ожирін-
ня - з вираженими боками, стегнами, 
писклявим голосом. У жінок може ви-
никнути полікістоз - гормональний роз-
лад - чи рак молочних залоз», - продо-
вжив Кущ.

Крім цього, несумлінні продавці мо-
жуть вимочувати товар у медикамен-
тах. Все для того, щоб подовжити тер-
мін зберігання.

За зовнішніми показниками та запа-
хом визначити, чи є в м'ясі антибіотики 
та гормони росту, неможливо. Це пока-
же лиш лабораторне дослідження.

Gazeta.ua

Внаслідок варикозу виникає застій 
крові, що провокує запалення вен. В 
результаті цього вени деформують-
ся і не можуть виконувати свої фун-
ції в повному обсязі. Це приводить 
до ускладнень хвороби та важких 
наслідків.

Як розпізнати захворювання?
Поява судинних «зірочок» це ви-

димий сигнал порушення венозного 
кровообігу та початок варикозної хво-
роби вен. Судинна сіточка на ногах 
виникає через розширення підшкір-
них вен, які починають проступати на 
поверхні шкіри. Такі стани можуть су-
проводжуватись набряками ніг, судо-
мами, онімінням та відчуттям важко-
сті. В цей період ноги втомлюються 
від незначних навантажень.

Чому виникає варикоз?
Варикоз виникає при надмірному 

навантаженні на вени ніг. Це може від-
буватися внаслідок зайвої ваги, пору-
шення гормонального фону та обміну 
речовин. Часто ця хвороба обумовле-
на постійною роботою «на ногах», або 
пов’язана із сидячим способом жит-
тя. Причиною буває незручне взут-
тя, особливо – на високих підборах. 
Також має місце спадковий характер 
захворювання.

Як зберегти здоров’я ніг?
Щоб уникнути розвитку варикоз-

ного захворювання, необхідно займа-
тися його профілактикою. Дії мають 
бути комплексними та направленими 
на усунення причин: змініть шпильки 
на комфортне взуття, виключте важ-
кі навантаження, почніть займатися 
спортом. Слідкуйте за вагою. Відмов-
тесь від алкоголю та перегляньте ваші 
харчові звички. При кожній нагоді ро-
біть розслаблюючі вправи для норма-
лізації відтоку крові. Для цього роз-
ташуйте ноги на подушці, щоб вони 
були вище голови у момент відпочин-
ку в ліжку. Заплануйте візит до ліка-

ря, який на основі результатів аналізів 
та діагностики призначить комплек-
сне лікування.

Слід визначитись з вибором засобу 
для догляду за ногами, що допоможе 
усунути симптоми варикозу. Визна-
чальним фактором вибору є комплек-
сна дія на стінку судин, що потребу-
ють особливої допомоги. Крок Мед 
Венотонік гель на основі натураль-
них компонентів спеціально розробле-
ний для попередження венозної недо-
статності та варикозного розширення 
вен. Він входить до лінійки відомого 
бренду «Крок Мед», що спеціалізу-
ється на догляді за ногами при бага-
тьох проблемних станах. Поєднання 
рослинного комплексу LEGACTIV, 
троксерутину та альфа-глюкозил-
гесперидину зменшує проникність 
капілярів, підвищує їхню опірність, 
покращує еластичність судинної стін-
ки та попереджує їхню ламкість. Ре-
тельно підібрані компоненти спри-
яють зменшенню набряків, болю в 
литкових м’язах та нічних судом. Ви-
користання гелю Крок Мед Венотонік 
сприяє зменшенню візуальних про-
явів судинної сітки та варикозних вен. 
Крок Мед Венотонік гель рекомендо-
вано застосовувати при перших оз-
наках «венозної сіточки» для профі-
лактики варикозу, для зняття напруги 
та втоми ніг, для людей, які тривало 
знаходяться на ногах, при порушенні 
кровообігу у венах нижніх кінцівок, 
посттромбофлебітичному синдромі. 
Легкими масуючими рухами гель на-
носиться на шкіру 2-3 рази на день. 
Після нанесення Крок Мед Веното-
нік швидко вбирається в шкіру, не за-
лишаючи слідів на одязі. Придбати за-
сіб можна в аптеках або на сайті www.
fitomarket.ua. Бережіть себе та дбай-
те про здоров’я. Адже здоровим жити 
здорово!

Перед застосуванням 
проконсультуйтесь, 
будь-ласка, з лікарем!

ПРОТИДІЄМО ВАРИКОЗУ, 
АБО ЯК ДОГЛЯДАТИ ЗА 
ВЕНАМИ НА НОГАХ
Зазвичай ми помічаємо проблему, коли 
вона вже виникла. Тому й про варикозне 
розширення вен згадуємо тільки після появи 
судинних зірочок. Ми ігноруємо проблеми 
з венами, приймаємо їх за звичайну втому 
в ногах або незначний зовнішній дефект. 
За це ми розплачуємося високою ціною 
власного здоров'я.

ГАДЯЦЬКИЙ МЕДЗАКЛАД 
ПЕРЕЙШОВ НА 
ЕЛЕКТРОННІ ЛІКАРНЯНІ 

М'ЯСО З АНТИБІОТИКАМИ

НОВИЙ ЛІКАР

Продовжуємо вас інформувати про 
ситуацію із коронавірусом.

На 31 серпня, у Полтавській області 
лабораторно підтвердили 59 нових ви-
падків захворювання на коронавірус. 

Згідно інформації директора КНП 
«Гадяцька МЦЛ» Олександра Шапо-
вала, у стаціонарі інфекційного госпіта-
лю перебуває два пацієнти із підозрою 
на інфікування COVID-19. Кількість 
летальних випадків за весь період ка-
рантину – 71.

Оксана Кириченко

НОВИНИ 
КАРАНТИНУ
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Перше вересня завжди відрізня-
ється яскравістю вражень, но-
вих переживань і несподіваних 
зустрічей. Вкотре перший, шкіль-
ний дзвоник сповістив про по-
чаток нового навчального року.
Цьогоріч до міських шкіл при-
йшли здобувати освіту 266 
першокласники, у минуло-
му навчальному році – 268. 

За висновками серпневої місь-
кої педагогічної конферен-
ції, на 2021/2022 навчальний 
рік 112 класів готові прийня-
ти 2483 учні. Середня напов-
нюваність при цьому станови-
тиме – 22,2, що у порівнянні з 
минулим роком менше на 0.5.
У школах територіальних 
громад уперше сіли за пар-

ти 155 першокласників:
Краснолуцька - 38 учнів;
Лютеньська - 32 учні;
Петрівсько-Роменська - 23 учні;
Великобудищанська - 36 учнів;
Сергіївська - 26 учнів.
Усім, бажаємо успіхів, терпіння, 
натхнення. І звичайно ж, щоб нав-
чання здійснювалося виключно у 
стінах школи, а не дистанційно.

«БМ»

СВЯТО 
МУДРОСТІ, 
ДОБРОТИ І 
СПОДІВАНЬ

Гадяцький ліцей №1, 1-Б

Гадяцький ліцей №1, 1-В

Гадяцький ліцей №1. 1-А Гадяцька СШ №2

Гадяцький ліцей №4, 1-А

Гадяцький ліцей №4, 1-Б.jpg

Гадяцький ліцей №4, 1-ВГадяцька СШ №3, 1 А клас
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Безструктурна, всепроникна, 
всевладна. 

Вода в українських віруваннях, пере-
казах, піснях – це первісна субстанція, 
з якої постав світ. Їй приносили жер-
тви, її використовували для передба-
чень і лікування різноманітних хворіб. 
«Жива» вода охороняла від злих духів, 
«мертвою» водою відьми могли закля-
сти на смерть. У воді жили берегині, бо-
лотяники та русалки. А коли наставала 
посуха, наші предки вдавалися до ма-
гічних обрядів

Вода на ім’я Уляна
«З первовіку була лише одна вода, 

облаки і Бог святий. Землі зразу не 
було, лиш море ціле. На морі був шум. 
З верхи, з воздухів падала роса», – 
йдеться в гуцульській легенді. Розріз-
няють воду небесну – дощ, роса, сніг, 
град; земну – моря, річки, озера, боло-
та та підземну, до якої ведуть джере-
ла, криниці. Перша належить до світу 
богів, друга – до світу людей, третя – 
до підземного царства мертвих та хто-
нічних істот. Усі вони пов’язані між со-
бою особливими зв’язками, відкритими 
тільки втаємниченим – відьмакам, ча-
клунам, мольфарам. 

Вода є дорогою до Вирію – загадко-
вої країни вічного тепла. Там мешка-
ють наші давно померлі предки рахма-
ни. Міфологізований водний простір 
пов’язаний із річкою Дунай як дорогою 
в потойбіччя. На Поліссі й нині стра-
ви, що залишаються після поминаль-
них Дідів, годиться віднести «на біжу-
чу воду». 

Вода – кровоносна система землі. 
«Як у чловіці іде кров жилами, так іде 
вода в землі». Без води як творильної 
сили неможливе існування людей, тва-
рин, рослин. Водночас як середовище 
постійного перебування вона – згубна. 
Безструктурну, всепроникну та всев-
ладну воду сприймали як стихію хаосу. 
Вона є субстанцією і життя, і смерті. У 
замовляннях до неї звертаються як до 
живої істоти на ім’я Уляна, Оляна, Оле-
на: «Добрий день, водо Уляно! Дай мені 
води од усякої біди».

Хабар Дідові Водяному
Візантійський хроніст Х століття Лев 

Диякон розповідав, як воїни Святос-
лава Ігоревича потопили немовлят і 
півнів у річці Дунай, де князь збирав-
ся будувати свій стольний град. Май-
же через тисячу років Володимир Гна-
тюк (1871–1926) зазначав: «Мельники 
і рибаки уміють придобрюватися водя-
никам, кидаючи їм у воду новонародже-
них мертвих дітей і падлину. Мельни-
ки кидають їм також у дарі в воду хліб, 
а рибаки – варену рибу». Шанувати ду-
ха-хазяїна водної стихії любителі рибо-
ловлі намагаються і сьогодні. 

– Як хочеш, щоб був гарний кльов, 
треба у воду кинути хліба, ковбаски, 
чогось солоденького, а то й горілочки 
линути, – розповідає киянин Олексій 
Лунько. – Це «хабар» Дідові Водяному, 
він це любить. А як не даси, то порозга-
няє рибу й буде рвати льоску й гачки. 

Ритуали на пошанування водної сти-
хії приурочені до Водохреща, Стрітен-
ня, Юрія, Переполовіння або Пере-
плавної середи, Маковія. На ці свята та 
присвятки чистять і освячують сільські 
криниці, степові й лісові джерела. Біля 
них влаштовують громадські обіди, за-
лишають ікони, рушники та хустки, ки-
дають на дно дрібні монети.

– Водічка з лісної кринічки дуже 
целєбная, – вважає Олена Козачок із 
села Великий Дирчин, Чернігівської 
області. – Вана людям помагає од бага-
тьох хвароб, а асабліва од шкіряних ін-

фекцій, ад карости. Так тою вадою надо 
аблітса на Переплавну середу, щоб ні-
якої гадості не нападало, й так очіща-
ється всє тєло. Особливі пошанування 
водної стихії пов’язані зі святом Івана 
Купала. Ритуальне купання на Івана за-
безпечувало здоров’ям і щастям про-
тягом року. Вода тієї ночі стає «благо-
словенною», а вранці купається навіть 
Сонце. По купальській росі качалися – 
це мало сприяти примноженню життє-
вої сили. Росою вмивалися, щоб вилі-
кувати очі та шкіру, напували худобу 
– це мало сприяти збільшенню надоїв. 

«Жива» і «мертва»
Помічною вважали воду, взяту на міс-

ці злиття трьох потоків, пропущену че-
рез вогонь, весільну каблучку, низку 
коралів. Пиття й обливання такою во-
дою не тільки рятує від хворіб, а й за-
хищає від уроків «з поганих очей». Та-
кож її використовували як приворот у 
любовній магії.  На Харківщині освяче-
ну в церкві на Стрітення воду переда-
вали з рук у руки на чотирьох порогах: 
воріт, хати, сіней, кімнати. При цьому 
зверталися: «Господи, зборони хресті-
янську худібку і мою від звірів, і від по-
ганої віри на росах, на водах, на кож-
дих переходах!». Знахарки шептали на 
цю воду замовляння й лікували неду-
жих від хворіб, пристрітів й дитячих 

«крикливців». Освячена на Водохре-
ща вода очищає і від гріхів. Її тримають 
біля ікон.  На Десяту п’ятницю після 
Великодня освячують джерела та обли-
ваються водою, щоб змити з себе хворо-
би й гріхи. 

Розрізняють воду «живу» і «мертву», 
сприятливу та згубну. «Данням» – во-
дою, на яку відьми нашептали «чор-
ні» замовляння – могли заклясти на 
смерть. Особливо, якщо напоїти нею 
вдалося на весіллі або хрестинах. У 
чорній магії також цінують воду, що за-
лишилася після обмивання померло-
го. Тому її варто якнайшвидше вилити 
у глухий кут на обійсті, де ніхто не хо-

дить. «Мертвою» вважають усю воду з 
хати, у якій був небіжчик. Нею знахар-
ки лікували деякі онкологічні захворю-
вання, шкірні висипання.

Дівчата використовували воду при 
ворожіннях та закладаннях на «віщий 
сон». Особливу силу має «непочата» 
вода, яку набрали першою з трьох, семи 
або дев’яти криниць. Її наливали в мис-
ку, зверху клали «місток» з вербових 
гілочок. Вірили: у сні можна побачи-
ти судженого, який переводить дівчи-
ну мостом через річку. Щоб приснився 
майбутній чоловік, на Андрія дівча-
та сіяли льоном, маком або конопля-
ми по снігу біля криниці. Того ж вечо-
ра, щоб передбачити долю, замішували 
пампушки чи вареники на воді, яку від 
криниці несли в роті або ложці.

Берегині, болотяники, русалки
У середньовічній повчальній літера-

турі є згадки про водяних духів – бе-
регинь, які живуть у водоймах. Згаду-
ють їх у парі з упирями, що дає підстави 
припустити демонічне начало цих ство-
рінь. Можливо, з часом їхні функції пе-
ребрали на себе потопельники, котрі 
лякають людей і затягують необачли-
вих у вир. 

– Хто потонув, то на повному місяці 
з води виходять і так страшно-страш-
но ухають, – розповідає Оксана Гера-

симова з села Запруддя Рокитнянсько-
го району Київської області. – Можуть 
схопити й потопити того, хто вночі ку-
пається або пісні співає, їхній спокій 
порушує. Водяний дух болотяник меш-
кає посеред болота. Він заманює до себе 
перехожих або тих, що проїжджають 
повз трясовину. Всю ніч у його ошатно-
му палаці триває забава. А на ранок лю-
дина опиняється посеред болота, зне-
силена бенкетом із нечистим духом. 
Часто така зустріч закінчується непри-
ємностями. Болотяники беруть собі за 
дружин русалок. Це душі дівчат, які 
померли засватаними, нехрещених не-
мовлят, а також тих, хто народився або 

помер на Зелені свята. Їх уявляють кра-
сивими зеленоокими дівчатами з роз-
пущеним довгим волоссям. На Трійцю 
русалки виходять на землю: бавлять-
ся, плескають у долоні, співають і гра-
ються у всілякі ігри по берегах водойм. 
Тому протягом тижня після Трійці су-
воро заборонено купатися – бо русалки 
можуть залоскотати й затягнути на дно. 

Викликання дощу
У колядках Дощ разом із Сонцем, Мі-

сяцем і Вітром урочисто запрошують на 
святкову вечерю. Небесна вода є запо-
рукою гарного врожаю. Тому в посуху 
до магічних практик вдаються не тільки 
ті, «які щось знають». Але прерогатива 
належить жінкам, особливо «чистим»: 
незайманим дівчатам, вдовам або тим, 
хто вийшов із фертильного віку. При-
чиною відсутності дощу може бути не-
правильна поведінка людей під час ве-
ликих свят, порушення табу не чіпати 
землю від Воздвиження до Благовіщен-
ня. А ще – залягання ключа води жабою 
або вужем, змією. Цих тварин вбива-
ли й вивішували на кущах. Дощ могли 
вкрасти відьми, щоб нашкодити одно-
сельцям, які їх образили. Відьом обли-
вали водою.

Джерела, криниці пов’язані з небес-
ними водами, як сполучені посудини. 
Тому під час посухи у криницю кидали 
ключ від замка або часник, сипали мак 
і льон, лили освячену воду. На Рівнен-
щині всі жінки збиралися в центрі села 
й вишивали ритуальний рушник, для 
якого збирали льон із кожної господи. 
Зробити це треба було протягом доби. 
Чоловіки за цей час мали виготовити 
хрест-»фігуру», на який і вішали обіт-
ний рушник.

На Одещині для дощу крадуть два 
гладущики з молоком у вдови або сім’ї, 
яка дуже добре живе парою. Їх викида-
ють у криницю. На Київському Поліс-
сі те саме роблять із борщем, який по-
цупили з печі вдови. У селі Ясенувата 
ще й зараз у посуху поливають водою 
могили самогубців і утоплеників. При 
цьому примовляють: «Іди, іди дощику, 
звару тобі борщику в полив’яним гор-
щику! Тобі – каша, мені – борщ, щоб 
ішов рясненький дощ».

На Житомирському Поліссі в таких 
випадках виконували пісні-голосіння. 
У них зверталися до мертвих родичів. 
Ті з’являються над полем, де працює 
жниця, у вигляді хмари і проливають-
ся дощем. Це давало можливість відпо-
чити та поскаржитися небіжчикам на 
свою важку долю. Співали і для того, 
щоб відвернути дощову хмару й мати 
час закінчити роботу. На Поліссі, щоб 
зупинити дощ, який загрожував уро-
жаю, у центр села виносили стіл. Кла-
ли на нього хліб, сіль і молилися. При-
пускали, що затяжні зливи спричинені 
«страшним гріхом» – потопленням ко-
пила, себто позашлюбної дитини. І сьо-
годні для припинення зливи та грози 
викидають надвір хлібну лопату нав-
хрест із коцюбою або рогачами. Осо-
бливо боялися «кривавого» дощу. Бог 
насилає його на людей за сексуальні 
збочення, содомітські гріхи й інцестні 
стосунки. Це віщує голод, неврожаї та 
війни. Остерігалися і «сліпого» дощу, 
який іде ніби без хмар. Казали, що це 
«відьма б’є масло», «чорти женяться» 
або це «сльози ображених вдів, сиріт». 
У таких випадках звертаються до Божої 
Матері з проханням пробачити гріхи й 
відвести покарання. На Поліссі пуска-
ли за водою буханець щойно випечено-
го хліба або ікону Діви Марії.

Олена Чебанюк кандидатка 
філологічних наук, дослідниця 
фольклору
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20.43 «ПроCпорт».
20.45,21.45 Т/с «Моя 
улюблена Страшко».
22.45 Комедiя «Рiдня». 
(12+).
0.55 Комедiя «Чорний 
лицар».
2.40 Драма «Знайом-
теся, Джо Блек». (16+).

3.00,18.00,19.00 «Сто-
сується кожного».
4.55 «Телемагазин».
5.25,23.30 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-
вським».
,8.00,9.00,12.00,17.40 
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
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 «Д`Артаньян i 
три мушкетери».
1.20 Х/ф «Темнi води». 
(12+).

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 Iсторiя з Братами 
Капрановими.
7.10,8.30,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15,13.10,2.10 Д/с 
«Масштабнi iнженернi 
поломки».
8.35,12.40,18.45,23.50 
Д/с «Iсторiя навколо 
нас».
8.50 М/ф.
9.30 Машина часу.
10.10,14.10 Д/с «Ретро-
автомобiлi».
11.10,17.10,1.10,5.10 
Д/с «Великi танковi 
битви».
15.30 Час «Ч».
16.10,0.10 Д/с «Авiа-

носцi».
18.15 Д/с «Секретно: 
Холодна вiйна».
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 Факти.
4.45,20.20,3.10 Грома-
дянська оборона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 «На трьох». (16+).
10.55,13.15 Х/ф «Петля 
часу». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.55,16.15,21.30 Т/с 
«Пес». (16+).
16.50,22.35 Т/с «Дiль-
ничний з ДВРЗ». (16+).
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
1.25 Х/ф «Оселя зла 4: 
Життя пiсля смертi». 
(18+).
3.55 Я зняв!

5.20 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.40 Т/с «Комiсар Рекс».
9.45 МастерШеф. (12+).
13.10,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.45,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
19.05 Супербабуся. 
(12+).
20.15,22.50 Т/с «Пiкнiк». 
(16+).
23.00 Т/с «Все не випад-
ково». (16+).
1.05 Т/с «Червонi бра-
слети».

5.55,7.35 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.40 Орел i решка.

9.40 Т/с «Надприродне». 
(16+).
12.40 Любов на вижи-
вання. (16+).
14.35 Х/ф «Пасажири». 
(12+).
17.00,19.00 Хто зверху? 
(12+).
21.05 Х/ф «Пiрати Ка-
рибського моря: Скриня 
мерця». (16+).
0.25 Х/ф «Спадкоємцi 
2». (12+).
2.30 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
,15.00,19.00,23.00 
Сьогоднi.
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 2». (12+).
1.30 Телемагазин.
2.45 Гучна справа.
3.30 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,
12.00,13.00,14.00
00,19.45 «Репортер». 
Новини.
7.10,8.10 «Новий день» 
з Л. Вакулюк та С. 
Вардою.
9.10,10.10 «Новини 
країни» з К. Ашiон та П. 
Рольником.
11.10,12.10 «Новини 
країни» з М. Клюк та О. 
Близнюком.
13.15 «Обiдня перерва» 
з М. Шамановим та М. 
Стецюк.
14.15 «Великий день» з 
А. Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i Д. Щасливою.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.

17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук та В. Воло-
шиним.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
20.00 «Двобiй» з С. Ор-
ловською.
21.00 «Нейтральна тери-
торiя» з В. Калнишем та 
О. Курбановою.

6.00 Х/ф «Крах инже-
нера Гарина», 2 с. (16+).
7.50 Х/ф «Брат». (16+).
10.00 Х/ф «Побег». 
(16+).
12.25 Х/ф «Паранойя». 
(США). (16+).
14.25 Х/ф «Медовый 
месяц Камиллы». (США 
- Великобритания). 
(16+).
16.10 Х/ф «Брат 2». 
(16+).
18.55 Х/ф «Лучшее во 
мне». (США). (16+).
21.20 Х/ф «Классик». 
(16+).
23.20 Х/ф «Адреналин». 
(США). (16+).
1.05 Х/ф «Жандарм из 
Сен-Тропе». (Франция 
- Италия). (16+).
3.15 Х/ф «Бумер». (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.40 «Ух ти show».
8.50 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.40,18.10 «Орел i 
решка. Морський сезон».
12.30,20.00 «Орел i 
решка. Дива свiту».
14.30 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 Солодка дача.
14.00 Доктор Толстiкова.
14.30 Правила вижи-
вання.
16.30 Майстри ремонту.
18.00 Дачна вiдповiдь.
19.40 Удачний проект.
22.20 Готуємо разом.
23.50 Реальний секс.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.00 «Top Shop».
6.20 «Свiдок. Агенти».
7.50,9.00,17.00,2.50 
«Випадковий свiдок».
12.30,16.30,19.00,2.20 
«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».
1.40 «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 «Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым».
12.45,18.45 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55,3.55 Т/с «Тайны 
следствия».
16.45,3.35 Новости 
культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Частная 
жизнь».
23.15 Выборы-2021. 

Дебаты.
0.25 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
2.30 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.45 «Линия жизни». Н. 
Иванова.

6.00 Страх у твоєму 
домi.
6.55 Бандитський Київ.
9.05,18.00 Правила 
виживання.
10.00,1.30 Речовий 
доказ.
11.10 Дикi тварини.
11.40 Топ 10: Таємницi 
та загадки.
12.15 Мiсця сили.
13.10,4.25 Сiяя: з нами 
у дику природу.
14.10 Вирiшальнi битви 
2 свiтової.
15.10,19.50 Їжа богiв.
16.10,21.50 Як влашто-
ваний Всесвiт.
17.05 Вiн i вона. Бiй за 
життя.
18.55,23.40 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
20.50 Мiсiя Галапагоси.
22.45 Шукачi неприєм-
ностей.
0.35 Найєкстремаль-
нiший.
2.50 Скептик.
3.40 Гордiсть України.
5.15 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30 М/ф «Пташинi при-
годи».
11.10 М/ф «Льодови-
ковий перiод 3: Ера ди-
нозаврiв».
12.55 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 Сiмейка У.
3.05 Вечiрка.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.40,17.10 Х/ф «Ангелы 
Чарли: Только вперед». 
(США). (12+).
8.25 Х/ф «Сбежавшая 
невеста». (США). (16+).
10.15 Х/ф «Дневник 
памяти». (США). (16+).
12.15 Х/ф «Забытое». 
(США). (16+).
13.45 Х/ф «Тарзан. Ле-
генда». (США). (16+).
15.30 Х/ф «Ангелы 
Чарли». (США - Гер-
мания). (12+).
18.50 Х/ф «Морской 
бой». (США). (12+).
21.00 Х/ф «Васаби». 
(Франция - Япония). 
22.30 Х/ф «Холодная 
гора». (США - Велико-
британия - Италия - 
Румыния). (16+).
1.00 Х/ф «Исчез-
нувшая». (США). (18+).
3.25 Х/ф «Ультрафи-
олет». (США). (16+).
4.50 Х/ф «Эволюция». 
(США). (12+).

6.00,18.50,19.30 
«ДжеДАI».
6.15 Х/ф «Експансивна 
куля». (16+).
8.05 Х/ф «День, коли 
Земля зупинилась». 
(16+).
10.05 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
12.00,16.55 «Загу-
блений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
20.30,21.35 Т/с «Плут». 
22.40,0.15 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
2.05 Х/ф «Вхiдний». 
(16+).
3.25 «Вiдеобiмба 2».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

понеділок, 6 вересня

вівторок, 7 вересня

Профiлактика.
14.00,18.20 Суспiльна 
студiя.
15.00,18.00,21.00,0.0
5,2.20,5.25 Новини.
0.30,2.45,5.50 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спо-
гади.
16.25 Концерт. Дмитро 
та Назарiй Яремчуки.
17.30,19.55 Д/с «Най-
дикiше мiсто свiту: Ма-
наус».
18.55 Д/с «Дика при-
рода Канади. Вiчна 
цiлина».
21.35 «Зворотнiй 
вiдлiк».
23.30 #ВУкраїнi.
0.40 Т/с «Масантонiо». 
(16+).
1.35,2.55 Суспiльна 
студiя. Головне.
4.00 Д/ф «Висота 
307.5». (12+).
4.55 Д/с «Свiт майбут-
нього. Планета Земля 
2050».

6.30,7.10,8.10,9.10 
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30,4.10 
«ТСН».
9.25,10.20,5.30 «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 «Танцi з зiрками».

2.55 «Орел i решка. На 
краю свiту».
4.25 М/ф.
4.55 «Телемагазин».
5.25,23.30 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-
вським».
,8.00,9.00,12.00,17.40 

Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.05,18.00,19.00 
«Стосується кожного».
12.25 Х/ф «Фантомас 
розбушувався».
14.30 Х/ф «Я нiчого не 
знаю, але скажу все».
16.05 «Чекай на мене. 
Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Д`Артаньян i 
три мушкетери».
1.20 Х/ф «Код Чер-
воний». (16+).

6.00,7.00,8.00,9.00,10
.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.
00,18.00,19.00,0.00,1.
00,2.00,3.00,4.00,5.00 
Час новин.
6.25 Вечiр з Янiною Со-
коловою.
7.10,8.30,20.55 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15,13.10,2.10 Д/с 
«Масштабнi iнженернi 
поломки».
8.35,18.45,23.50 Д/с 
«Iсторiя навколо нас».
8.50 М/ф.
9.30 Машина часу.
10.10,14.10 Д/с «Ре-
троавтомобiлi».
11.10,17.10,1.10,5.10 
Д/с «Великi танковi 
битви».
12.50 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
15.30 Час «Ч».
16.10,0.10 Д/с «Авiа-
носцi».
18.15 Д/с «Секретно: 
Холодна вiйна».
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!

4.55 Скарб нацiї.
5.05 Еврика!
5.10 Служба розшуку 
дiтей.

5.15 Громадянська обо-
рона.
6.00 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 «На трьох». (16+).
11.45,13.15 Х/ф «По-
гоня за ураганом». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
14.15,16.15 Т/с 
«Розтин покаже 2». 
(16+).
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
20.20,2.55 Прихована 
небезпека.
21.30 Т/с «Пес». (16+).
22.45 Свобода слова.
0.55 Х/ф «Чужий 3». 
(16+).
3.40 Я зняв!

5.25 Т/с «Комiсар Рекс».
9.30 МастерШеф. (12+).
12.35,14.50,18.05 Т/с 
«Слiд». (16+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
19.05 Супербабуся. 
(12+).
20.15,22.50 Т/с 
«Пiкнiк». (16+).
23.00 Т/с «Все не ви-
падково». (16+).
1.00 Т/с «Червонi бра-
слети».

5.55,7.15 Kids` Time.
6.00 М/ф.
7.20 Орел i решка.
9.30 Т/с «Надпри-
родне». (16+).
12.10 Х/ф «Вiйна свiтiв 
Z». (16+).
14.45 Х/ф «Мiстер и 
Мiсiс Смiт». (16+).
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Пекельна кухня.
21.20 Х/ф «Пiрати Ка-
рибського моря: Про-
кляття «Чорної перлини». 
(16+).
0.20 Х/ф «Спадкоємцi».
2.40 Служба розшуку 
дiтей.
2.45 Зона ночi.

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+).
14.30,15.30,2.00 
Iсторiя одного злочину. 
(16+).
16.00 Т/с «Хiд проку-
рора». (16+).
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,
,17.00,18.00,19.45 
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» 
з Л. Вакулюк та С. 
Вардою.
9.10,10.10 «Новини 
країни» з К. Ашiон та П. 
Рольником.
11.10,12.10 «Новини 
країни» з М. Клюк та О. 
Близнюком.
13.15 «Обiдня перерва» 
з М. Шамановим та М. 
Стецюк.
14.15 «Великий день» з 
А. Сайчуком, Ю. Шпа-
чинською i Д. Щасливою.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук та В. Воло-
шиним.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
20.00 «Про полiтику» з 
С. Орловською та А. 
Мухарським.
22.00 «Спецтема» з Т. 
Березовцем.

6.00 Х/ф «Крах инже-

нера Гарина», 1 с. (16+).
7.50 Х/ф «Самоволка». 
(США). (16+).
10.00 Х/ф «Шанхайские 
рыцари». (США - Гон-
конг). (16+).
12.25 Х/ф «Бинго 
Бонго». (Италия - Гер-
мания). (16+).
14.25 Х/ф «Возвра-
щение высокого блон-
дина». (Франция). (16+).
16.10 Х/ф «Дети Хуанг 
Ши». (Австралия - Гер-
мания - США). (16+).
18.55 Х/ф «Побег». 
(16+).
21.20 Х/ф «Паранойя». 
(США). (16+).
23.20 Х/ф «Медовый 
месяц Камиллы». (США 
- Великобритания). 
(16+).
1.05 Х/ф «Брат». (16+).
3.15 Х/ф «Брат 2». (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.40 «Ух ти show».
8.50 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.50,17.10 «Орел i 
решка. Морський 
сезон».
10.50 «Орел i решка. 
Iвлєєва vs Бєдняков».
12.50 Х/ф «Вiдлуння 
далеких свiтiв». (12+).
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
20.00 «Орел i решка. 
Дива свiту».
22.00,1.25 Т/с «Доктор 
Хаус». (16+).
23.45 М/ф «Ро-
нал-Варвар». (16+).
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 Ко-
риснi поради.
13.30 Солодка дача.
14.00 Доктор То-
лстiкова.
14.30 Правила вижи-
вання.
16.30 Майстри ремонту.
18.00 Дачна вiдповiдь.
19.40 Удачний проект.
22.20 Готуємо разом.
23.50 Реальний секс.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.00 «Top Shop».
6.00 «Таємницi 
кримiнального свiту».
7.20,17.00,3.20 «Ви-
падковий свiдок».
10.45,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
,16.30,19.00,2.50 
«Свiдок».
14.50,23.00 Т/с «Слiпа 
зона». (16+).
18.20 «Свiдок. Агенти».
0.45 Х/ф «Смертельна 
стежка». (16+).
2.25,3.30 «Речовий 
доказ».
4.30 «Правда життя. 
Професiйнi байки».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
,14.00,17.00,20.00 
Вести.
11.35,4.30 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым».
12.45,18.45 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55,3.00 Т/с «Тайны 
следствия».
16.45,2.40 Новости 
культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Частная 
жизнь».
23.15 «Вечер с Влади-

миром Соловьевым».
1.45 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.00 «Энигма. Тина Куз-
нецова».

6.00 Страх у твоєму 
домi.
6.55 Бандитська Одеса.
9.20,18.00 Правила 
виживання.
10.15,1.35 Речовий 
доказ.
11.15 Дикi тварини.
12.15 Мiсця сили.
13.10,4.15 Сiяя: з нами 
у дику природу.
14.10 Вирiшальнi битви 
2 свiтової.
15.10 Їжа богiв. Хлiб.
16.10,21.50 Як влашто-
ваний Всесвiт.
17.05,22.45 Шукачi 
неприємностей.
18.55,23.40 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
19.50 Їжа богiв.
20.50 Мiсiя Галапагоси.
0.35 Коза ностра. З 
Палермо до Нью-Йорка, 
ч. 2.
2.35 Правда життя.
3.30 Гордiсть України.
5.05 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30 М/ф «Лiно».
11.15 М/ф «Льодови-
ковий перiод».
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 Во-
лодька.
23.30,1.45 Країна У 2.0.
0.00 Сiмейка У.
3.05 Вечiрка.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.00 Х/ф «Дневник па-
мяти». (США). (16+).
8.00 Х/ф «Давайте по-
танцуем». (США). (12+).
9.45 Х/ф «Остров Ним». 
(США). (12+).
11.20 Х/ф «Талантливый 
мистер Рипли». (США). 
(16+).
13.35 Х/ф «Робин Гуд: 
Принц воров». (США). 
(12+).
15.50 Х/ф «Сделано в 
Америке». (США - 
Франция). (16+).
17.40,5.00 Х/ф «Ангелы 
Чарли». (США - Гер-
мания). (12+).
19.15 Х/ф «Ангелы 
Чарли: Только вперед». 
(США). (12+).
21.00 Х/ф «Эволюция». 
(США). (12+).
22.40 Х/ф «Царь скор-
пионов». (США - Бельгия 
- Германия). (12+).
0.10 Х/ф «Зеленая 
миля». (США). (16+).
3.10 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна». (США). (16+).

6.00 Т/с «Опер за ви-
кликом 4». (16+).
10.05 Х/ф «Лицар дня». 
(16+).
12.15 Х/ф «Спiву-
часник». (16+).
14.45,16.55 «Загу-
блений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 «Грошi». (16+).
20.25,21.35 Т/с «Плут». 
(16+).
22.40,0.40 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
0.15 «Дубинiзми».
2.30 Х/ф «Майстер 
тай-цзи». (16+).
4.05 «Вiдеобiмба 2».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

6.00 Гiмн України.
6.05 Невiдомi Карпати.
6.30 М/ф «Як песик i 
кошеня мили пiдлогу».
6.40 М/ф «Як козаки 
наречених виручали».
7.00,8.00,9.00,13.00,1
5.00,18.00,21.00,23.35
,2.00,5.15 Новини.
7.05,0.15 Т/с «Масан-
тонiо». (16+).
8.05 Маршрутом змiн.
8.20 Геолокацiя: Волинь.
8.50 12 мiфiв про 
Донбас.
9.10 Телепродаж.
9.40 Топ 10 Архiтектура. 
Найвiдомiшi транспортнi 
мегаструктури.
10.35 Т/с «Курорт».
11.30 Вiдтiнки України.
12.00,13.10,18.20 
Суспiльна студiя.
,21.45,0.10,2.35,5.50 
Спорт.
15.20 Країна пiсень.
16.30 Концерт. ВIА 
«Кобза».
17.30 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
18.55 Д/с «Дика при-
рода Канади. Дикий 
захiд».
19.55 Д/с «Найдикiше 
мiсто свiту: Манаус».
21.50 Д/с «Дика при-
рода Канади. Вiчна 
цiлина».
23.00 #ВУкраїнi.
1.15,2.40 Суспiльна 
студiя. Головне.
3.50 Д/ф «Одесити на 
Донбасi». (12+).
4.45 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».
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6.00 Гiмн України.
6.05 Невiдомi Карпати.
6.30 М/ф «Лис i дрiзд».
6.40 М/ф «Як козаки 
олiмпiйцями стали».
7.00,8.00,9.00,13.00,1
5.00,18.00,21.00,23.3
5,2.00,5.15 Новини.
7.05,0.15 Т/с «Масан-
тонiо». (16+).
8.05 Маршрутом змiн.
8.20 Геолокацiя: Волинь.
8.50 12 мiфiв про 
Донбас.
9.05 Телепродаж.
9.40 Т/с «Курорт».
11.30 Вiдтiнки України.
12.00,13.10,18.20 
Суспiльна студiя.
,21.45,0.10,2.35,5.50 
Спорт.
15.20 Країна пiсень.
16.30 Концерт. Квартет 
Гетьман.
17.25 Еко-люди.
17.30 #ВУкраїнi.
18.55 Д/с «Дика при-
рода Канади. У серцi 
країни».
19.55,23.00 Д/с «Най-
дикiше мiсто свiту: Ма-
наус».
21.50 Д/с «Дика при-
рода Канади. Дикий 
захiд».
1.15,2.40 Суспiльна 
студiя. Головне.
3.50 Д/ф «Замiнованi 
вiрнiстю». (12+).
4.45 Енеїда.

6.30,7.10,8.10,9.10 
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30,4.10 
«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».
22.45 Комедiя «Рiдня». 

(12+).
1.00 Трилер «Ва-банк». 
(16+).
2.35 Х/ф «Полтергейст». 
(16+).

3.25,18.00,19.00,2.35 
«Стосується кожного».
4.55 «Телемагазин».
5.25,23.00 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-
вським».
,8.00,9.00,12.00,17.40 
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна про-
грама».
12.25 Т/с «Детектив 
Ренуар». (12+).
14.35,15.35 «Речдок».
16.30 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Неймовiрнi 
пригоди iталiйцiв у 
Росiї».
0.50 Х/ф «Операцiя «Ен-
теббе». (16+).

6.00,7.00,8.00,9.00,10
.00,11.00,12.00,15.00,
16.00,17.00,19.00,0.0
0,1.00,3.00,4.00,5.00 
Час новин.
6.25 Невигаданi iсторiї.
7.10,8.30,21.30 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15 Д/с «Масштабнi 
iнженернi поломки».
8.35,12.40,23.50 Д/с 
«Iсторiя навколо нас».
8.50 М/ф.
9.30 Машина часу.
10.10 Д/с «Ретроавто-
мобiлi».
11.10,17.10,1.10,5.10 
Д/с «Великi танковi 
битви».
13.00,18.00,19.15 Х/ф.
15.30 Час «Ч».
16.10,0.10 Д/с «Авiа-
носцi».
20.15,2.00 «Велика 
полiтика».
21.40 Час-Time.
22.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.

23.00 Д/с «Секретно: 
Холодна вiйна».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку 
дiтей.
4.30 Факти.
4.50 Громадянська обо-
рона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 «На трьох». (16+).
11.35,13.15 Х/ф «Оселя 
зла 3: Вимирання». 
(16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.55,16.15,21.30 Т/с 
«Пес». (16+).
16.50,22.35 Т/с «Дiль-
ничний з ДВРЗ». (16+).
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
20.20,2.55 Секретний 
фронт.
1.20 Х/ф «Оселя зла 5: 
Вiдплата». (18+).
3.45 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.55 Т/с «Комiсар Рекс».
9.50 МастерШеф. (12+).
13.10,14.50 Т/с 
«Слiпа». (12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.40,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
19.05 Супербабуся. 
(12+).
20.15,22.50 Т/с 
«Пiкнiк». (16+).
23.00 Т/с «Все не ви-
падково». (16+).
1.05 Т/с «Червонi бра-
слети».

5.55,7.15 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.20 Орел i решка.
9.20 Т/с «Надпри-

родне». (16+).
12.45 Любов на вижи-
вання. (16+).
14.30 Х/ф «Агенти 
А.Н.К.Л». (16+).
17.00,19.00 Хто 
зверху? (12+).
21.05 Х/ф «Пiрати Ка-
рибського моря. На краю 
свiту». (16+).
0.45 Х/ф «Спадкоємцi 
3». (12+).
2.45 Служба розшуку 
дiтей.
2.50 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00 
Сьогоднi.
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».
21.35 Футбол. Кон-
трольна гра. Чехiя - 
Україна.
23.50,2.00 Т/с «Вiкно 
життя 2». (12+).
1.30 Телемагазин.
3.10 Гучна справа.
3.40 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,

.00,17.00,18.00,19.00 
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» 
з Л. Вакулюк та С. 
Вардою.
9.10,10.10 «Новини 
країни» з К. Ашiон та П. 
Рольником.
11.10,12.10 «Новини 
країни» з М. Клюк та О. 
Близнюком.
13.15 «Обiдня перерва» 
з М. Шамановим та М. 
Стецюк.
14.15 «Великий день» з 
А. Сайчуком, Ю. Шпа-

чинською i Д. Щасливою.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук та В. Воло-
шиним.
18.15 «Ексклюзив» с 
Валерiєм Калнишем.
19.15 «Велика середа» з 
М. Ганапольським.
22.00 «Спецтема» з Т. 
Березовцем.

6.00 Х/ф «Крах инже-
нера Гарина», 3 с. (16+).
7.50 Х/ф «Жандарм из 
Сен-Тропе». (Франция 
- Италия). (16+).
10.00 Х/ф «Лучшее во 
мне». (США). (16+).
12.25 Х/ф «Классик». 
(16+).
14.25 Х/ф «Адреналин». 
(США). (16+).
16.10 Х/ф «Бумер». 
(16+).
18.55 Х/ф «Бумер 2». 
(16+).
21.20 Х/ф «Час пик». 
(16+).
23.20 Х/ф «Мгновения 
жизни». (США). (16+).
1.05 Х/ф «Жандарм и 
жандарметки». 
(Франция). (16+).
3.15 Х/ф «Зависть 
богов». (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.40 «Ух ти show».
8.50 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.40,18.10 «Орел i 
решка. Морський 
сезон».
12.30,20.00 «Орел i 
решка. Дива свiту».
14.30 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 Ко-
риснi поради.
13.30 Солодка дача.
14.00 Доктор То-
лстiкова.
14.30 Правила вижи-
вання.
16.30 Майстри ремонту.
18.00 Дачна вiдповiдь.
19.40 Удачний проект.
22.20 Готуємо разом.
23.50 Реальний секс.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.00 «Top Shop».
6.25 «Будьте здоровi».
7.55,9.00,17.00,2.55 
«Випадковий свiдок».
16.30,19.00,2.25 
«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».
0.50 «Легенди бандит-
ського Києва».
1.50 «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 «Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым».
12.45,18.45 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55,3.45 Т/с «Тайны 
следствия».
16.45,3.25 Новости 
культуры.

17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Частная 
жизнь».
23.15 Выборы-2021. 
Дебаты.
0.25 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
2.30 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.45 «Сергей Колтаков. 
Дар напрасный, дар 
случайный?»

6.00 Страх у твоєму 
домi.
6.55 Бандитська Одеса.
9.10,18.00 Правила 
виживання.
10.05,1.30 Речовий 
доказ.
11.15 Дика Iндiя. Не-
вiдомi моря.
12.15 Україна: забута 
iсторiя.
13.10,4.25 Сiяя: з нами 
у дику природу.
14.10 Вирiшальнi битви 
2 свiтової.
15.10,19.50 Їжа богiв.
16.10,21.50 Як влашто-
ваний Всесвiт.
17.05,22.45 Шукачi 
неприємностей.
18.55,23.40 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
20.50 Мiсiя Галапагоси.
0.35 Найєкстремаль-
нiший.
2.25 Скептик.
3.40 Гордiсть України.
5.15 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30 М/ф «Реальна 
бiлка».
11.10 М/ф «Льодови-
ковий перiод 4: Конти-
нентальний дрейф».
12.50 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 Во-
лодька.
23.30,1.45 Країна У 2.0.
0.00 Сiмейка У.
3.05 Вечiрка.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.40,14.35 Х/ф «Мор-
ской бой». (США). (12+).
8.45 Х/ф «Талантливый 
мистер Рипли». (США). 
(16+).
11.00 Х/ф «Чужой 
билет». (США). (12+).
12.45 Х/ф «Сделано в 
Америке». (США - 
Франция). (16+).
16.40 Х/ф «Малышка на 
миллион». (США). (16+).
18.50 Х/ф «Человек 
дождя». (США). (16+).
21.00 Х/ф «Дитя челове-
ческое». (Великобри-
тания - США). (16+).
22.45 Х/ф «Что скрывает 
ложь». (США). (16+).
0.15 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна». (США). (16+).
2.00 Х/ф «Сердцеед». 
(Франция). (16+).
3.45 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (Франция). 
5.50 Х/ф «Робин Гуд: 
Принц воров». (США). 
(12+).

6.00 Х/ф «Тiньовi вовки». 
7.55 Х/ф «Харлей 
Девiдсон i ковбой Маль-
боро». (16+).
9.55,2.00 Т/с «Мисливцi 
за релiквiями».
11.50,16.55 «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+).
2.45 «Вiдеобiмба 2».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

ТБ ПРОГРАМА

6.00 Гiмн України.
6.05 Невiдомi Карпати.
6.30 М/ф «Некмiтливий 
горобець».
6.40 М/ф «Як козаки у 
футбол грали».
7.00,8.00,9.00,13.00,1
5.00,18.00,21.00,23.35
,2.00,5.15 Новини.
7.05,0.15 Т/с «Масан-
тонiо». (16+).
8.05 Маршрутом змiн.
8.20 Геолокацiя: Волинь.
8.50 12 мiфiв про 
Донбас.
9.05 Телепродаж.
9.40 Т/с «Курорт».
11.30 Вiдтiнки України.
12.00,13.10,18.20 
Суспiльна студiя.
,21.45,0.10,2.35,5.50 
Спорт.
15.20 Країна пiсень.
16.20 Д/ф «Бовсунiвськi 
бабусi». (12+).
17.30,19.55 Д/с «Най-
дикiше мiсто свiту: Ма-
наус».
18.55 Д/с «Дика при-
рода Канади. Бiля 
кромки криги».
21.50 Д/с «Дика при-
рода Канади. У серцi 
країни».
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
1.15,2.40 Суспiльна 
студiя. Головне.
3.50 Д/ф «Перехрестя 
Балу». (12+).
4.45 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».
20.36 «ПроCпорт».
20.38 «Чистоnews».
20.45 Т/с «Моя улю-

блена Страшко».
21.45 «Право на владу».
0.45 Драма «Бiйцiвський 
клуб». (16+).
3.25 Х/ф «Пандорум». 
(16+).

4.05 М/ф.
4.55 «Телемагазин».
5.25,22.40 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-
вським».
8.00,9.00,12.00,17.40 
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».
16.30 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
18.00,19.00 «Стосу-
ється кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Джентль-
мени удачi».
0.30 Х/ф «Уотергейт: 
Крах Бiлого дому». (12+).
2.25 «Україна: забута 
iсторiя».

6.00,7.00,8.00,9.00,10
.00,11.00,12.00,15.00,
16.00,17.00,19.00,0.0
0,1.00,3.00,4.00,5.00 
Час новин.
6.25 Вечiр з Янiною Со-
коловою.
7.10,8.30,21.30 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15 Д/с «Масштабнi 
iнженернi поломки».
8.35,12.40,23.50 Д/с 
«Iсторiя навколо нас».
8.50 М/ф.
9.30 Машина часу.
10.10 Д/с «Ретроавто-
мобiлi».
11.10,17.10,1.10,5.10 
Д/с «Великi танковi 
битви».
13.00,18.00,19.15 Х/ф.
15.30 Час «Ч».
16.10 Таємницi вiйни.
20.15,2.00 «Прямим 
текстом з Юрiєм Лу-

ценком».
21.40 Час-Time.
22.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
23.00 Д/с «Секретно: 
Холодна вiйна».
0.10 Д/с «Авiаносцi».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.25 Факти.
4.45 Громадянська обо-
рона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 «На трьох». (16+).
11.00,13.15 Х/ф «Чужий 
3». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.55,16.15,21.30 Т/с 
«Пес». (16+).
16.50,22.35 Т/с «Дiль-
ничний з ДВРЗ». (16+).
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
20.20,3.10 Анти-зомбi.
1.25 Х/ф «Оселя зла 6: 
Фiнальна битва». (16+).
3.55 Я зняв!

5.20 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.45 Т/с «Комiсар Рекс».
9.40 МастерШеф. (12+).
13.05,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.40,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
19.05 Супербабуся. 
(12+).
20.15,22.50 Т/с «Пiкнiк». 
(16+).
23.00 Т/с «Все не випад-
ково». (16+).
1.00 Т/с «Червонi бра-
слети».

5.55,7.15 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.20 Орел i решка.

9.30 Т/с «Надприродне». 
(16+).
12.10 Любов на вижи-
вання. (16+).
14.00 Х/ф «Пiрати Ка-
рибського моря: Про-
кляття «Чорної перлини». 
(16+).
17.00,19.00 Хто зверху? 
(12+).
21.00 Х/ф «Пiрати Ка-
рибського моря: На 
дивних берегах». (16+).
23.50 Х/ф «Зорянi вiйни: 
Останнi джедаї». (12+).
2.50 Служба розшуку 
дiтей.
2.55 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
8.00,15.00,19.00,23.00 
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30,18.00 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 По слiдах.
23.50,2.00 Т/с «Вiкно 
життя 2». (12+).
1.30 Телемагазин.
3.10 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,14.0
0,16.00,17.00,18.00 
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» 
з Л. Вакулюк та С. 
Вардою.
9.10,10.10 «Новини 
країни» з К. Ашiон та П. 
Рольником.
11.10,12.10 «Новини 
країни» з М. Клюк та О. 
Близнюком.
13.15 «Обiдня перерва» 
з М. Шамановим та М. 
Стецюк.
14.15 «Великий день» з 

А. Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i Д. Щасливою.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук та В. Воло-
шиним.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
19.45 «П`ята колонка» з 
Х. Чернегою.
20.15 «Про полiтику» з 
С. Орловською та А. Му-
харським.
22.00 «Спецтема» з Т. 
Березовцем.

6.00 Х/ф «Крах инже-
нера Гарина», 4 с. (16+).
7.50 Х/ф «Жандарм и 
жандарметки». 
(Франция). (16+).
10.00 Х/ф «Бумер 2». 
(16+).
12.25 Х/ф «Час пик». 
(16+).
14.25 Х/ф «Мгновения 
жизни». (США). (16+).
16.10 Х/ф «Зависть 
богов». (16+).
18.55 Х/ф «Воспоми-
нания о будущем». (Ве-
ликобритания - Дания). 
21.20 Х/ф «Легенды о 
Круге». (16+).
23.20 Х/ф «Сестры». 
(16+).
1.05 Х/ф «Жандарм на 
прогулке». (Франция 
- Италия). (16+).
3.15 Х/ф «Солдат 
Джейн». (США - Велико-
британия). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.40 «Ух ти show».
8.50 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.40,18.10 «Орел i 
решка. Морський сезон».
12.30,20.00 «Орел i 
решка. Дива свiту».
14.30 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 Солодка дача.
14.00 Доктор Толстiкова.
14.30 Правила вижи-
вання.
16.30 Майстри ремонту.
18.00 Дачна вiдповiдь.
19.40 Удачний проект.
22.20 Готуємо разом.
23.50 Реальний секс.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.00 «Top Shop».
6.25 «Вартiсть життя».
7.50,9.00,17.00,3.00 
«Випадковий свiдок».
2.30,16.30,19.00,2.30 
«Свiдок».
10.45,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
14.45,23.00 Т/с «Слiпа 
зона». (16+).
18.20,1.50 «Правда 
життя».
0.50 «Легенди бандит-
ського Києва».
3.10 «Речовий доказ».
4.05 «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.
14.55,3.00 Т/с «Тайны 
следствия».
16.45,2.40 Новости 
культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Частная 
жизнь».
23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.45 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.00 «Абсолютный слух».

6.00 Страх у твоєму 
домi.
6.55 Бандитський Київ.
9.15,18.00 Правила 
виживання.
10.10,1.30 Речовий 
доказ.
11.20 Мiсiя Галапагоси. 
Колиска життя.
12.15 Україна: забута 
iсторiя.
13.10,4.25 Сiяя: з нами 
у дику природу.
14.10 Вирiшальнi битви 
2 свiтової.
15.10,19.50 Їжа богiв.
16.10,21.50 Як влашто-
ваний Всесвiт.
17.05,22.45 Шукачi 
неприємностей.
18.55,23.40 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
20.50 Дика Мексика.
0.35 Найєкстремаль-
нiший.
2.25 Скептик.
3.40 Гордiсть України.
5.15 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30 М/ф «Реальна бiлка 
2».
11.10 М/ф «Льодови-
ковий перiод 5: Курс на 
зiткнення».
12.55 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 Сiмейка У.
3.05 Вечiрка.
5.50 Кориснi пiдказки.

8.05 Х/ф «Давайте по-
танцуем». (США). (12+).
9.50 Х/ф «Дневник па-
мяти». (США). (16+).
11.50 Х/ф «Остров 
Ним». (США). (12+).
13.25 Х/ф «Малышка на 
миллион». (США). (16+).
15.35 Х/ф «Иллюзия 
обмана 2». (США - Китай 
- Великобритания - Ка-
нада). (12+).
17.40 Х/ф «Сокровище 
Амазонки». (США). (16+).
19.20 Х/ф «Седьмой 
сын». (США - Великобри-
тания - Канада - Китай). 
21.00 Х/ф «Та еще па-
рочка». (США). (18+).
23.00 Х/ф «Лица в 
толпе». (США). (16+).
0.40 Х/ф «Эволюция». 
2.20 Х/ф «Ангелы и де-
моны». (США - Италия). 
4.35 Х/ф «Белфегор - 
призрак Лувра». 
(Франция). (12+).

6.00 Х/ф «Логан». (16+).
8.45 Х/ф «Люди Iкс: 
Темний Фенiкс».
10.55 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
12.50,16.55 «Загу-
блений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,2.05 «Спецкор».
18.50,2.35 «ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 «Воїни дорiг».
20.25,21.30 Т/с «Плут». 
22.40,0.15 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
3.05 «Вiдеобiмба 2».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.
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6.00 Гiмн України.
6.05,4.30 Енеїда.
6.30 М/ф «Як козаки сiль 
купували».
6.40 М/ф «Як козаки у 
хокей грали».
7.00,8.00,9.00,21.00,0
.45,2.25,5.35 Новини.
7.05 Т/с «Масантонiо». 
(16+).
8.05 Д/с «Дикi Дива. Дикi 
тварини в зоопарку Сан-
Дiєго».
8.30,10.10 #ВУкраїнi.
9.05 Телепродаж.
9.40 Антропологiя.
10.35 Д/с «Дика при-
рода Канади. Бiля 
кромки криги».
11.30,2.00 Д/с «Най-
дикiше мiсто свiту: Ма-
наус».
12.00 Х/ф «Ярослав 
Мудрий», 1 i 2 с.
14.40,17.20 Мiста та 
мiстечка.
15.00 UA:Фольк.
16.00 Концерт. Дмитро 
та Назарiй Яремчуки.
17.45 Х/ф «Украдене 
щастя», 1-3 с.
21.25 Х/ф «Украдене 
щастя», 4 с.
22.30 Д/с «Таємницi 
iсторiї. Портрети».
1.10 Д/с «Велике 
зiбрання слонiв».
2.50 Х/ф «Вавилон ХХ».
5.25 12 мiфiв про 
Донбас.

7.00,5.30 «Життя 
вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
18.30 «Свiт навиворiт 12. 
Пакистан».
19.30 «ТСН».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Вечiрнiй 
квартал».
22.25 «Жiночий 
квартал».
0.20 «Свiтське життя».

1.20 Детектив «Дев`ята 
брама». (16+).
3.45 Драма «Гори й 
камiння». (16+).

3.35 «Чекай на мене. 
Україна».
4.45 «Телемагазин».
5.15 М/ф.
5.50 «Слово Предстоя-
теля».
5.55 «Орел i решка. На 
краю свiту».
6.55 Х/ф «Фантомас 
проти Скотланд-Ярду».
9.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.00 Х/ф «Ласкаво про-
симо, або Стороннiм вхiд 
заборонено».
12.30 Т/с «Гостя з май-
бутнього».
18.20 Х/ф «Джентль-
мени удачi».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «В бiй йдуть 
однi «старi».
22.20 «Ленiнград. До-
рога життя».
23.20 Х/ф «Завтра була 
вiйна».
1.10 Х/ф «Ми смертi 
дивилися в обличчя».
2.35 Х/ф «Дорога моя 
людина».

6.00,7.00,8.00,9.00,10
.00,11.00,12.00,15.00,
18.00,20.00,0.00,1.00,
2.00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.10,7.10,1.10 Д/с 
«Найнебезпечнiшi по-
льоти».
7.50,8.50,21.25 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
8.15 Д/с «Неймовiрнi 
винаходи».
8.40 Натхнення.
9.10 Автопiлот.
9.30 Майстри ремонту.
10.15,18.30,0.35 Неви-
гаданi iсторiї.
10.35 Медекспертиза.

11.10 Д/с «Таємнича 
свiтова вiйна».
12.15,22.00 Концерт.
15.15 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!

5.15 Скарб нацiї.
5.20 Еврика!
5.30 Факти.
5.55 Анти-зомбi.
6.55,2.00 Громадянська 
оборона.
8.00 Прихована небез-
пека.
8.55 Т/с «Розтин покаже 
2». (16+).
12.40,13.00 Х/ф «Ав-
тобан». (16+).
12.45 Факти. День.
14.50 Х/ф «Перевiзник 
3». (16+).
16.50 Х/ф «Перевiзник: 
Спадщина». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Праведник». 
21.45 Х/ф «Праведник 
2». (16+).
0.05 Х/ф «Оселя зла 4: 
Життя пiсля смертi». 
(18+).
3.00 Секретний фронт.

5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.55,10.55 Т/с «Пiкнiк». 
(16+).
7.55 Неймовiрна правда 
про зiрок.
16.40,22.35 Звана ве-
черя. (12+).
19.00 МастерШеф. 
(12+).

6.00 Вар`яти. (12+).
6.10 Хто проти блон-
динок? (12+).
8.10,9.55 Kids` Time.
8.15 М/ф «Микита Ко-
жум’яка».
10.00 Орел i решка. 
Земляни.
11.10 Орел i решка. 
Чудеса свiту.
12.15 Хто зверху? (12+).
14.15 Х/ф «Пiрати Ка-
рибського моря: На 
дивних берегах». (16+).
17.05 Х/ф «Пiрати Ка-
рибського моря: Помста 
Салазара». (12+).
20.00 Х/ф «2012». (16+).
23.00 Х/ф «Земне ядро».
1.50 Х/ф «Морган». 
(16+).
2.55 Х/ф «Непроханий 
гiсть». (12+).

7.00,15.00,19.00 Сьо-
годнi.
7.25,3.40 Реальна мiс-
тика.
7.40 Т/с «Люся. Iнтерн». 
(12+).
9.50 Т/с «Здрастуй, се-
стра».
14.15 Т/с «Розмiнна 
монета», 1 i 2 с. (12+).
15.20 Т/с «Розмiнна 
монета». (12+).
20.00 Головна тема.
21.00 Спiвають все!
23.10 Т/с «Дружина з 
того свiту», 1 i 2 с. (16+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Дружина з того 
свiту». (16+).

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 В. Калнишем.
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 «В начале 
славных дел», 1 с. (16+).
7.50 Х/ф «Жандарм и 
инопланетяне». 
(Франция). (16+).
10.00 Х/ф «Перегон». 
(16+).
12.25 Х/ф «На море». 
(16+).
14.25 Х/ф «Няньки». 
(США). (16+).
16.10 Х/ф «Война». 
(16+).
18.55 Х/ф «Альфа дог». 
(Германия - США). (16+).
21.20 Х/ф «Мечтатель». 
(США). (16+).
23.20 Х/ф «Все ради 
нее». (Франция - 
Испания). (16+).
1.05 Х/ф «Жандарм в 
Нью-Йорке». (Франция 
- Италия). (16+).
3.15 Х/ф «Аритмия». 
(16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.45 «Ух ти show».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.00 Х/ф «Осiнь у Нью-
Йорку». (16+).
12.00 Х/ф «День ма-
терi». (16+).

14.10 «Орел i решка. 
Навколосвiтня подорож».
0.00 Х/ф «Замкнутий 
ланцюг». (16+).
1.50 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
2.35 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 Досьє Голiвуда.
9.30 Iдеї ремонту.
10.20 Правила життя.
12.00 Майстри ремонту.
12.50 Один за 100 
годин.
14.30 Затишна дача.
16.10 Дача бородача.
18.50 Шiсть соток.
22.20 Дачна вiдповiдь.
23.00 Квартирне пи-
тання.
0.40,3.40 Кориснi по-
ради.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.00 «Top Shop».
6.00 «Легенди бандит-
ської Одеси».
6.55 Х/ф «Самотня жiнка 
бажає познайомитись».
8.35 Х/ф «Гнiздо гор-
лицi». (16+).
10.30 «Легенди карного 
розшуку».
12.20 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
13.40 Т/с «Смерть у раю 
10». (16+).
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00,2.20 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Чорний 
орел». (16+).
21.20 Х/ф «Крутi 
стволи». (16+).
23.25 Х/ф «Заклятi во-
роги». (16+).
1.05 «Таємницi 
кримiнального свiту».
2.55 «Випадковий 
свiдок».
4.10 «Речовий доказ».

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 Вести.
11.30 «Сто к одному».
12.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!»
14.25 Х/ф «Крылья Пе-
гаса».
18.05 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Золотой 
папа».
0.20 Х/ф «Сваты».
2.40 Х/ф «Сваты 2».
4.35 Х/ф «Летом я пред-
почитаю свадьбу».

6.00 Випадковий свiдок.
9.20,19.05 Україна: 
забута iсторiя.
10.15,20.00 У пошуках 
iстини.
11.15 Речовий доказ.
12.25,0.00 Їжа богiв.
13.25 Таємнича свiтова 
вiйна.
14.25 Мiстичний бiк 
нацизму.
17.05 Мiсiя Галапагоси.
18.05 Дика Мексика.
21.00 Неймовiрний 
космос.
1.00,5.40 Мiстична 
Україна.
1.55 Iлюзiї сучасностi.
3.15 Правда життя.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30 Одного разу пiд 
Полтавою.
12.25 М/ф «Льодови-
ковий перiод 3: Ера ди-
нозаврiв».
14.10 М/ф «Льодови-
ковий перiод 4: Конти-
нентальний дрейф».
15.50 М/ф «Льодови-
ковий перiод 5: Курс на 
зiткнення».
17.35 М/ф «Мадагаскар 

2».
19.15 М/ф «Мадагаскар 
3».
21.00 Х/ф «Аватар».
0.05 Панянка-селянка.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.45 Х/ф «Тарзан. Ле-
генда». (США). (16+).
8.30 Х/ф «Робин Гуд: 
Принц воров». (США). 
(12+).
10.50 Х/ф «Иллюзия 
обмана 2». (США - Китай 
- Великобритания - Ка-
нада). (12+).
12.55 Х/ф «Парк Юрс-
кого периода 2: Зате-
рянный мир». (США). 
(16+).
15.00 Х/ф «Дневники 
няни». (США). (16+).
16.40 Х/ф «Белоснежка 
и охотник». (США). (16+).
18.45,2.50 Х/ф «Маска 
Зорро». (США - Гер-
мания). (12+).
21.00 Х/ф «Лекарство от 
здоровья». (США - Гер-
мания). (18+).
23.20 Х/ф «Тутси». 
(США). (16+).
1.15 Х/ф «Голая правда». 
(США). (16+).
5.00 Х/ф «Люди в 
черном 2». (США). (12+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.00 «ДжеДАI».
8.40 «Загублений свiт».
12.45 Т/с «Перевiзник». 
(16+).
15.45 Х/ф «Облога». 
(16+).
18.00 Х/ф «Розплата». 
(16+).
20.00 Х/ф «Повiтряна 
в`язниця». (16+).
22.10 Х/ф «Фар Край». 
(18+).
0.00 «Помста природи».
3.20 Т/с «Зустрiчна 
смуга». (16+).
4.05 «Цiлком та-
ємно-2017».
5.45 Телемагазини.

п'ятниця, 10 вересня

субота, 11 вересня

6.00 Гiмн України.
6.05 Земля, наближена 
до неба.
6.30 М/ф «Як козаки 
кулiш варили».
6.40 М/ф «Як козаки 
прибульцiв зустрiчали».
7.00,8.00,9.00,13.00,1
5.00,18.00,21.00,23.3
5,2.00,5.15 Новини.
7.05,0.15 Т/с «Масан-
тонiо». (16+).
8.05 Маршрутом змiн.
8.20 Геолокацiя: Волинь.
8.50 12 мiфiв про 
Донбас.
9.05 Телепродаж.
9.40 Т/с «Курорт».
11.30 Вiдтiнки України.
12.00,13.10,18.20 
Суспiльна студiя.
0,21.45,0.10,2.35,5.50 
Спорт.
15.20 Країна пiсень.
16.30 Концерт. Нiна 
Матвiєнко та Дмитро 
Андрiєць.
17.30 Перша шпальта.
18.55 Д/с «Велике 
зiбрання слонiв».
19.55 Д/с «Найдикiше 
мiсто свiту: Манаус».
21.50 Д/с «Дика при-
рода Канади. Бiля 
кромки криги».
23.00 #ВУкраїнi.
1.15,2.40 Суспiльна 
студiя. Головне.
3.30 «Зворотнiй вiдлiк».

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».
9.25,10.20,4.30,6.05 
«Життя вiдомих людей».
11.15,12.20,14.05 
«Твiй день».
14.45,20.20 «Одру-
ження наослiп».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Чистоnews».
22.30 Драма «Ворог 
бiля ворiт».
1.10 Х/ф «Дзеркала». 

(18+).
3.10 Комедiя «Убити 
Гассельгоффа». (16+).

3.10,18.00 «Стосується 
кожного».
4.55 «Телемагазин».
5.25,23.35 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-
вським».
,8.00,9.00,12.00,17.40 
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00,11.00 «Корисна 
програма».
12.25 Т/с «Детектив 
Ренуар». (12+).
14.35,15.30,1.25,2.55 
«Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «К-19».

6.00,7.00,8.00,9.00,10
.00,11.00,12.00,15.00,
16.00,17.00,19.00,0.0
0,1.00,3.00,4.00,5.00 
Час новин.
6.25 Особливий погляд.
7.10,8.10,21.30 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15 Д/с «Масштабнi 
iнженернi поломки».
8.15,12.30 Форшмак.
8.40 Натхнення.
8.50 М/ф.
9.30 Машина часу.
10.10 Д/с «Ретроавто-
мобiлi».
11.10,17.10,1.10,5.10 
Д/с «Великi танковi 
битви».
13.00,18.00,19.15 Х/ф.
15.30 Час «Ч».
16.10,0.10 Д/с «Авiа-
носцi».
20.15,2.00 «Час за 
Гринвiчем».
21.40 Час-Time.
22.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
23.00 Д/с «Секретно: 
Холодна вiйна».
23.50 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».

3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.05 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку 
дiтей.
4.25,1.15 Факти.
4.45 Громадянська обо-
рона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10,20.10 Ди-
зель-шоу. (12+).
,13.15,23.00,1.40 «На 
трьох». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
14.00,16.15 Т/с «Пес». 
(16+).
16.50 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
3.25 Я зняв!

5.15 Х/ф «Реальна 
любов». (16+).
7.55 Врятуйте нашу 
сiм`ю. (16+).
11.35,14.50,18.05 Т/с 
«Слiпа». (12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
20.15,22.50 Т/с «Слiд». 
(16+).
1.00 Х/ф «Буде страшно 
- посмiхайся». (16+).

5.55,7.05 Kids` Time.
6.00 М/ф.
7.10 Орел i решка.
9.15 Пекельна кухня.
11.15 Х/ф «Пiрати Ка-
рибського моря: Скриня 
мерця». (16+).
14.20 Х/ф «Пiрати Ка-
рибського моря. На краю 
свiту». (16+).
18.00 Х/ф «Самотнiй 
рейнджер». (16+).
21.00 Х/ф «Пiрати Ка-
рибського моря: Помста 
Салазара». (12+).
23.45 Х/ф «Некро-

мантiя». (18+).
1.10 Вар`яти. (12+).
2.25 Служба розшуку 
дiтей.
2.30 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00 
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.40 Т/с «Любов ма-
терi». (12+).
14.35 Т/с «Аквамарин», 
1 i 2 с. (12+).
15.30 Т/с «Аквамарин». 
(12+).
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00 Свобода слова 
Савiка Шустера.
0.00,2.00 Т/с «Вiдкрите 
вiкно». (12+).
1.30 Телемагазин.
4.00 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,14.0
0,16.00,17.00 «Ре-
портер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» 
з Л. Вакулюк та С. 
Вардою.
9.10,10.10 «Новини 
країни» з К. Ашiон та П. 
Рольником.
11.10,12.10 «Новини 
країни» з М. Клюк та О. 
Близнюком.
13.15 «Обiдня перерва» 
з М. Шамановим та М. 
Стецюк.
14.15 «Великий день» з 
А. Сайчуком, Ю. Шпа-
чинською i Д. Щасливою.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук та В. Воло-
шиним.
18.00 Велике ток-шоу з 
М. Ганапольським та Ю. 
Литвиненко.
21.00 «Влада хохотала» 
з Ю. Петрушевським.
21.30 «Мiнiстерство 
правди».
22.00 «Запорєбрик 

News» з О. Курбановою.
22.15 «Регiоналiтi».
22.45 «Watchdogs».

6.00 Х/ф «Меня это не 
касается». (16+).
7.50 Х/ф «Жандарм на 
прогулке». (Франция 
- Италия). (16+).
10.00 Х/ф «Воспоми-
нания о будущем». (Ве-
ликобритания - Дания). 
(16+).
12.25 Х/ф «Легенды о 
Круге». (16+).
14.25 Х/ф «Сестры». 
(16+).
16.10 Х/ф «Солдат 
Джейн». (США - Велико-
британия). (16+).
18.55 Х/ф «Перегон». 
21.20 Х/ф «На море». 
23.20 Х/ф «Няньки». 
(США). (16+).
1.05 Х/ф «Жандарм и 
инопланетяне». 
(Франция). (16+).
3.15 Х/ф «Война». (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.40 «Ух ти show».
8.50 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.40 «Орел i решка. 
Морський сезон».
12.30,20.15 «Орел i 
решка. Дива свiту».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
18.10 Х/ф «День ма-
терi». (16+).
22.15 Т/с «Доктор 
Хаус». (16+).
1.45 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
2.40 Т/с «Три сестри».
3.25 «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.
13.00,3.40 Кориснi 
поради.
13.30 Солодка дача.
14.00 Доктор То-
лстiкова.
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 «Top Shop».
6.20,1.50 «Правда 
життя».
7.50,9.00,17.00,2.50 
«Випадковий свiдок».
30,16.30,19.00,2.20 
«Свiдок».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
14.45,23.00 Т/с «Слiпа 
зона». (16+).
18.20 «Таємницi свiту».
0.50 «Легенди бандит-
ського Києва».
3.10 «Речовий доказ».
4.05 «Правда життя. 
Професiйнi байки».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
,14.00,17.00,20.00 
Вести.
11.35,4.30 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым».
12.45,18.45 «60 минут».
14.30,20.45 Вести. 
Местное время.
14.55,3.00 Т/с «Тайны 
следствия».
16.45 Новости культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.00 «Шоу Большой 
Страны».
22.55 «100янов».

0.45 «2 Верник 2». Ан-
дрей Першин (Жора 
Крыжовников).
1.30 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана».

6.00 Страх у твоєму 
домi.
6.55 Бандитська Одеса.
9.15,18.00 Правила 
виживання.
10.05,1.30 Речовий 
доказ.
11.15 Мiсiя Галапагоси.
12.15 Україна: забута 
iсторiя.
13.10,3.55 Сiяя: з нами 
у дику природу.
14.10 Вирiшальнi битви 
2 свiтової.
15.10,19.50 Їжа богiв.
16.10,21.50 Як влашто-
ваний Всесвiт.
17.05 Шукачi неприєм-
ностей.
18.55,23.40 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
20.50 Дика Мексика.
22.45 Вiн i вона. Бiй за 
життя.
0.35 Найєкстремаль-
нiший.
2.25 Зворотний бiк Мi-
сяця.
3.10 Гордiсть України.
4.45 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30 М/ф «Дивопарк».
11.15 М/ф «Льодови-
ковий перiод 2: Гло-
бальне потеплiння».
13.00 4 весiлля.
14.00,17.00 Богиня 
шопiнгу. Битва блон-
динок.
15.00,2.15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00,3.05 Панянка-се-
лянка.
18.00 СуперЖiнка.
19.00,20.00,22.30 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.30,1.00 Країна У 2.1.
22.00,23.00 Танька i Во-
лодька.
23.30,1.45 Країна У 2.0.

0.00 Сiмейка У.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.10,14.10 Х/ф 
«Седьмой сын». (США - 
Великобритания - Ка-
нада - Китай). (16+).
7.50,15.50 Х/ф «Сокро-
вище Амазонки». (США). 
(16+).
9.30 Х/ф «Сделано в 
Америке». (США - 
Франция). (16+).
11.20,5.15 Х/ф «Ма-
ленький Манхэттен». 
(США). (12+).
12.45 Х/ф «Страшно 
красив». (США). (16+).
17.30 Х/ф «Давайте 
потанцуем». (США). 
(12+).
19.15 Х/ф «Чужой 
билет». (США). (12+).
21.00 Х/ф «Свадьба 
лучшего друга». (США). 
(12+).
22.40 Х/ф «Голая 
правда». (США). (16+).
0.15 Х/ф «Сбежавшая 
невеста». (США). (16+).
2.05 Х/ф «С любовью, 
Рози». (Великобритания 
- Германия). (16+).
3.50 Х/ф «Такси». 
(Франция). (16+).

6.00 Х/ф «День, коли 
Земля зупинилась». 
(16+).
8.00 Х/ф «Королi ву-
лиць». (16+).
10.05,0.45 Т/с «Мис-
ливцi за релiквiями».
12.00 «Загублений 
свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,1.40 «Спецкор».
18.50,2.10 «ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 Х/ф «Мiцний 
горiшок». (16+).
22.10 Х/ф «Мiцний 
горiшок 2». (16+).
2.40 «Цiлком та-
ємно-2017».
3.05 «Вiдеобiмба 2».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.
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6.00 Гiмн України.
6.05,4.10 Енеїда.
8.55,20.30,2.50,5.35 
Новини.
7.10 М/ф «Як козаки 
сiль купували».
7.20 М/ф «Як козаки 
наречених виручали».
7.40 М/ф «Як козаки у 
хокей грали».
8.15 Погода.
8.20 Д/с «Найдикiше 
мiсто свiту: Манаус».
9.00 Божественна 
Лiтургiя Православної 
Церкви України.
11.00,12.01 Недiльна 
Лiтургiя Української 
Греко-Католицької 
Церкви.
12.00 Хвилина мов-
чання: День пам`ятi 
українцiв - жертв приму-
сового виселення з 
Лемкiвщини, Надсяння, 
Холмщини, Пiвденного 
Пiдляшшя, Любачiв-
щини, Захiдної Бойкiв-
щини у 1944-1951 
роках.
12.30 Недiльна Свята 
Меса Римсько-Като-
лицької Церкви в 
Українi.
13.30 Д/ф «Бити. Мо-
литися. Тримати».
14.30 Телепродаж.
15.05 UA:Фольк.
16.10,23.00 Х/ф «Укра-
дене щастя», 1-4 с.
20.55 ЧС з футзалу FIFA 
2021. Литва - Вене-
суела.
3.15 #ВУкраїнi.
5.05 Я вдома.

7.00 «Життя вiдомих 
людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт 
12. Пакистан».
11.00 «Свiт навиворiт».

18.30 «Свiтське життя».
19.30,5.00 «ТСН-Тиж-
день».
21.00 «Танцi з зiрками».
0.00 Драма «Пар-
фумер: iсторiя одного 
вбивцi». (16+).
2.45 Бойовик «Карти, 
грошi, два стволи». 
(18+).

4.25 Х/ф «Iгри дорослих 
дiвчаток».
6.35 Х/ф «Собор Па-
ризької Богоматерi».
9.00 «Готуємо разом».
00,11.00,11.50,12.50 
«Iнше життя».
13.40 «Речдок. Випе-
реджаючи час. Ушаков».
18.10 Х/ф «Пiдозри 
мiстера Уїчера: Що зв`я-
зують узи». (12+).
20.00 «Подробицi 
тижня».
22.00 Х/ф «В бiй йдуть 
однi «старi».
23.55 Х/ф «Мерседес» 
тiкає вiд переслiду-
вання».
1.30 «Речдок».

6.00 Вiкно до Америки.
6.10,7.10 Д/с «Найне-
безпечнiшi польоти».
7.00,8.00,8.50,15.00,
,0.00,2.00,3.00,4.00 
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 «Таємнича 
смерть».
15.15,22.00 Концерт.
18.00,1.00,5.00 Пiд-
сумки тижня з А. Мiрош-
ниченко.

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!

4.25 Скарб нацiї.
4.40 Факти.
5.05,6.50 Громадян-
ська оборона.
5.50 Секретний фронт.
7.50,13.00 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 «Три iкси: 
Реактивiзацiя». (16+).
23.30 Х/ф «Згадати 
все». (16+).
1.40 Х/ф «Оселя зла 5: 
Вiдплата». (18+).
3.05 Я зняв!

4.35 Т/с «Гордiсть та 
упередження».
10.45 МастерШеф. 
(12+).
14.25 Супербабуся. 
(12+).
19.00 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
21.00 Один за всiх. 
(16+).
22.15 Таємницi ДНК. 
(16+).

6.00 Т/с «Зачароване 
королiвство».
11.00 Х/ф «Вiллоу».
13.40 Х/ф «Вiрус». 

(16+).
15.30 Х/ф «2012». 
(16+).
18.40 Х/ф «Гренландiя». 
(16+).
21.00 Х/ф «Перл 
Гарбор».
0.50 Х/ф «Здобич». 
(16+).
2.20 Вар`яти. (12+).

5.50 Сьогоднi.
6.50,4.45 Реальна мiс-
тика.
8.50 Т/с «Клятва 
лiкаря».
16.30 Т/с «Дитина з 
гарантiєю», 1 i 2 с. (12+).
19.00 Сьогоднi. Пiд-
сумки з Олегом Пан-
ютою.
21.00 Т/с «Дитина з 
гарантiєю». (12+).
22.30 30 рокiв Нацiо-
нальному Олiмпiй-
ському Комiтету.
23.30,2.00 Т/с «Здра-
стуй, сестра».
1.30 Телемагазин.
4.15 Гучна справа.

9.00,10.00,11.00,12.0
0,13.00,17.00 «Ре-
портер». Новини.
9.15 «Медексперт» з К. 
Трушик.
10.10 «Про особисте» з 
Н. Фiцич.
11.15,12.15 «Акценти» 
з Н. Фiцич.
13.10 «П`ята колонка» з 
Х. Чернегою.
13.40 «Запорєбрик 
News» з О. Курбановою.
14.00,15.30 Концерт.
17.15 «Не наша Russia» 
з М. Гаєм та I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» 
з В. Калнишем.
20.00 «Прямий доказ».
20.20 «Watchdogs».
20.45 «Sound.чєк».
21.00 «Великi новини» з 
Т. Березовцем.

22.00 «Влада хохотала» 
з Ю. Петрушевським.
22.30 «Щасливий день 
з полiтиком».
23.00 «Вата шоу» з А. 
Полтавою.

6.00 Х/ф «В начале 
славных дел», 2 с. (16+).
7.50 Х/ф «Жандарм в 
Нью-Йорке». (Франция 
- Италия). (16+).
10.00 Х/ф «Альфа дог». 
(Германия - США). 
(16+).
12.25 Х/ф «Мечтатель». 
(США). (16+).
14.25 Х/ф «Все ради 
нее». (Франция - 
Испания). (16+).
16.10 Х/ф «Аритмия». 
(16+).
18.55 Х/ф «Экипаж». 
(16+).
21.20 Х/ф «Добро по-
жаловать к Райли». 
(США - Великобри-
тания). (16+).
23.20 Х/ф «Законы при-
влекательности». (Ве-
ликобритания - Ир-
ландия). (16+).
1.05 Х/ф «Пенелопа». 
(Великобритания - 
США). (12+).
3.15 Х/ф «Поезд на 
Юму». (США). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.40 «Орел i решка. 
Незвiдана Європа».
10.20 Х/ф «Мисливець 
з Уолл-стрiт». (16+).
12.30 Х/ф «Осiнь у Нью-
Йорку». (16+).
14.30 «Орел i решка. На 
краю свiту».
2.00 Т/с «Три сестри».
2.50 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.

7.30 Квадратний метр.
9.30 Майстри ремонту.
12.00 Правила життя.
13.40,22.20 Дачна 
вiдповiдь.
14.40 Шiсть соток.
18.00 Удачний проект.
19.40 Затишна дача.
20.30 Дача бородача.
23.00 Квартирне пи-
тання.
0.40 Iдеї ремонту.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
3.40 Кориснi поради.
4.10 М/ф.

5.00 «Top Shop».
5.30 Х/ф «Останнiй 
гейм».
7.00 «Слово Предстоя-
теля».
7.05 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
9.40 Т/с «Смерть у раю 
10». (16+).
14.05 Х/ф «Чорний 
орел». (16+).
15.55 Х/ф «Крутi 
стволи». (16+).
18.00 «Легенди карного 
розшуку».
22.15 Х/ф «Незапе-
речний 3». (18+).
0.05 Х/ф «Заклятi во-
роги». (16+).
1.50 «Речовий доказ».

6.10,1.25 Х/ф 
«Сюрприз для люби-
мого».
7.45 «Диалоги о жи-
вотных. Сафари Парк в 
Геленджике».
8.25 «Устами мла-
денца».
9.10 Местное время. 
Воскресенье.
9.40 «Пешком...» Мо-
сква - шоссе Энту-
зиастов.
10.15,4.40 «Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым».

10.55 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым».
11.30 «Сто к одному».
12.15 «Большая пере-
делка».
13.15 «Парад юмора».
14.40,3.05 Х/ф «Ме-
довый месяц».
16.20 Х/ф «Таксистка».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым».

6.00 Випадковий 
свiдок.
9.00,19.05 Україна: 
забута iсторiя.
9.55,20.00 У пошуках 
iстини.
10.55 Речовий доказ.
12.05,23.40 Їжа богiв.
13.05 Таємнича свiтова 
вiйна.
14.05 Неймовiрний 
космос.
17.05 Дика Мексика.
21.00 Мiстичний бiк 
нацизму.
0.40,5.20 Мiстична 
Україна.
1.30 Телеформат.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
10.30 М/ф «Дев`ять». 
(16+).
12.00 М/ф «Пташинi 
пригоди».
13.30 Х/ф «Аватар».
16.30 Х/ф «Дивергент». 
(16+).
19.15 Х/ф «Дивергент 
2: Iнсургент». (16+).
21.25 Х/ф «Дивергент 
3: Вiддана».
23.35 Х/ф «До зустрiчi з 
тобою».
1.35,4.55 Панянка-се-
лянка.
3.55 Вечiрка.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.35 Х/ф «Белоснежка и 
охотник». (США). (16+).
8.40 Х/ф «Парк Юрс-
кого периода 2: Зате-
рянный мир». (США). 
(16+).
10.45 Х/ф «Чужой 
билет». (США). (12+).
12.30 Х/ф «Облачно, 
возможны осадки: 
месть ГМО». (США). 
(6+).
14.00 Х/ф «Библиоте-
карь: В поисках Копья 
Судьбы». (США - Гер-
мания). (16+).
15.30 Х/ф «Маска 
Зорро». (США - Гер-
мания). (12+).
17.45 Х/ф «Без тор-
мозов». (Франция). 
19.15 Х/ф «Жена путе-
шественника во вре-
мени». (США). (16+).
21.00 Х/ф «Идентифи-
кация». (США). (16+).
22.25 Х/ф «С меня 
хватит». (США). (16+).
0.20 Х/ф «Лекарство от 
здоровья». (США - Гер-
мания). (18+).
2.40 Х/ф «Та еще па-
рочка». (США). (18+).
4.45 Х/ф «Большие 
глаза». (США - Канада). 

6.00 «Помста природи».
7.55,0.00 «Загублений 
свiт».
11.55 Х/ф «Мiцний 
горiшок». (16+).
14.40 Х/ф «Мiцний 
горiшок 2». (16+).
17.00 Х/ф «Мiцний 
горiшок 3». (16+).
19.40 Х/ф «Мiцний 
горiшок 4». (16+).
22.05 Х/ф «Мiцний 
горiшок: Гарний день, 
аби померти». (16+).
2.00 «Вiдеобiмба 2».
4.50 «Найкраще».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини

неділя, 12 вересня

Відповіді на кросворд з №33

По горизонталi:
1. Притока Печори. 5. Англiйська 
дiвчина. 8. Сухий теплий вiтер. 9. 

М`яч поза полем. 10. Одиниця 
площi. 11. Мiсто в штатi Арiзона. 
13. Нотний первiсток. 14. Пiнгвiн. 
17. Табiр в`язнiв. 20. Густина. 21. 
Марка вертольота. 22. Син Де-

дала. 23. Муз. твiр для соло. 24. 
Укр. телебачення. 25. Едгар ... 
26. Рiчка в Росiї. 28. Яхта Врун-
геля. 30. Рiчка в Росiї. 31. Эспе-

ранто. 33. Техогляд. 35. Вид, тип, 
... 37. Матрос Врунгеля. 38. Хва-

лебний вiрш. 39. Вулкан на Фiлiп-
пiнах

По вертикалi:
1. Столиця Башкортостану. 2. ... i 
молот. 3. Антонов. 4. Положення 

у шахах. 5. Хетська богиня. 6. 
Зрадник Iсуса. 7. Станцiя технiч-
ного обслуговування. 11. Вигук. 

12. "Чарiвник країни ...". 15. 
Скорбота. 16. Головна артерiя. 

18. Рiзновид жирафа. 19. Нацiя. 
26. Кабiнет Мiнiстрiв України. 27. 

Брюс ... 28. Японська холодна 
зброя. 29. Мушкетер-граф. 30. 
Мiсто в КНДР. 32. Шляхетний 

iспанець. 34. Рiчка в Африцi. 36. 
Рiчка у В`єтнамi. 37. ...-Плата

По горизонталi:
1. Хам. 5. Том. 7. Луг. 9. Зiр. 10. Iлi. 11. 
Око. 12. Майор. 15. Тнк. 16. Дяк. 18. 
Рiо. 19. Iго. 20. Лiс. 23. Iдо. 25. Кураж. 
27. Вал. 29. Атс. 32. Iво. 33. Зуб. 34. 
Оае. 35. Жук

По вертикалi:
2. Алi. 3. Мул. 4. Еней. 5. Тiк. 6. Оро. 
8. Гiмн. 9. Зоря. 13. Ак. 14. Од. 15. 
Тол. 17. Кiо. 21. Iкло. 22. Су. 23. Iа. 24. 
Джаз. 26. Рiст. 27. Вiа. 28. Аве. 30. Туж. 
31. Сбу

КРОСВОРД
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35
м. Гадяч, вул. 
Енгельса, 26

макулатуру, 
поліетилен,

пластикові пляшки,
склобій, алюмінієву банку

КУПЛЮ

0666042031
0500182699
0679699120Те

л
. 

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

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

Тел. 0990302837, 
0962684531

37 Тел.: Тел.: 09913203450991320345

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

37

37

0991777789
 0661211858
 0997226777
0995333403Д

ОР
ОГ

О

КУПЛЮ 
СВИНЕЙ 
БИКІВ

42

Куплю корів, 
биків, телиць, 

свиней, 
баранів, кіз

0502715944 
0984356165 Те

л.

Са
ш

а

Оголошення, реклама

БУДИНКИ
Продаж

	� БУДИНОК, 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

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

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

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

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

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

	� БУДИНОК, м. Гадяч, біля 
ринку, в тихому провулку, усі 
зручності, 3 спальні, вітальня, 
ванна, гараж, л/кухня, сарай, 
ділянка на 2 виходи, город, 
сад. Тел. 0990367299 (Марія), 
0508787509 (Тамара)

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

	� 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)

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

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

	� 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 

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

	� 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

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

	� БУДИНОК, с. Осняги. Тел. 
0507359949

	� 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

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

	� 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

	� 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

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

	� БУДИНОК, с. Хитці. Тел. 
0502824783.

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

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

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

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

	� БУДИНОК, 86 м. кв., пров. 
Сумський, 54. Поруч центр. Газ, 

вода, господарські споруди. Ціна 
договірна. Тел. 0951350748.

	� БУДИНОК, с. Римарівка, з/п 
100 м.кв.,з/д 10 соток,  газ, вода, 
всі зручності. Господарські спо-
руди, гараж. Ціна договірна. Тел. 
0500245657

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

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

	� БУДИНОК. Не дорого. С. 
Лютенька, з/д 0,25 га. Тел. 
0668575802.

	� БУДИНОК, 60 м.кв., газ, вода, 
з/д 17 соток, р-н дит. Будинку. 
Можливий обмін на 1-, 2-кімн. 
квартиру. Тел. 0500848815. 

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

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

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

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

	� БУДИНОК, 70 м.кв., сарай, л/
кухня, гараж, скважина, газ, вода. 
Тел. 0951003511.

	� БУДИНОК, добротний, с. 
Погарщина, 1971 р.з. З/п 74 
м.кв., газ, вода поряд, л/к, 2 
гаражі, господарські споруди. 
З/д 25 + 80 соток. Або обміняю на 
пай. Тел. 0666744148

	� 1/2	БУДИНКУ, центр, газ, 
вода, гараж, погріб, всі зручності 
в будинку. Після 19,00 не турбу-
вати. Тел. 0978238683. 

	� 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

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 

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

	� 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

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

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

	� 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 

	� 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

	� 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

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

	� 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.

	� 1-КІМН. кв., з/п 24 м.кв. 
(малосімейка). 2/5 поверх, р-н 
Сарського перехрестя, вул. Пол-
тавська, 43, не кутова, 2 балкони, 
склопакети, централізоване опа-
лення. Тел. 0665189014

	� 2-КІМН. кв., в центрі міста, 
3-й поверх. Ціна 24 тис. у.о. Тел. 
0667210164

	� 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. 

	� 2-КІМН. кв., 1/2 поверх, 
в центрі міста, з гаражем та 
сараєм. Ціна договірна. Тел. 
0994875190. 

	� 3-КІМН. кв., 1/5 поверх, 
склопакети, індивідуальне опа-
лення, з/п 59 м.кв., гарний стан, 
у спальні та кухні замовні меблі, 
на лоджії і підвалі кладовки-по-

греби. Ціна при зверненні, торг 
при огляді. Тел. 0956136209. 

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

	� 1-КІМН. кв., з ремонтом, 
лічильники, бойлер, м/п вікна, 
центр міста. Терміново. Тел. 
0663233947, 0973867019. 

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

	� 2-КІМН. кв., з/п 50,5 м. кв., 
вул. Гетьманська, 49. Ціна дого-
вірна. Тел. 0994573042.

	� 3-КІМН. кв., вул. Гагаріна, 84. 
Тел. 0991819606. 

	� КВАРТИРА з усіма зруч-
ностями та індивідуальним опа-
ленням, в р-ні болгарського 
містечка. Ціна при огляді. Тел. 
0507659190. 

	� КВАРТИРА, 1/5 поверх, р-н 
Сарський, 67,7 м.кв., автономне 
опалення. Ціна при огляді. Тел. 
0953115816, 0955720391.		

	� 1-КІМН. кв., 18 м.кв., 5-й 
поверх. Або обміняю на 1-, 
2-кімн. квартиру на 1-у або 2-у 
поверсі. Тел. 0509779035. 

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

	� З/Д	м.	Гадяч. Тел. 
0976820322

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

	� З/Д	10	соток, приватизо-
вана, р-н новобудов, вул. Сте-
пова. Л/кухня, погріб. Ціна дого-
вірна. Тел. 0950615720. 
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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

51

ПОСТІЙНО
Вивіз живою вагою

Тел. 0663411681, 0969329526

КУПЛЮ КОРІВ, КУПЛЮ КОРІВ, 
БИКІВ,  КОНЕЙ, БИКІВ,  КОНЕЙ, 

СВИНЕЙСВИНЕЙ

51

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

51

КУПЛЮ КОРІВ, 
БИКІВ, КОНЕЙ, 
КІЗ, БАРАНІВ

Тел. (066) 820-60-07, (097) 843-28-38, 
(095) 443-28-14 Роман

Вимушений забій

51

КУПЛЮ КОРІВ, БИКІВ, 
ТЕЛИЦЬ, КІЗ, БАРАНІВ.

Вимушений доріз

0999597822 
067983019635

Приймаємо заявки на
КУРОЧКУ-МОЛОДКУ

 віком від 3-4 місяці чеської породи 
«Домінант» (в п'яти кольорах: червоні, 
серебристі, зозулясті, чорні, попелясто-

голубі) та "Стаханівка". Несеться по 1-2 яйця 
кожного дня, за що її і прозвали «курочка 

– стахановка». Яйце крупне, жовто-
коричневого відтінку. 

Тел.  097-694-27-31 (Наташа)
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БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

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

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

	� МАГАЗИН, 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. 

	� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790

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

	� ЖИТЛО подобово, для людей 
у відрядженні. Стоянка у дворі. 
Тел. 0660973404

ЗНІМУ
	� БУДИНОК	АБО	КВАРТИРУ 

на довготривалий термін. Тел. 
0956406152

	� БУДИНОК	АБО	ЧАСТИНУ	
БУДИНКУ	у м. Гадяч. На три-
валий термін. Своєчасна оплата. 
Тел. 0682246344, 0993979613 
(Сергій).

ГАРАЖІ
Продаж

	� ГАРАЖ з погребом і світлом, 
стелажі. Тел. 0953860069. 

	� ГАРАЖ з/п 62 м. кв., вхідний 
погріб, вул. Драгоманова (р-н 
гуртожитку училища культури). 
Земля та будівля приватизовані. 
Ціна договірна. Тел. 0661868392.

АВТО
Продаж

	� ВАЗ-2104, в гарному робо-
чому стані. Газ/бензин, КПП 5 ст. 
Ціна договірна. Тел. 0507756543

	� ВАЗ-2106, 1976 р.в., гарний 
стан, бензин. Тел. 0994119579

	� VW	T4, білий, дизель 1,9, 1995 
р.в. Стан задовільний. Термі-
ново. Недорого. Тел. 0664983941

	� RENAULT	19, 1993 р.в., 1,9 
дизель, синій колір, хетчбек. Ціна 
1300 у.о. Тел. 0990743763

	� CITROEN	Berlingo, 2010 р.в., 
пасажир, 1,4 інжектор, червоний 
колір, пробіг 192 тис. км. Повна 
комплектація. Ціна договірна. 
Тел. 0501429251.  

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

	� ВАЗ-2104, 1992 р.в., в гар-
ному стані, газ/бензин, нова 
АКБ, фаркоп. Торг. Ціна 22 тис. 
грн. Тел. 0500822215. 

	� LANOS,	2006 р.в., 1,5 
бензин. Ціна 3700 у.о. Торг. Тел. 
0666091837

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

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

	� ТРАКТОР	МТЗ-80,	культи-
ватор, причеп металевий, під-
гортач, пристрій для розстику-
вання трактора. Тел. 0666744148

	� ТРАКТОР	МТЗ-80. Мала 
кабіна, стан робочий, задо-
вільний. Ціна 90 тис. грн.. З доку-
ментами. Тел. 0990506137

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

	� ЮМЗ-6Л, в доброму стані, 
з плугом і роторною косаркою. 
Ціна договірна. Тел. 0950542553

	� МОТОТРАКТОР «Булат Т-25», 
новий, з фрезою та плугом. Тел. 
0507619105. 

	� ЮМЗ-6, 1988 р.в., сівалка 
СЗ-3,6, культиватор КРН-8 
р. Причіп 1-осний. Тел. 
0982262503. 

	� ТРАКТОР Т-40. Тел. 
0500629905

МОТО
Продаж

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

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

	� МОТОРОЛЛЕР «Муравей». 
Мотоблок МТЗ, без двигуна та 
коліс. Тел. 0665190180.  

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

	� ГАЗ-2410	(Волга), з/ч. Тел. 
0667011653, 0975799474. 

	� КОЛЕСА з легко сплав-
ними дисками та гумою R-14 – 4 
шт., 175х70. Ціна 5200 грн. Тел. 
0992625576.   

	� Т-40:	стартер, паливний 
насос, форсунки тощо. Тел. 
0992625576

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

	� ДОШКА, брус, штахет, 
шалівка. Дрова: сосна, береза. 
Доставка. Тел. 0509080626. (18)

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

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

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

	� БЛОКИ	заводські, залізобе-
тонні 58х38х30 см. – 4 шт., по 300 
грн. Тел. 0975925425

МЕБЛІ
Продаж

	� СТІНКА, дивани, килими, 
стільці, крісла, кухонний гар-
нітур, холодильник «Норд». Тел. 
0956193381

ОДЯГ, ВЗУТТЯ
Продаж

	� ДУБЛЯНКА коротка, пілот 
– 800 грн. Чорна, натуральна – 
3500 грн., р-46, ідеальний стан. 
Тел. 0509779043

	� КУРТКА осіння, жіноча, 
двостороння, р. 44-46, 2 шт., 200 
грн. Тел. 0509779043

	� ПУХОВИК жіночий, нату-
ральний, р. 46, темно-синій, 700 
грн. Тел. 0509779043

РІЗНЕ
Продаж

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

	� СІНО тюковане. З доставкою. 
Тел. 0999115132

	� ВУЛИКИ «українка». Тел. 
0500223112

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

	� СІНО тюковане. З доставкою. 
Тел. 0995139836

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

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

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

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

	� МЕДОГОНКА з-х касетна. Тел. 
0963771489

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

	� ВЕЛОСИПЕД підлітковий, 
гарний стан. Курточки на хлопчика 
8-10 років. Тел. 0990385113

	� 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. 

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

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

	� ХОЛОДИЛЬНИК, пральна 
машина автомат, тумба з мийкою, 
дошка гладильна, тумба для одягу 
та взуття. Тел. 0663753474

	� ВЕЛОСИПЕД дитячий на вік 
5-8 років. Велосипед «Україна», 
б/в. Комбінезони дитячі «Kiko», на 
вік 8-10 років. Тел. 0661238409. 

	� ПРИЧІП автомобільний 
220х135х50. Ціна 13 тис. грн.. Тел. 
0950542553

	� МОРОЗИЛЬНА	КАМЕРА с. 
Римарівка. Ціна договірна. Тел. 
0663161832, 0686509314

	� ХОЛОДИЛЬНИК маленький. 
Тел. 0662000908.

	� ДРОВА в м. Гадяч. Розібраний 
сарай. Тел. 0667210164

	� ВУЛИКИ б/в. Тел. 0665190180.    

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

	� ВЕЛОСИПЕД	ДИТЯЧИЙ, для 
дівчинки 5-8 років. Гарний стан. 
Ціна 1500 грн. Тел. 0662683686. 

	� ШАФА 3-дверна б/в, антре-
соль 3-дверна б/в. Палас 3х2м., 
б/в. Банки 1, 2л., б/в. Тел. 
0678692045

	� АМОРТИЗАТОРИ «ІЖ», вими-
качі 380 Вт., кабель 380 Вт., дзер-
кала до вантажного авто, ключі 
для розкручування батарей 
опалення, скло віконне. Тел. 
0509286591. 

	� БАЯН, плита чавунна, двер-
цята, електронасос «малиш», 
мотопилка «дружба», вікна 
засклені, електролічильник 
380Вт. Картини-вишиванки. Тел. 
0509286591. 

	� АВТОМАТИКА пічна, газова 
УГОП-НП9, нова – 500 грн. Бак 
з н/сталі (30л.) – 500 грн. Тел. 
0662683686. 

	� БАЛОН газовий, бідони алюмі-
нієві. Дерево на дрова (потрібно 
спиляти), самовивіз. Тел. 
0662661711.

	� КАРТОПЛЯ дрібна, акордеон, 
цибуля, банки 0,5 л., тренажер. 
Тел. 0669508367.  

	� КАНІСТРА алюмінієва, 40л., 
бідон алюмінієвий на 3, 10л., 
швейна машина, термос 2л., 
вішалка, телевізор, соковижи-
малка ручна, палас 4х5м., килим 
1,5х2,5м. Тел. 0956208227.  

	� ТЕЛЕФОН «Nokia 230», гарний 
стан. Часник, труби а/цементні 
100х300мм., цегла б/в. Тел. 
0992279628

	� СТІЛ комп’ютерний, стільці 
(4 шт.), диван, трюмо пряме 
і настільне, комод, матраци, 
постільна білизна, крісла, тканина 
шинельна, банки скляні, каністри, 
таз алюмінієвий, миски емальо-
вані. Тел. 0956208227. 

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

	� ВУГІЛЛЯ, недорого. DVD. Тел. 
0667025100, 0984024712.

	� ХОЛОДИЛЬНИК маленький, 
плита газова, 4-камфорна, 
таганок, 2-камфорний холо-
дильник. Пральна машина 
«Донбас». Тел. 0662000908.

	� КАРТОПЛЯ дрібна. Ціна 
договірна. Тел. 0958346636, 
0953963398. 

	� ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ:	
різка, млин, тертушка, станок 
стругальний. Тел. 0666744148 

	� БІДОНИ,	бачки пластикові, 
чавуни, ящики на зерно, зерно, 
ручні: культиватор, розпушувач, 
дисковий підгортач, сівалка, труба 
азбестова, метал 4мм., дошка 
суха. Тел. 0666744148

	� ПШЕНИЦЯ на посів. Тел. 
0972318584, 0503043649

	� КАРТОПЛЯ велика. Тел. 
0662038926

	� УТЕПЛЮВАЧ для палатки, 
посуд, підставка для посуду, мішок 
рогожа-канка, пельменниця, 
самовар, сахарниця, фужери, 
рюмки, книги, люстри, одіяло, 
мило туалетне. Тел. 0956208227

	� ВАННА б/в, 1,7х0,7м. Вело-
сипед дитячий «Принцеса» на вік 
від 5 років. Тел. 0999232382

	� ПШЕНИЦЯ посівна. С. Тепле, 
Бакай Сергій Вікторович. Тел. 
0508504687

	� ПЕРЕГНІЙ. Тел. 0665740005

	� МЕБЛІ. Банки. Каністри, бочки, 
лампа паяльна. Телевізор. Вело-
візок.  Велосипед «Гном». М/
радіола «Романтика». Відео тех-
ніка. Туфлі весільні, босоніжки 
35-36 р. Дитяче взуття. Тел. 
0955711574. 

	� БАНКИ 0,5л., б/в, 90 шт., по 3 
грн. Тел. 0958447412. 

	� МОРОЗИЛЬНА	КАМЕРА, 
баддя, банки 10 л., бутилі 25 л., 
ящики на зерно, буржуйка, авто-
матика, бочка, каструля, крав-
чучка, каструлі, прес, вафельниця, 
термос 5л., шланг на воду 2,5м., 
миски. Тел. 0992858310.

	� ШАФА із дзеркалом, 3-дверна, 
400 грн. Рами з подвійним склом 
2,07х0,90 (1шт.), 2,07х0,78 (2шт.), 
1,04х0,65 (2шт.), 0,97х0,65 (2шт.). 
Продам або обміняю на зерно. 
Тел. 0958497388

ТВАРИНИ
продаж

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

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

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

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

	� ПОРОСЯТА маленькі, з 
доставкою. Тел. 0506740355

	� ТЕЛИЧКА, вік 11 місяців. На 
утримання. Тел. 0502305066, 
0951928287

	� ПОРОСЯТА малі. Тел. 
0950542553

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

КУПЛЮ
 

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

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

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

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

	� КАРТОПЛЮ	ЇСТІВНУ,	нового	
урожаю.	Тел.	0681153304,	
0661757331

	� КАРТОПЛЮ	велику, з 
доставкою. Тел. 0501560141

	� ХОЛОДИЛЬНИКИ, газові 
плити, пральні машини, телеві-
зори у робочому та неробочому 
стані. Тел. 0662000908.

	� ОСБ	ТА	ФАНЕРУ, б/в, роз-
міром 50х50см. (куски). Тел. 
0951637456

	� СВИНЕЙ.	Тел.	0502908662

	� КУКУРУДЗУ в качанах, 
дрова, картоплю дрібну. Тел. 
0995586145.

	� КВАСОЛЮ велику, білу. Тел. 
0951526539

ПОСЛУГИ

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН,	
холодильників,	мультиварок,	
мікрохвильовок,	пилососів,	
хлібопічок	та	іншої	побутової	
техніки.	Ремонт	електроін-
струментів.	Тел.	0953255822,	
0678862611

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

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

	� РЕМОНТ.	БУДІВЕЛЬНІ	
РОБОТИ:	гіпсокартон,	пластик,	
ОСБ,	шпалери,	лінолеум,	від-
коси,	м/п	вікна,	двері,	бал-
кони,	сайдинг,	блокхауз,	зва-
рювальні	роботи,	сантехніка,	
пайка	труб,	опалення	та	інше.	
Тел.	0994174060

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

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН,	
холодильників,	мультиварок,	
мікрохвильовок,	пилососів,	
хлібопічок	та	іншої	побутової	
техніки.	Ремонт	електроін-
струментів.	Тел.	0953255822,	
0678862611

	� ВСІ	ВНУТРІШНІ	РОБОТИ. 
Шпаклівка, гіпсокартон, плитка, 
ламінат, клейка шпалер, встанов-
лення унітазів, ванн. Фарбування 
стін і стель. Недорого. Телефо-
нуйте, про ціну домовимось. Тел. 
0992384298

	� Б’ЄМО	СВЕРДЛОВИНИ. Тел. 
0687844221

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

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН,	
холодильників,	мультиварок,	
мікрохвильовок,	пилососів,	
хлібопічок	та	іншої	побутової	
техніки.	Ремонт	електроін-
струментів.	Тел.	0953255822,	
0678862611

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

	� СПИЛЮВАННЯ	ДЕРЕВ будь-
якої складності. Тел. 0988654900

	� ЗВАРЮВАЛЬНІ	РОБОТИ: 
встановлення та заміна котлів, 
насосів, бойлерів. Опалення 
(метал, пластик). Металокон-
струкції та інше. Виготовлення 
котлів в плиту під дрова. Виїзд по 
районах. Тел. 0953147862

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	� ЧИСТИМО	ТА	ПОГЛИ-
БЛЮЄМО колодязі, копаємо 
каналізації. Виконуємо монтаж 

труб. Тел. 0997072433, 
0972524399

	� КОПАЄМО	КАНАЛІЗАЦІЇ, фун-
даментні траншеї, туалетні ями. 
Виконаємо земельні роботи. Тел. 
0956120524

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

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

РОБОТА
 � Магазин «Живчик» запрошує на 

роботу ПРОДАВЦЯ. З/п висока. 
Тел. 0951565808

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

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

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

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

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

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

 � Потрібні ПРАЦІВНИКИ для 
укладання плитки та встановлення 
пам’ятників. Тел. 0662127037

 � Підприємству ТОВ НВП 
«Нафтогазсервіс» на постійну 
роботу в Полтавській області 
потрібні працівники по спеціаль-
ності: МАШИНІСТ	БУЛЬДОЗЕРА 
з досвідом роботи. Звертатися за 
адресою: м. Гадяч, вул. Енгельса, 
37. Тел. 0504041847 (Віктор 
Миколайович)

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

 � Потрібен ПРОДАВЕЦЬ з 
досвідом роботи. Тел. 0502211607

 � На роботу потрібен СТАРШИЙ	
ОФІЦІАНТ. Можливо без досвіду 
роботи. Телефонувати з 8,00 до 
17,00. Тел. 0507657300 

 � Потрібен КУХАР. Можливо без 
досвіду роботи. Телефонувати з 
8,00 до 17,00. Тел. 0507657300 

 � У готель потрібна ПРИБИ-
РАЛЬНИЦЯ без досвіду роботи. 
Телефонувати з 8,00 до 17,00. Тел. 
0507657300 

	� ЧОЛОВІК	ШУКАЄ	РОБОТУ	на 
будівництві. Тел. 0669931090

 � Потрібна ПРАЦІВНИЦЯ	для	
прибирання	приміщень	і	ПРА-
ЦІВНИЦЯ	для	роботи	на	кухні 
без відповідальності за меню 
та рецепти, 6 робочих днів / 1 
вихідний. Тривалість робочого дня 
12 годин. Оплата 700 грн./день. 
М. Київ, рав Фулі Ройтман. Тел. 
0672094393 

	� ОХОРОНА	КОЛГОСПІВ. Вах-
товий метод, 2/2 тижні. Тел. 
0661532581

 � На постійну роботу потрібні 
ПРАЦІВНИКИ (можна сімейну 
пару) по догляду за тваринами. З 
проживанням. Тел. 0665740005

	� ЧИСТИМО	ТА	
ПОГЛИБЛЮЄМО	

КОЛОДЯЗІ.	Встановлюємо	
бетонні	кільця.	Копаємо	

каналізації.	Тел.	
0507345680.	№41

	� 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)

 � Закуповуємо БУЗИНУ. 

Дорого. Самовивіз. Тел. 

0509498855, 0965167370 (№35)

Акціонерне товариство «Укргазвидобування» 
має намір реалізувати об’єкт нерухомого 

майна – нежитлове приміщення, 
магазин-кафетерій, (р. н. 31025553204), 

загальною площею 1015 м. кв.  
№ лота: 19ОЗ - 009 

Місцезнаходження майна: 
Полтавська область, Миргородський р-н, 

м. Гадяч, вул. Полтавська, будинок 44, 
приміщення 1.

Початкова ціна продажу лота – 
7 225 034,61 грн з ПДВ.

Умови продажу – на конкурентних засадах із 
застосуванням електронної торгової системи 

Prozorro. Продажі.
Контактна особа – Чекан Світлана. 

Тел. 050 9255050.
Дата проведення аукціону – 06.10.2021 р. 

(подання цінових пропозицій до 05.10.2021 р.)
Посилання на попередній аукціон: 

https://prozorro.sale/auction/UA-
PS-2021-07-02-000010-2

	� ЗАМОВЛЯЙТЕ	
РОБОТУ+МАТЕРІАЛИ	зi	

знижкою	до	20%.	РЕМОНТИ	
БУДИНКIВ,	КВАРТИР	пiд	

ключ. Перепланування.  
БУДIВНИЦТВО - будинки, 
прибудови, павільйони, 
гаражi, навiси, альтанки. 

Банi, паркани. ПОКРIВЕЛЬНI 
РОБОТИ під ключ. Мансарднi 

дахи. УТЕПЛЕННЯ, 
облицювання будинків.  Тел. 
(068)6902740,(050)0130705. 

№ 35
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ВІТАЄМО ВІТАЄМО 
молодих маммолодих мам

Ветерани АТО-ООС з Гадяччини на параді до Дня 
Незалежності України в Києві.
Фото: Валерій Сухно у Фейсбук.

Ветерани Краснолуцької 
громади прийняли участь 
у Всеукраїнському 
патріотичному забігові 
«Шаную воїнів, біжу за 
героїв України».

26.08. Яна Храпач (с. Лютенька) хл., 4510 56 см
29.08. Тетяна Півень 

(с. Римарівка) дівч., 3820 54 см
31.08. Вікторія Алексєєва 
(м. Гадяч) дівч., 3370 50 см

31.08. Світлана Мисюра 
(с. Вельбівка) хл., 3500 53 см

Зустріч жителів 
села Змажине
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Будував батько хату, щоб з сімнею жити, вести господарство, діточок ростити. 
Скрізь і всюди ідеальний лад давати. Дітей, онуків, правнуків, праправнуків в Білий світ благо-

словляти. Найкращий батько в світі: для родини і своєї сім’ї. А для нас Пилипів – двоюрідний бра-
тик дорогенький, красивий і гарненький. Велика Людина наш Спаситель + Ангел Хранитель – 

ІВАН АНТОНОВИЧ РИБАЛКА!
Який 1 вересня зустрічає свій День народження і 85-ти річний ювілей 

свого нелегкого, трудового, селянського життя.
Іван Антонович - ти батько чудових дітей, гарний то-

вариш для добрих людей. Із Днем Народження, зі слав-
ним святковим ювілеєм щиро тебе вітаємо і всього-всьо-
го найкращого бажаємо: добра, здоров’я, злагоди і миру, 
безхмарного неба, сонячних днів, хай буде щаслива сім’я 
твоя й доля, продовжить Господь життя нам усім. Хай не 
котяться сльози печалі, не вмивається гіркотою душа. 
Хай голубіють усміхнені далі і світить над вами щасли-
ва зоря. Імениннику, ювіляре дорогенький, а чи пам’я-
таєш ти, як поспішав здаля в рідні краї, після дембелю, 
служби з армії. Щоб скоротити шлях мандрівки до сво-
єї рідної домівки, ішов навпростець. Мимо Халецького 
– жителя села, через річку, через луки, через городи, Пи-
липівський двір, вигін і зелені шати, повертався з армії 
солдат до своєї хати. У солдатській формі часів Радян-
ського Союзу, бадьорий, стрункий, підтягнутий, веселий, 
щасливий, красивий, чорнявий, кучерявий, ненаглядний 
наш – Іван Антонович Рибалка. Сказати, що ми були при-
ємно здивовані побачивши його – не сказати нічого. Це 
було «фонтанне» відкриття. Ми були в захваті, в підне-
сеному настрої. 

Іван Антонович – мудра, чуйна, благородна, Богом дана 
Людина. Коли б не звернулись до нього: в будь - який час 
дня і ночі, в будь - яку пору року – зима, весна, літо, осінь 
(і це був неодноразовий випадок), щоб він не робив, якою 
б не була його складна робота, все лишає, ніколи не відмо-
вить – прийде, прибіжить допоможе, підбадьорить, пока-
же, розкаже, що, як і для чого, щоб все так, як і має бути, і 
не піде поки не доведе роботу до кінця. А для нас, це є по-
дарунок удалого молодця. Дякуємо! Так будь-же таким, 
як ти є! Хай Господь Бог здоров’я дає на довгі, веселі, ща-

сливі літа. Всіх благ тобі Вельмишановна, трудова, енер-
гійна Людино. 

Із величезною повагою до тебе - вся наша Пилипівська 
родина. Любимо й цілуємо Тебе. Братику наш?! Живи, 
твори і радій своїй праці, своїм успіхам. Наполеглива 
праця для тебе – радість, у таких молодих - молодюсінь-
ких твоїх літах. Життя без праці, як без повітря і води – 
ні сюди, а ні туди. Бережи себе, свою родину і нашу рід-
ну Україну. Щоб у вас і у нас – було все гаразд, щоб ви і 
ми – щасливі були. Поки живеться, будем жить і життям 
дорожить, не дивлячись ні на що. А ні на погоду, а ні на 
час, а всі негаразди, якомога далі відлітають, хай від нас з 
вами. Ми дуже дякуємо тобі і Богу, що ти такий. Бажає-
мо тобі: здоров’я класного, життя прекрасного, щасливої 
долі і радості доволі. Щоб водились гроші і були харчі хо-
роші, випивон і закуска, і дебела пісня в унісон: - А це, як 
сон, можливо в цей момент присниться й Слон. Так, на-
ливайте повнії чари, щоб через вінця лилося, щоб наша 
доля нас не цуралась, щоб краще в світі жилося. Як хо-
роше, як весело на білім світі жить, коли ніхто не триво-
жить і ніщо не болить. 

Сказати потрібно і таке: надвечір’я тихе, миле, спливли 
літа немов вода, і хоч скроні посивіли, а душа то молода. 
Вельмишановний ювіляре, шановний імениннику, брати-
ку дорогенький?! На все свій час, своя пора буває, а за мо-
лодістю – не бажана, не прохана – старість наступає. І тут 
нічого не вдієш… Такий закон природи, на старості літ че-
кати з моря погоди. Кріпись, держись і будь здоров, не ка-
шляй, не болій, і жизні цій, яка б вона не була – РАДІЙ! 

З ніжною повагою до Тебе – А.Я.Я.  
це тобто Я, Пилипівський Андрій! 

Гості свята
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Оголошення, реклама

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

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

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

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

ПРАЦЮЄ СИСТЕМА ЗНИЖОК!

Тел. 0958276908Форма оплати- 
будь-яка.

ЕВАКУАТОР-МАНІПУЛЯТОР
ЦІЛОДОБОВО

Оренда лафету
ВИКУП 

автомобілів, 
мотоциклів та 
мопедів на з/ч

Тел. 0508406689, 
0974018984

ВІДЕО-
СПОСТЕРЕЖЕННЯ

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

ЦИФРОВІ
Супутникові 

системи

КОНДИЦІОНЕРИ

Продаж, монтаж, 
налаштування,

Сервісне 
обслуговування

ГАРАНТІЯ

ПрАТ «Гадяцьке 
бурякогосподарство» запрошує 

власників земельних ділянок (паїв) 
до плідної 

та довготривалої співпраці

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

Розглядаємо купівлю земельних ділянок.
Здійснюємо безкоштовний 

юридичний супровід.
Ми працюємо чесно і відкрито, тому наші 

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

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

тивною підтримкою звертайтесь 
за адресою:

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

НАШІ КОНТАКТИ:
Секретар – +380999302650

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

Мешканець Лохвицького району, протягом 7 ро-
ків, несистематично сплачував аліменти та заборгу-
вав понад 200 тисяч гривень. Варто зазначити, що 
цю суму також утворили й 54 тисячі гривень штра-
фу за несвоєчасне перерахування дитячих коштів. 
Законодавством передбачено, що у разі прострочен-
ня щомісячного платежу, особа має сплатити додат-
кові кошти від суми боргу. Відтак:

за 1 рік несплати аліментів – 20% ;
за 2 роки – 30%;
за 3 роки – 50%.

Непорозуміння у цій родині було вирішено спла-
ченим аліментним боргом та штрафом у повно-
му обсязі. Лише після цього постанови державних 
виконавців Північно-Східного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції (м. Суми) припи-
нили свою дію та дозволили батьку користуватися 
раніше обмеженими правами (вільно подорожувати 
за межами країни, керувати транспортними засоба-
ми, користуватися зброєю та полювати).

 

На Полтавщині завдяки примусу, чоловіка 
змусили повернути борг з відсотками. Проте, 
у цьому випадку подіяли не сила та зухвалість 
кремезних чоловіків, а професіоналізм 
фахівців юстиції та дієвість правових санкцій. 
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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 

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

Куплю биків, 
корів, телят,

телиць, коней
Дорого

Те
л.

	

05
05

77
56

90

Оголошення, реклама

0664217175  
0983080738Тел. 

ЗАКУПОВУЮТЬ ДОРОГО 
У НАСЕЛЕННЯ 

КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ.
Вимушений доріз

Представники Гадяцького м’ясокомбінату

КУПЛЮ БИКІВ, 
КОРІВ, ТЕЛИЦЬ

ЦІЛОДОБОВО
САМОВИВІЗ

 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

породи КОББ-300

ПРОДАМ 
БРОЙЛЕРНИХ

Тел. 0661090559

Вік 
3 тижні

КУРЧАТ

Як розповіли у Північно-
Східному міжрегіональному 
управлінні Міністерства 
юстиції (м. Суми), обов’язок 
збереження майна може бути 
покладений на осіб з-поміж 
спадкоємців, опікунів над 
майном осіб, визнаних 
безвісно відсутніми або 
місцеперебування яких 
невідоме, а також інших осіб, 
визначених спадкоємцями. 
До речі, особи або органи, 
що вживають заходів з 
охорони спадкового майна, 
мають право укладати 
договори з третіми особами, 
спрямовані на забезпечення 
охорони спадкового майна. 
За свою діяльність вони 
мають право одержати від 
спадкоємців винагороду 
в розмірі, передбаченому 
чинним законодавством 
України. Разом з тим, 
вказані особи також мають 
право на відшкодування 
необхідних витрат по 
зберіганню й управлінню 
спадковим майном, за 
вирахуванням фактично 
одержаної вигоди від 
використання цього майна.
Варто зазначити, охорона 
спадкового майна 
припиняється нотаріусом 
після прийняття спадщини 
або спливу часу відведеного 
для цієї дії. Про це 
повідомляються спадкоємці, 
а в разі переходу майна 
за правом спадкоємства 
до держави – відповідні 
фінансові органи.

Прийняття спадщини – процес, який окреслений у законодавстві тривалим часовим 
проміжком. Тому, щоб за пів року з майном, що внесено спадкодавцем у заповіт, 
нічого не сталося, нотаріус або посадова особа органу місцевого самоврядування, 
уповноважена на вчинення нотаріальних дій, за заявою спадкоємців або з власної 
ініціативи вживає заходів щодо його охорони.
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Оголошення, реклама

ПОГОДА

Марка  
пального

Вартість, 
грн 

А-92 28,70

А-95 29,49

ДП 27,56
ГАЗ 17,35

Ціни на пальне станом на 
31.08.2021 р.

Курс валют станом 
на 31.08.2021 р.

Купівля Продаж НБУ

USD 26,80 27,03 26,8601

EUR 31,47 31,85 31,6963

10 RUB 3,24 3,75 3,6556

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

38

(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

Реклама:
1 стор. сторінка в кольорі, стандартний блок 

84х43 мм – 1000 грн на 4 тижні;
32 стор. сторінка в кольорі, стандартний блок 

84х43 мм – 500 грн на 4 тижні;
2 стор., в кольорі – стандартний блок 

84х43 мм – 550 грн;
25-26 стор., в кольорі – стандартний блок 
84х43 мм – 400 грн; (0.5 блока – 300 грн);
21-22, 27-29 стор. ч/б – стандартний блок 

84х43 мм – 350 грн на 4 тижні. (0,5 блока –250 грн).
ВІТАННЯ – 100 грн (1 блок без фото)

НЕКРОЛОГИ – 100 грн (1 блок без фото) 
Оголошення

Приватне (продам-куплю) (4р.) – 50 грн.
Нерухомість, ТРАНСПОРТ (4р.) – 150 грн.

Комерційне ЗДАМ (4р.) – 150 грн.
Робота (4р.) – 100 грн (одна вакансія)
Послуги (4р.) – 150 грн (75 – 2 виходи)

Бюро знахідок (4р.) – 100 грн.
Знайомство (4р.) – 50 грн.

Виділення жирним шрифтом – 20 грн.
Виділення в рамці – 30 грн.

Подяка (фіз. особам, організаціям,  
підприємствам, партіям) – 2 грн/см кв.
Продаж друкованої площі – 3 грн/см кв.

Оплата здійснюється у вигідній для клієнта формі.

ПРАЙС-ЛИСТ

Тел. (05354) 3-34-67, 0508011885

Четвер, 2 вересня 
Мінлива хмарність, дощ
мін. +12°, макс. +15°

П’ятниця, 3 вересня 
Мінлива хмарність
мін. +9°, макс. +17°

Субота, 4 вересня
Хмарно з проясненнями, 
невеликий дощ
мін. +11°, макс. +19°

Неділя, 5 вересня
Невелика хмарність
мін. +8°, макс. +16°

Понеділок, 6 вересня
Мінлива хмарність
мін. +8°, макс. +16°

Вівторок, 7 вересня
Мінлива хмарність
мін. +8°, макс. +17°

Середа, 8 вересня
Мінлива хмарність
мін. +9°, макс. +18°

34

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ 
ВІКНА, ДВЕРІ, 

БАЛКОНИ

Тел. 0952229992, 0987452220, 0994174060

СУПУТНИКОВЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Встановлення, 
налаштування, 

обслуговування, 
гарантіяНизькі Низькі 

ціни, ціни, 
постійно постійно 
діючі діючі 
знижкизнижки

33

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

склотару. 
Тел. 0501838458, 0980922374

Тел. 0509498590
0964461222

ВАНТАЖНІ 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ

до 1,5 т

по місту, 
області та 

Україні

Послуги

вантажника

37

38

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

37
Група «А»

«Інваспорт» (Полтава) - «КЛФ» (Полтава) — 
гра відбудеться 26.08.2021 р. 

«Псел» (Гадяч) - ФК «Маяк» (Котельва) — 0:3
«Шишаки» (Шишаки) - «Чутове» (Чутове) — 1:1

«Зіньків-1604» (Зіньків) - ФК «Опішня» (Опішня) — 0:0

Група «Б»
«Семенівка» (Семенівка) - «Ягуар» (Кременчук) — 3:2

ФК «Кремінь-2» (Кременчук) - «Дружба» (Очеретувате) — 3:3
«Альтаір» (Бутенки) - «Темп» (Градизьк) — +-

СК «Геологія-2» (Н. Галещина) - ФК «Гірник Спорт-2» 
(Г. Плавні) — 1:5

Група «В» 14 тур 
«Гребінка» (Гребінка) - «Пирятин» (Пирятин) —2:2

Громадська спілка 
«Асоціація футболу Полтавщини»

РЕЗУЛЬТАТИ ДРУГОГО КОЛА  
ЧЕМПІОНАТУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
18 ТУРУ «А» «Б» ТА 14 ТУРУ ГРУПИ «В»
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СТРОКИ СПЛАТИ ЗБОРУ 
З ОДНОРАЗОВОГО 
(СПЕЦІАЛЬНОГО) 
ДОБРОВІЛЬНОГО 
ДЕКЛАРУВАННЯ

Гадяцька ДПІ Головного управлін-
ня ДПС у Полтавській області звертає 
увагу. Відповідно до Закону України від 
15.06.2021№ 1539-IX «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України та 
інших законів України щодо стимулю-
вання детінізації доходів та підвищення 
податкової культури громадян шляхом 
запровадження одноразового (спеціаль-
ного) добровільного декларування фі-
зичними особами належних їм активів 
та сплати одноразового збору до бю-
джету» (набрав чинності з 21.07.2021 
р.) cплата збору з одноразового (спеці-
ального) добровільного декларування 
здійснюється декларантом протягом 30 
календарних днів з дати подання одно-
разової (спеціальної) добровільної де-
кларації. У разі вибору декларантом у 
межах одноразового (спеціального) до-
бровільного декларування ставки збору 
з одноразового (спеціального) добро-
вільного декларування, що передбачає 
сплату такого платежу трьома рівни-
ми частинами, сплата збору з одноразо-
вого (спеціального) добровільного де-
кларування здійснюється декларантом: 
першого платежу - протягом 30 кален-
дарних днів з дати подання одноразової 
(спеціальної) добровільної декларації; 
другого платежу - до 1 листопада 2023 
року; третього платежу - до 1 листопа-
да 2024 року. У разі подання декларан-
том уточнюючої одноразової (спеціаль-
ної) добровільної декларації: 

якщо сума збору з одноразового (спе-
ціального) добровільного декларуван-
ня, визначена в уточнюючій деклара-
ції, є меншою за суму збору, сплачену 
на підставі попередньо поданої одно-
разової (спеціальної) добровільної де-
кларації, повернення надміру сплаченої 
суми збору здійснюється у порядку, ви-
значеному статтею 43 Податкового ко-
дексу України; 

якщо сума збору з одноразового (спе-
ціального) добровільного декларуван-
ня, визначена в уточнюючій деклара-
ції, є більшою за суму збору, сплачену 
на підставі попередньо поданої однора-
зової (спеціальної) добровільної декла-
рації, декларант, який подав відповід-
ну декларацію, зобов’язаний сплатити 
суму недоплати збору в розмірі такої 
різниці протягом 30 календарних днів 
з дати подання уточнюючої декларації. 

У разі несплати або сплати в непов-
ному обсязі суми збору з одноразово-
го (спеціального) добровільного де-
кларування, зазначеної в одноразовій 
(спеціальній) добровільній декларації, 
у встановлений цим підрозділом строк 
одноразова (спеціальна) добровільна 
декларація вважається неподаною та 
на декларанта не поширюються перед-
бачені цим підрозділом державні гаран-
тії та звільнення від відповідальності. 

ЗАСТОСУВАННЯ РРО У 
ДІЯЛЬНОСТІ ВЕТЕРИНАРНИХ 
АПТЕК ТА КЛІНІК, ЯКІ НАДАЮТЬ 
ВЕТЕРИНАРНІ ПОСЛУГИ
Гадяцький сектор організації роботи 

організаційно-розпорядчого управлін-
ня ГУ ДПС у Полтавській області по-
відомляє, що згідно з п. 61 підрозд. 10 
розд. XX ПКУ з 1 січня 2021 року до 1 
січня 2022 року РРО та/або програм-
ні РРО не застосовуються платниками 
єдиного податку другої - четвертої груп 
(фізичними особами - підприємцями), 
обсяг доходу яких протягом календар-

ного року не перевищує обсягу дохо-
ду, що не перевищує  220 розмірів міні-
мальної заробітної плати, встановленої 
законом на 1 січня податкового (звітно-
го) року, незалежно від обраного виду 
діяльності, крім тих, які здійснюють: 

- реалізацію технічно складних побу-
тових товарів, що підлягають гарантій-
ному ремонту; 

- реалізацію лікарських засобів, ви-
робів медичного призначення та на-
дання платних послуг у сфері охоро-
ни здоров’я; 

- реалізацію ювелірних та побутових 
виробів з дорогоцінних металів, дорого-
цінного каміння, дорогоцінного камін-
ня органогенного утворення та напівдо-
рогоцінного каміння. 

Відповідно до ст. 1 Закону Украї-
ни «Про ветеринарну медицину» від 
25.06.1992 року № 2498-XII ветери-
нарна аптека – заклад ветеринарної 
медицини – аптека, аптечний пункт, 
аптечний кіоск, що здійснюють обіг ве-
теринарних препаратів і надання кон-
сультацій з питань їх застосування; 

заклад ветеринарної медицини – 
установа, підприємство, організація, 
де працює принаймні один лікар ве-
теринарної медицини, які заснова-
ні юридичною або фізичною особою 
(суб’єктом господарювання), що має 
кваліфікацію лікаря ветеринарної ме-
дицини та здійснює ветеринарну ді-
яльність, у тому числі з ветеринарної 
практики, виробництва ветеринарних 
препаратів, роздрібної, оптової торгів-
лі ветеринарними препаратами, прове-
дення дезінфекційних, дезінсекційних 
та дератизаційних робіт; 

ветеринарна медицина – галузь на-
уки та практичних знань про фізіоло-
гію і хвороби тварин, їх профілактику, 
діагностику та лікування, визначення 
безпечності продуктів тваринного, а на 
агропродовольчих ринках – і рослинно-

го походження; діяльність, спрямована 
на збереження здоров’я і продуктивнос-
ті тварин, запобігання їхнім хворобам 
та на захист людей від зоонозів і пріон-
них хвороб. 

Таким чином, ветеринарні аптеки та 
заклади ветеринарної медицини (клі-
ніки) не здійснюють діяльності у сфері 
охорони здоров’я людей, отже вимоги 
щодо застосування РРО з 1 січня 2021 
року до 1 січня 2022 року на них не 
розповсюджуються. 

ЩО РОБИТИ З ДОХОДОМ, 
ЯКЩО ФОП НА ЗАГАЛЬНІЙ 
СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ 
ПРОДАВ (БЕЗОПЛАТНО 
ПЕРЕДАВ) КАСОВИЙ АПАРАТ? 
Гадяцький сектор організації роботи 

організаційно – розпорядчого управ-
ління ГУ ДПС у Полтавській області 
доводить до відому платників подат-
ків про те, що порядок оподаткування 
доходів фізичних осіб – підприємців 
(ФОП) на загальній системі оподатку-
вання встановлено ст. 177 Податкового 
кодексу України (далі – ПКУ). Об’єк-
том оподаткування є чистий оподатко-
вуваний дохід, тобто різниця між за-
гальним оподатковуваним доходом 
(виручка у грошовій та не грошовій 
формі) і документально підтверджени-
ми витратами, пов’язаними з господар-
ською діяльністю такої ФОП (п. 177.2 
ст. 177 ПКУ). Перелік витрат, безпосе-
редньо пов’язаних з отриманням дохо-
дів ФОП, визначений п. 177.4 ст. 177 
ПКУ. Підпунктом 14.1.3 п. 14.1 ст. 14 
ПКУ встановлено, що амортизація – 
систематичний розподіл вартості ос-
новних засобів, інших необоротних та 
нематеріальних активів, що амортизу-
ється, протягом строку їх корисного ви-
користання (експлуатації). При цьому 
активи ФОП, які можуть бути визнані 
ним основними засобами є – матеріаль-

ні активи, у тому числі запаси корис-
них копалин наданих у користування 
ділянок надр (крім вартості землі, не-
завершених капітальних інвестицій, ав-
томобільних доріг загального користу-
вання, бібліотечних і архівних фондів, 
матеріальних активів, вартість яких не 
перевищує 20 000 грн, невиробничих 
основних засобів і нематеріальних ак-
тивів), що призначаються платником 
податку для використання у госпо-
дарській діяльності платника податку, 
вартість яких перевищує 20 000 грн і 
поступово зменшується у зв’язку з фі-
зичним або моральним зносом та очі-
куваний строк корисного використан-
ня (експлуатації) яких з дати введення 
в експлуатацію становить понад один 
рік (або операційний цикл, якщо він 
довший за рік) (п. п. 14.1.138 п. 14.1 ст. 
14 ПКУ). Розрахунок амортизації ос-
новних засобів та нематеріальних ак-
тивів здійснюється із застосуванням 
прямолінійного методу нарахування 
амортизації, за яким річна сума амор-
тизації визначається діленням первіс-
ної вартості об’єкта основних засобів та 
нематеріальних активів, яка амортизу-
ється, на строк корисного використан-
ня об’єкта основних засобів та немате-
ріальних активів (п. п. 177.4.7 п. 177.4 
ст. 177 ПКУ). Амортизація основних 
засобів нараховується з місяця, що на-
стає за місяцем введення їх в експлу-
атацію та закінчується – з наступного 
місяця після реалізації (вибуття) або 
безоплатній передачі об’єктів. ФОП на 
загальній системі оподаткування має 
право (за власним бажанням) вести об-
лік основних засобів з використанням 
Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 7 «Основні за-
соби», затвердженого наказом Мініс-
терства фінансів України від 27.04.2000 
№ 92 зі змінами та доповненнями (далі 
– НП(С)БО 7). Пунктом 4 НП(С)БО 
7 визначено, що первісна вартість – іс-
торична (фактична) собівартість необо-
ротних активів у сумі грошових коштів 
або справедливої вартості інших акти-
вів, сплачених (переданих), витраче-
них для придбання (створення) необо-
ротних активів. Для ФОП на загальній 
системі оподаткування сума залишко-
вої вартості визначається як різниця 
між первісною (переоціненою) вартіс-
тю основного засобу і сумою його нако-
пиченої амортизації (зносу). Таким чи-
ном, у разі продажу касового апарату, 
який відноситься до основного засобу, 
дохід ФОП збільшується на суму вар-
тості проданого об’єкта (але не менше 
залишкової вартості), визначеної від-
повідно до правил бухгалтерського об-
ліку. Водночас, така фізична особа має 
право включити до складу витрат за-
лишкову вартість реалізованого об’єк-
та основних засобів. При безоплатній 
передачі придбаного касового апара-
ту (основного засобу), ФОП на загаль-
ній системі оподаткування має право 
включити до складу витрат звітного пе-
ріоду суму залишкової вартості такого 
об’єкта, яка виникла на кінець місяця, в 
якому відбувається така передача. При 
цьому, у разі безоплатної передачі касо-
вого апарату (основного засобу), який 
був отриманий ФОП на загальній сис-
темі оподаткування безкоштовно, така 
фізична особа зобов’язана включити до 
складу доходу суму залишкової варто-
сті об’єкта, що безоплатно передається. 

Наталія Шевченко, завідувач 
Гадяцького сектору організації 
роботи організаційно-розпорядчого 
управління ДПС  
у Полтавській області.

ПОДАТКОВА ПОВІДОМЛЯЄ
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Сумуємо, пам'ятаємо

згадаємо

Друга світова війна почалася 1 
вересня 1939 року і тривала до 2 
вересня 1945 року

1. Тривала 2194 дні, тобто 6 років і 1 
день. Воєнні дії відбувалися на терито-
ріях 40 країн світу. 

2. Офіційно Другу світову не завер-
шено й досі. Росія та Японія так і не 
підписали мирний договір. Єдиною 
країною, яка брала участь у Другій сві-
товій війні з перших і до останніх днів, 
є Британська імперія.

3. Найдовша битва Другої світової 
війни – Битва за Атлантику: 1939-1945 
роки.

4. Із 40 000 осіб, які служили на під-
водних човнах під час Другої світової 
війни, повернулося лише 10 000.

5. 23 серпня 1939 року СРСР підпи-
сує з Третім Рейхом договір про не-
напад. За тиждень Рейх за підтримки 
СРСР розпочне світову війну. Радян-
ський Союз вступив у світову війну за 
17 днів після її початку, атакувавши слі-
дом за Гітлером Польську республіку.

6. 30 листопада 1939 року СРСР на-
пав на Фінляндію, розпочавши радян-
сько-фінську війну. За розв›язання 
війни СРСР виключено з Ліги Націй, 
тогочасного аналогу ООН.

7. 7 грудня 1941 року Японія рап-
товим нападом на американську вій-
ськову базу на Гавайських островах 
Перл-Гарбор розпочала війну проти 
США.

8. 6 серпня 1945 року на японську Хі-
росіму, а за три дні на Наґасакі амери-
канцями скинуто атомні бомби. За два 
дні після того СРСР оголосив війну 
Японії.

9. У 1944 році у Вар-
шаві спалахнуло най-
більше за всю війну 
повстання проти нім-
ців. Радянські війська 
зумисно зупинили про-
сування до Варшави, 
аби надати німцям змо-
гу розправитись із поль-
ськими повстанцями.

10. 22 вересня 1939 
року під час передачі 
німцями радянській ад-
міністрації білоруського 
міста Берестя проведе-
но спільний військовий 
парад частин Вермахту 
й Червоної Армії.

11. 2 вересня о 9:02 
за токійським часом на 
борту американського 
лінкора «Міссурі» під-
писано акт про безза-
стережну капітуляцію 
Японської імперії. Ця 
дата вважається кінцем 
Другої світової війни.

12. Бразилія довго 
утримувалась від вій-
ськових дій, внаслідок 
чого у країні сформува-
лося прислів‘я «скоріше 
змія почне палити, аніж 
бразильский корпус потрапить на вій-
ну». І коли у 1944 році бразильці на-
решті розпочали бойові дії, символом 
їхніх вояків стала кобра із люлькою у 
роті.

13. Замість Нагасакі американці пла-
нували скинути ядерну бомбу на місто 

Кокура. Але пілоти не змогли атакува-
ти Кокуру через хмарність, і атакували 
запасну ціль – Нагасакі.

14. Таємна організація, що об‘єднува-
ла колишніх членів СС і мала за мету 
допомогти їм врятуватися від переслі-
дувань, мала назву «ODESSA».

15. Останній з нацистських лідерів, 
Рудольф Гесс, помер у 1987 році у бер-
лінській тюрмі, де відбував довічне 
ув’язнення за вироком Нюрнбергсько-
го трибуналу. 93-річного Гесса знайшли 
повішеним. Обставини цієї смерті досі 
не встановлені.

ПАМ’ЯТАТИ ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО 
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ОВЕН	(21.03	-	20.04).
Якщо на початку тижня 
у вас не буде щось ви-
ходити, не впадайте у 
вiдчай i не наполягай-

те на своєму, займiться iншою 
справою, i проблема поступово 
вирiшиться сама собою. Чи не 
увиливайте вiд роботи, але, в той 
же час, i не берiть на себе занадто 
багато зобов`язань. Якщо ви бу-
дете уважно слухати i чути оточу-
ючих, то зможете досягти згоди i 
взаєморозумiння навiть з самими 
незговiрливими людьми. У вихiд-
нi придiлiть бiльше часу i уваги 
дiтям, при необхiдностi постарай-
теся їм допомогти.

ТЕЛЕЦЬ	
(21.04	-	21.05).
Понедiлок i вiвторок у 
своєму розпорядженнi 
до взаєморозумiння з 

начальством. На початку тижня 
небажано вiдхилятися вiд намiче-
них цiлей, хоч би якими великими 
були спокуси. У вас може з`явити-
ся бажання бути попереду всiх, i у 
вас для цього буде багато шансiв. 
В особистому життi бажано про-
явити такт i терпiння, близькi та 
друзi це оцiнять по достоїнству. 
Понедiлок, швидше за все, ста-
не днем довгоочiкуваного пiдйо-
му працездатностi, день гарний 
i вдалий для початку будь-якої 
справи. Четвер i п`ятниця будуть 
сповненi метушнi, намiченi зу-
стрiчi можуть зiрватися.

БЛИЗНЮКИ	
(22.05	-	21.06).
Настає дуже сприят-
ливий тиждень для 
досягнення важливих 

професiйних цiлей i змiн на кра-
ще в особистому життi. Просто не 
сумнiвайтеся, що все можливо. 
I ви це отримаєте! Постарайтеся 
дотримуватися золотої середини, 
не впадати в крайностi. Ви досяг-
нете набагато бiльшого, якщо в 
цi днi станете поменше говорити 
i уважнiше слухати думку оточую-
чих.

РАК	(22.06	-	23.07).
На цьому тижнi бажано 
порiвнювати свої ба-
жання з можливостями, 
i не обiцяти того, чого 

ви не зможете зробити. Цi днi мо-
жуть принести багато проблем i 
непорозумiнь тим, хто не схиль-
ний думати про наслiдки своїх 
дiй. Постарайтеся зосередитися 
на найголовнiшому, менше часу 
витрачати на балаканину. Настає 
новий виток вашого духовного 
розвитку, тому варто побути нао-
динцi з собою.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
На цьому тижнi не варто 
поспiшати з дозволом 
всiх справ, що накопи-
чилися i здiйсненням 

планiв, постарайтеся розбити 
обсяг роботи на послiдовнi ета-
пи. Вам буде вiртуозно вдаватися 
пiдтримувати дiалог з партнера-
ми по бiзнесу, а ось в особистому 
життi не виключенi розчарування. 
У вiвторок якомога менше крити-
куйте начальство, особливо - за 
очi. 

ДIВА	(24.08	-	23.09).
На початку тижня має 
налагодитися взаємо-
розумiння з оточуючи-
ми, в життi з`явиться 
бiльше комфорту i по-

рядку. У понедiлок ваше почуття 
гумору буде притягувати до вас 
людей, що вiдкриє перед вами 
цiкавi перспективи. У середу ви 
здатнi набрати хороший робочий 
темп, постарайтеся зберегти його 
до кiнця тижня. У вихiднi не варто 
збирати вдома або на дачi багато 
гостей, так як це не принесе нiчо-
го, крiм клопоту.

ТЕРЕЗИ	
(24.09	-	23.10).
На цьому тижнi поста-
райтеся бути одночас-
но ввiчливим i наполег-

ливим, саме така схема поведiнки 
буде ключем до успiху. У вiвторок 
не варто перебiльшувати, опису-
ючи комусь свої можливостi, кра-
ще навiть трохи занизити вимоги 
до себе, тодi ви зможете вряту-
ватися вiд розчарувань. У середу 
доведеться долати раптовi пере-
шкоди. Зате в четвер практично 
всi справи вдаватимуться з лег-
кiстю.

СКОРПIОН	
(24.10	-	22.11).
На цьому тижнi у вас 
з`явиться шанс для 
кар`єрного зростання, 
ви зможете перейти на 

бiльш перспективну i високоопла-
чувану роботу. У четвер вас чека-
тиме зустрiч з людьми, дуже важ-
ливими для вас в професiйному 
планi, ви отримаєте дуже вигiдну 
пропозицiю. В особистому життi 
вас чекають приємнi змiни.

СТРIЛЕЦЬ	
(23.11	-	21.12).
Сприятлива тиждень 
для переходу до нового 
виду дiяльностi, змiн у 

кар`єрi. На початку тижня ви здат-
нi побудувати складну комбiнацiю 
заради досягнення мети, яка нiяк 
не хоче пiддаватися. Завзятостi 
повинно вистачити, але результат 
може злегка розчарувати. У вiвто-
рок не вдавайтеся в суперечки. У 
п`ятницю ж, навпаки, ви зможете 
переконати кого завгодно в чому 
завгодно. У недiлю влаштуйте 
пiкнiк на природi.

КОЗЕРIГ	
(22.12	-	20.01).
На цьому тижнi будь-
те твердi i послiдовнi, 
сподiвайтеся тiльки на 

свої сили. Вiвторок може вияви-
тися емоцiйно напруженим днем. 
Добре б обмежитися роллю спо-
стерiгача. В серединi тижня в 
справах серцевих можуть намiти-
тися яскравi перспективи. Сил i 
енергiї теж додасться. Вам слiд 
задуматися про своє ставлення 
до людей, ймовiрно, ви схильнi 
вимагати надмiрно багато чого. 
Той, хто зовсiм недавно здавався 
мало не iдеалом, може виявити 
далеко не кращу сторону харак-
теру.

ВОДОЛIЙ	
(21.01	-	19.02).
У першiй половинi тиж-
ня подiї будуть протiка-
ти плавно i спокiйно, як 
на роботi, так i вдома. 

Якщо i трапиться невелика свар-
ка, то вона обов`язково затихне 
сама. Зате ближче до вихiдних 
знову проявиться давня пробле-
ма. Не рекомендується йти на ри-
зик, можна багато чого втратити. 
У п`ятницю можна розраховувати 
на допомогу друзiв. У вихiднi по-
старайтеся захистити себе вiд 
непотрiбних контактiв i порожнiх 
балачок.

РИБИ	
(20.02	-	20.03).
Тиждень роздiлиться 
на двi практично про-
тилежнi половини: її 

початок добре пiдiйде для завер-
шення розпочатого ранiше, кiнець 
же принесе удачу в нових почи-
наннях. Понедiлок може виявити-
ся одним з найбiльш вдалих днiв 
тижня. У середу дiловi зустрiчi не 
дадуть бажаних результатiв, кра-
ще перенести їх на iнший день. 
У другiй половинi тижня краще 
не влаштовувати побачення, вас 
буде дратувати як новий знайо-
мий, так i давнiй партнер.

 � е
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У вільну хвилинку

історії з життя

Риська не знала китайської мови. Українську 
розуміла, але вимовляти слів не могла. Вона 
старалася говорити, але зі сказаного нею ре-
чення виходило лише кілька складів бурмотін-
ня, якого не розуміли люди. Хтось жалів малу, 
хтось насміхався з неї, а вона дуже нервува-
лася, від чого її починала сильно боліти голо-
ва. Тому вона вирішила мовчати. «Мала, німа, 
дурна», – такі слова вона чула про себе дуже 
часто, але не ображалася, не розуміючи їх змі-
сту. Для баби вона була – Риська.

Народилася Рися слабенькою і кволою. 
Батько її був алкоголіком. Він часто бив маму, 
тому мала була переляканою ще внутріш-
ньоутробно. У мами була анемія від постійних 
стресів та недоїдання. Росла дитина у злиднях. 
Її вже мали вилучати із сім’ї, але коли Орисі 
виповнилося два роки – батько пропав безві-
сти. Їм стали допомагати служби і добрі люди. 
Але мала Рися була особливою. Затримка роз-
витку через якусь патологію зробила прихиль-
ною до неї бабу Софію – мамину маму. Та зро-
зуміла, що з дитини можна мати зиск. Вона 
зробилася опікуном і забрала малу до себе в 
село. Оформила їй інвалідність і стала одер-
жувати гроші. На той час вже знайшли втопле-
ним у річці Орисиного тата, а мама подалася в 
світ на заробітки.

Коли Рисі виповнилося вісім років, баба від-
вела її до сільської школи і домовилася, щоб 
прийняли, бо здавати в спеціалізований ін-
тернат не хотіла. Школа була для Рисі мукою. 
Вона часто пропускала уроки, тікала в кар’єр 
за селом і там пересиджувала кпини і відкри-
ті знущання однокласників. Після стресу в ді-
вчинки завжди починалися конвульсії. Але 
баба знайшла ліки – звіробоєвий чай з моло-
ком, який на диво зупиняв напади. Рисі дово-
дилося завжди з собою носити пляшечку із ря-
тівним напоєм.

Для Орисі раєм було літо. Гонила пасти ко-
рову з бабою, а потім – сама. Вона любила 
свою корову, розуміла її. І там, на пасовиську, 
під синім шатром неба і нескінченним зеле-
ним килимом трави, що переперезався синьою 
стрічкою річки, вона була щасливою. Вивчив-
ши усі яри, кущики і джерельця, там, серед 
природи, вона була дитям землі, що її прийма-
ла такою, як вона є…

Якось на пасовиську, що було далеко за се-
лом, малу застала злива. Блискавки розсіка-
ли небо, котре вмить потемніло і зробило яс-
ний день похмурим вечором, били громи. Над 
лісом світ розчахався навпіл. Рися, що завжди 
трималася осторонь пастухів, стала гнати ко-
рову ближче до них, а та, наче сказилася. На-
певно, теж злякалася грому. Перестала слуха-
ти Рисю, хоч та вже й палкою її била, і просила, 
і плакала, а вона, замість того, щоб іти додому, 
погналася на поля, де стояла скирта торішньої 
соломи. Біля неї зупинилася обезсилена, мо-
кра Рися, яка ще й загубила черевичок, коли 
бігла. Дівчинка сіла під скирту і їй здавалося, 
що надходить кінець світу. Раптом вона почу-
ла, наче щось заворушилося. Поглянула, а там 
був Лі. Так вони знайшли один одного…

Лисиця жила в старій скирті соломи. Вона 
зробила там нору і вивела лисенят. Ловила ми-
шей, а деколи й зайченята траплялися. Вона 

пильнувала трьох кумедних лисенят, оберіга-
ла їх від диких собак, вилизувала шерсть. Біда 
прийшла раптово, разом з мисливцями, що ро-
били облаву. Коли вони волокли її за хвіст кро-
вавою стежиною, останній погляд лисиці був 
спрямований на скирту. І думка тяжка була її 
про дітей, і сльоза остання з карого ока впала 
гарячою краплиною на суху стерню. Двоє ли-
сенят через тиждень померли…

Орися, долаючи страх, розгорнула солому і 
побачила його.

– Лі, лі, лі! – вихопилося в неї.
Вона взяла на руки обезсилене лисеня й 

інстинктивно дістала з кишені пляшечку з 
чаєм та молоком і стала його годувати. Лі гля-
нув на Рисю. Їхні погляди зустрілися. Що ко-
жен з них думав у цю мить не знає ніхто, лише 
ці двоє. Рися забула про все на світі: і корову, 
і загублений черевичок, і грозу, яка вже вщу-
хала. Маленький рудий клубочок притулився 
тільцем до малої і грів її.

Рися стала щодня пасти корову в цьому міс-
ці. Вони з Лі пили з однієї пляшечки, їли хліб 
зі смальцем та варені яйця, які баба давала 
на пасовисько. Поблизу було джерело. Якось 
Рися застала Лі біля нього. Він підріс та змуж-
нів. Вночі полював на мишей, шукав солодке 
коріння. Щоранку він став зустрічати дівчин-
ку біля великого каменя і проводжав її, коли 
потрібно було гнати корову додому. Найбіль-
ше Рися боялася, що його побачать інші пас-
тухи і заберуть собі, але, на щастя, все обходи-
лося. Вона завжди здалеку помічала його і аж 
наспівувала:

– Лі, лі, лі! Він підбігав, лизав її щічки, весе-
ло крутив хвостом, скавулів. Корова теж його 
впізнавала.

Йшло до осені. Вчора баба була на базарі і 
купила Рисі все до школи.

– Вже завтра не поженеш пасти. Буду корову 
в саду припинати. Там трави є досить. А нині 
ще жени, – поплескала малу по плечі, вручаю-
чи кульок з їжею.

Так тяжко Рисі ще не було ніколи. В неї до-
рогою аж приступ стався. Але вона вирішила, 
що після школи буде бігати до Лі, а може, й за-
бере його до себе додому та поселить у хлівці, 
де теж є солома. Лї її чекав. Корова паслася. 
Вони бігали, гралися, Рися падала, прикида-
лася мертвою, а Лі тягнув її за курточку і гар-
чав, наче собака. Орися гладила Лі. І раптом… 
вона стала говорити… Усі слова, які вона три-
мала в собі, стали литися з неї, немов чистий 
потічок, що шумів неподалік.

– Я тебе люблю, Лі! Ти мій найкращий друг! 
Підемо до баби, будемо жити разом. Я буду 
ходити до школи, а ти будеш чекати на мене!

Орися говорила і сльози горохом котили-
ся з її голубих глибоких очей. Лі все розумів. 
Він мовчав і слухав. Потім підійшов до Орисі. 
Лише раз лизнув її солоні сльози і, похнюпив-
шись пішов навпростець через поле, до далеко-
го лісу, що, наче гриб, чорнів за пасовиськом. 
Його пухнастий хвіст понуро волікся за ним. 
Рися дивилася незмигно на Лі, мов на палаю-
чий факел, що ставав рудою цяткою, яка пово-
лі згасала, аж поки не розтанула вдалині, наче 
чудесне марево…

Раїса Обшарська

ОСОБЛИВІ…
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Чим живе сусід?

Державна екологічна інспекція пові-
домила, що у ТОВ «Оржицький моло-
козавод», не працюють очисні споруди 
й підприємство скидає відходи у річ-
ку. На підприємстві заявили, що очис-
ні споруди у них справні, а Держекоін-
спекція тисне на завод.

У 2017 році Держекоінспекція прове-
ла перевірку на заводі, який випускає 
продукцію під торговою маркою «За-
рог», та встановила, що брудні зворот-
ні води потрапляють у річку Оржиця. 
Зворотні води — це вода якою проми-
вають лінії фасування, та інше облад-
нання. Вони мають проходити очистку, 
а потім уже потрапляти у річку.

У 2019 році інспекція провела ще 
одну планову перевірку на заводі. Під 
час обстеження території з’ясувалося, 
що очисні споруди молокозаводу зачи-
нені та не працюють. За оцінками ін-
спекторів, обладнання вимкнене вже 
тривалий час і не ремонтується. Тоб-
то завод продовжує здійснювати скид 
брудних вод.

Під час перевірки інспектори двічі 
взяли відбір проб зворотних вод, що 
скидаються в болотисту заплаву річки 
Оржиця. Результати дослідження пока-
зали перевищення деяких показників. 
Біохімічне споживання кисню — у 158 
разів, хімічне споживання кисню  — у 
92 рази, азот амонійний — у 7 разів, за-
вислі речовини — в 4 рази, фосфати — 
у 4 рази тощо.

Інспекція провела відповідні розра-
хунки та встановила, що державі завда-
но збитків на суму 42 млн грн.

Через місяць інспектори знову при-
їхали на перевірку, але цього разу їх уже 
не пустили на територію заводу.

Вдруге інспекцію не пустили на те-
риторію заводу наприкінці липня 2021 
року. На місце викликали наряд полі-
ції, подали заяву за фактом перешкод-
жання роботі посадовій особі органу 
державного нагляду. Держекоінспек-
ція підготувала відповідні матеріа-
ли до прокуратури. Відкрито кримі-
нальне провадження ч. 1 ст. 242 ККУ 
(Порушення правил охорони водних 
об’єктів).

ІВ «Полтавщина» зв’язалася з пред-

ставниками Оржицького молокозаводу 
і попросила пояснити ситуацію. Неофі-
ційно адміністрація закладу розповіла:

«Була планова перевірка Держекоін-
спекції у 2019 році. Інспектори вияви-
ли ряд дрібних порушень. Наразі все це 
усунено. Був проведений відбір зразків 
води в річці Оржиця, де ніби то вияви-
ли відхилення від фонових показників 
води. Паралельно з цим бухгалтер під-
приємства за період 2017-2018 років 
помилково подала звітність по скидах 
стічних вод. Умовно скидають 30 кубо-
метрів, вона поставила 300 кубометрів. 
Ці неточності ми усунули, екології по-
яснили, що такі об’єми скидів не реаль-
ні в принципі. Умовно ми використо-
вуємо з водогону 30 кубометрів води за 
добу, а у скидах зазначено 300 кубів. Це 
навіть якщо всю сировину вилити, не-
реальна цифра.

Екологи в односторонньому порядку, 
без експертизи нарахували колосаль-
ні збитки й вимагали з підприємства їх 
сплати. Відкрили кримінальне прова-
дження в рамках якого була проведена 
експертиза розрахунків екоінспекції. За 
висновками експертизи розрахунки не 
точні та виконані з порушенням відпо-
відних методик. Тепер тиск на підпри-
ємство йде через прокуратуру та МВС. 
Строки для досудового розслідування 
скінчились, доказів забруднення немає, 
але досудове розслідування все одно не 
закривають.

Я вперше бачу фотографії Держеко-
інспекції, де видно трубу і білу ріди-
ну. Не зрозуміло, де їх зробили. Очисні 
споруди у нас, звісно, не передової кон-
струкції, та все ж. Зараз підприємство 
розробило через підрядну організацію 
проект нових очисних і вже замовило 
обладнання, під нього зроблений спе-
ціальний ангар та дворівневу платфор-
му. Інспекторів вдруге не пустили на 
завод через фальсифікацію попередніх 
результатів перевірки.»

Нагадаємо, що в липні цього року піс-
ля перевірки Держпродспоживслужби 
Глобинський м’ясокомбінат спалив 4 
тонни свіжини, ковбас, фаршу і куря-
чих тушок на півмільйона гривень.

«Полтавщина»

Заступник начальника регіональ-
ного сервісного центру МВС у Пол-
тавській області Ірина Пархоменко, 
повідомила, що із початку року на 
Полтавщині зареєстрували 113 елек-
тромобілів. Це на два десятки більше, 
ніж за такий самий період минулого 
року (92 електрокари). 

Такі автомобілі при реєстрації от-
римують номерні знаки зеленого ко-
льору. Їх закріплюють лише за тран-
спортними засобами, які приводяться 
в рух електричним двигуном і не ма-
ють двигуна внутрішнього згоряння.

Доцент кафедри Хімічної техніки 
та промислової екології Харківського 
політехнічного інституту Тетяна Ти-

хомирова, стверджує, такий вид тран-
спорту є екологічнішим за бензинові 
та дизельні авто, коли їде, бо не спа-
лює паливо, а відповідно не створює 
шкідливих викидів.

Електромобілі в Україні переважно 
отримують енергію з невідновлюва-
них джерел, тобто викопного палива 
(викопне паливо – природне джере-
ло енергії, що складається з вугле-
водневого природного газу, нафти і 
вугілля).

Крім того, відпрацьовані акумуля-
тори електрокарів є небезпечними 
відходами, а Україні немає заводу для 
їх утилізації.

Суспільне

Більшість депутатів Карлівської 
міської ради, під час сесії, 
проголосували за висловлення 
недовіри голові. Про це 
відомо із трансляції сесійного 
засідання.

У голосування брали участь 19 де-
путатів ради з 20 присутніх. Більшість 
з них проголосувала за звільнення го-
лови Петра Світлика з посади. Серед 
основних причин назвали перевищен-
ня повноважень, затягування процесу 

ліквідації виконавчих комітетів сіль-
ських ради Карлівської громади. Та-
кож Петра Світлика звинуватили в 
ігноруванні звернень більшості депу-
татів щодо скликання засідань сесії.

За словами депутатів, голова пере-
шкоджав оприлюдненню звітів про 
видатки та виконання бюджету й не 
виконав вимогу депутатів прозвіту-
вати про роботу виконавчого органу 
міськради.

«БМ»

Яблука з українським націо-
нальним символом – тризубом 
– виростили підприємці в садах, 
розташованих за 20 кілометрів 
від Вінниці. Такий «логотип» за-
хотіли замовники, спеціально до 
Дня Незалежності України. Під-
риємиця Надія Гладько розпо-
віла, що це вперше, адже раніше 
вони наносили на фрукти в біль-
шості брендування фірм, «смай-
ли» або різні написи. 

За словами власниці родинно-
го саду, нанесенням зображень на пло-
ди тут займаються впродовж останніх 
п’яти років. Щоб отримати на фрук-
тах потрібне зображення, поки ті зро-
стають на деревах, на них наносять 
відповідні наклейки.

«Найпопулярніші зі «смайликами». 
Ходити садом, у якому з обох боків 
сотні яблук тобі «посміхаються» – 
справжній позитив. Настрій миттєво 
підійматися, хто б до нас не прийшов. 
І люди посміхаються у відповідь де-
ревам. За цим цікаво спостерігати», – 
зізналася Надія. Гладько підкреслила, 
що такі фрукти зазвичай замовляють 

великі торговельні мережі – не лише 
з Вінниччини, а й сусідніх регіонів. 
До 14 лютого, наприклад, просять на-
нести на плоди сердечка й написи «I 
love you», «смайли» актуальні завжди. 
Нерідко наносяться і логотипи фірм, 
а іноді – імена людей.

Про те, від кого надійшло замов-
лення на яблука з Тризубом, підпри-
ємиця не розказала, посилаючись на 
комерційну таємницю. Нині в її ро-
динному саду зібрали перший врожай 
ранніх яблук. Серед останніх тут як ті, 
що звичні українцям, так і популярні 
серед споживачів за кордоном.

Патріоти України

ІЗ ПОЧАТКУ 
РОКУ В ОБЛАСТІ 
ЗАРЕЄСТРУВАЛИ ПОНАД 
СОТНЮ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ

МОЛОЧНИЙ 
ЗАВОД «ЗАРОГ» 
ЗВИНУВАТИЛИ  

У СКИДІ ВІДХОДІВ  
В РІЧКУ  

НА ВІННИЧЧИНІ 
ВИРОСТИЛИ СПЕЦІАЛЬНІ 
ЯБЛУКА З ТРИЗУБОМ

ВИСЛОВИЛИ НЕДОВІРУ І 
ПРИПИНИЛИ ПОВНОВАЖЕННЯ 
ГОЛОВИ МІСЬКРАДИ



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


