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Перші уроки музики та співів Воло-
дя одержав від батька - учителя почат-
кових класів. На баяні «Україна», який 
було придбано до дня народження сина, 
він грав дитячі пісеньки, співали разом. 
Хлопчикові запам’яталася: «Я лисич-
ка, я сестричка не сиджу без діла…». 
До першого класу Гадяцької середньої 
школи №1 Володя пішов у 1967 році. 
Улюбленими уроками стали ті, що про-
водив учитель музики і співів Мико-
ла Дмитрович Фесенко. Він майстерно 
грав на баяні. Учень захопився цим му-
зичним інструментом. Через два роки 
він був зарахований до дитячої музич-
ної школи по класу баяна. Навчався у 
Леоніда Андрійовича Нестеренка. Про 
обох цих педагогів, яких, на жаль, нині 
немає серед нас, у Володимира Івано-
вича залишилися найтепліші спогади. 

Володя брав активну участь у шкіль-
ній художній самодіяльності. Під час 
підготовки та проведення святкового 
вогника до 8 Березня він зарекоменду-
вав себе в ролі акомпаніатора. Закін-
чивши 8 класів, у 1975 році Володи-
мир Близнюк вступив до Гадяцького 
культурно-освітнього училища імені І. 
П. Котляревського. У період навчання 
займався улюбленою справою: улітку 
працював музичним керівником у ди-
тячих оздоровчих таборах «Іскорка» та 
«Горизонт». Після закінчення училища 
в 1978 році Володимир Близнюк продо-
вжив навчання в Миколаївському фі-
ліалі Київського державного інституту 
культури. Щоліта протягом чотирьох 
років навчання в інституті працював 
музичним керівником у дитячому оз-
доровчому таборі «Тимурівець», який 
був закріплений за їхнім факультетом. 
Зацікавився творчістю дитячих поетів. 
Кілька пісень на музику Володимира 
Близнюка звучали на святкових захо-
дах у школах та оздоровчих таборах. 
Переддипломну практику проходив в 
Гадяцькому культучилищі. Танцював у 
дипломній роботі Григорія Островно-
го, познайомився з Людмилою Солон-
чук – майбутньою дружиною. У червні 

успішно склав державні іспити у виші. 
Із серпня 1982 року став працювати 

викладачем Гадяцького культурно-ос-
вітнього училища, а за сумісництвом - у 
районному Будинку культури акомпа-
ніатором агітбригади. Часто виїжджали 
з концертами до трударів полів та ферм. 
Брав активну участь у роботі народного 
самодіядного театру РБК. Наступний 
рік став пам’ятним у житті героя на-
шої розповіді: 16 липня 1983 року Во-
лодимир та Людмила побралися. Потім 
була робота в Гадяцькій школі-інтернат, 
у клубі «Нафтовик», Петрівки-Ромен-
ської, у дитячій музичній школі. А вліт-
ку працював музичним керівником у 
дитячих оздоровчих таборах «Зірочка» 
при Гадяцькій середній школі №2 та 
«Іскорка» НГВУ «Полтаванафтогаз».

Сім’я Близнюків поповнювалася: 
1985 року народився син Юрій, а у 1991 
- Тарас.

1989 року Володимир Іванович ство-
рив у школі-інтернаті оркестр музич-
но-шумових інструментів. Через два 
роки відбувся перший концерт учасни-
ків шкільної художньої самодіяльності 
у Гадяцькому районному Будинку куль-
тури. До речі, таких концертів було три. 

Близнюка В.І. нагородили відзнакою 
«Відмінник освіти України», а 1993 р. 
він став переможцем районного кон-
курсу «Учитель року». Учасники ху-
дожньої самодіяльності школи-інтер-
нату виступали з концертами у селах: 
Біленченківка, Красна Лука, Петрів-
ка-Роменська, Соснівка, Розбишів-
ка. У грудні, цього ж року, Володимир 
Близнюк із Валерієм Рубаном прове-
ли перший авторський концерт. У до-
робку музиканта й аранжувальника і 
творчий концерт Валентини Бондарен-
ко «Квіти серед зими». 

Володимир Іванович – автор збірки 
«На пристані душі», збірки пісень для 
дітей «Лимончик-Філімончик», двох 
авторських збірок пісень на слова Со-
фії Ілляшенко «А в гаях солов’ї» та на 
слова наших земляків: «Тихо осінь ля-
гає на плечі», авторської збірки пісень 

на слова Олександра Недовіса «Лети 
моя, пісне». 

Узяв участь у районному конкурсі 
«Учитель–2009», а в обласному увій-
шов у п’ятірку кращих учителів Пол-
тавщини. У районному Будинку куль-
тури організував аматорський колектив 
«Чебреці». Видав збірку дитячих пісень 
«Співає «Горизонт». У вересні 2009 р. 
на Всеукраїнському зльоті працівників 
дитячих оздоровчих таборів України в 
м. Євпаторія Близнюк В.І., як представ-
ник ДОТ «Горизонт», Гадяцької спеці-
алізованої школи-інтернату імені Є. П. 
Кочергіна, взяв участь у конкурсі «Ама-
торська пісня» і посів перше місце з піс-
нею «Я, ти, літо між нами». Протягом 
наступних двох років керував аматор-
ським колективом «Чебреці», клубом 
вихідного дня, проводив вечори від-
починку для людей старшого поколін-
ня, працював у школі-інтернаті та Ка-
чанівській школі, улітку – музичним 
керівником в оздоровчих таборах. У 
жовтні 2012 видав дві авторські збірки 
«Пісенна стежина» та «Я краю кращо-
го не знаю». З ансамблем «Надвечір’я» 
їздив у Київ для участі в однойменній 
телепередачі. 

20 червня 2013 року дідусеві Володи-
мира, Панасу Шестопалу, колишньо-
му вчителеві Малобудищанської шко-
ли, виповнилося 100 років. Онук провів 
свято Малого села на батьківщині юві-
ляра, акомпанував жіночому вокально-
му ансамблю. Цього року видав збірку 
«Наші улюблені пісні». З 2014р., про-
тягом шести років, життя Володимира 
Близнюка наповнювала робота музич-
ного керівника в навчальних закладах, 
дитячих оздоровчих таборах, проведен-
ня вечорів відпочинку для людей по-
хилого віку, клубу вихідного дня, ке-
рівництво аматорськими колективами 
«Вечірні зорі» в Гадяцькому районно-
му та «Любисток» Веприцькому сіль-
ському будинках культури. Підготу-
вав звіти художньої самодіяльності сіл 
Малі Будища та Веприк. У 2015 році, 
за результатами атестації, став учите-

лем-методистом. Через рік, для людей, 
які відвідують клуб вихідного дня, ви-
дав збірку «Я долю вишию піснями».

Сьогодні Володимир Іванович на за-
служеному відпочинку, але продовжує 
працювати в міському дошкільному 
навчально-виховному закладі «Перво-
цвіт». У співдружності з Олександром 
Недовісом написали дитячу пісню, яка 
так і називається «Первоцвіт». 

У щирої, багатої на хороші справи 
людини такі будні і свята – неспокійні, 
сповнені незабутніх вражень. Немов ве-
селка на видноколі. Так жити дано да-
леко не кожному. 

У творчій скарбничці Володимира 
Івановича близько 200 власних пісень. 
Вони звучать у репертуарах учасників 
художньої самодіяльності не лише Га-
дяцького краю, але й за його межами. 

Невблаганно плине час. Змужні-
ли сини. Підростають онуки. Скільки 
всього пережито… Особливо це розумі-
єш не в молодому віці, а в період, коли 
приходить досвід, визнання, коли пі-
знаєш ціну не лише перемог, але й біль 
неминучих утрат.

Тож побажаймо Володимиру 
Івановичу Близнюку міцного 
здоров’я та нових творчих успіхів. 

Василь Глухота

БАЯН – ВІРНИЙ СУПУТНИК ЙОГО ЖИТТЯ
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Гадяцький відокремлений підрозділ ДУ « Полтав-
ський ОЦКПХ МОЗ» інформує, що радіаційний фон 
в м. Гадяч за минулий тиждень становив 11,2 мкр/
год при середніх багаторічних показниках до 1986 р 
12-14 мкр/год.

Згідно плану моніторингу з 29.08.21 по 03.09.2021 
року відібрано та лабораторно досліджено 3 проби 
води з відкритих водойм в пунктах культурно-побу-
тового використання в р. Псел, р. Грунь. Відхилень 
від нормативних показників згідно ДСП №173-96  по 
санітарно - хімічних показниках  не виявлено. По мі-
кробіологічних показниках (ЛКП)  не виявлено пе-
ревищення нормативу.

Патогенних мікроорганізмів в воді не виявлено.
Сергіївська територіальна громада (відділ освіти)
Із джерел централізованого питного водопостачан-

ня (водорозподільча мережа) в дошкільних навчаль-
них закладах та школах Сергіївської ОТГ досліджено 
6 проб питної води на відповідність вимог ДСанПіН 
2.2.4.-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної при-
значеної для споживання людиною». Відхилення по 
санітарно - хімічних показниках  виявлено в 1 про-
бі з 6 досліджених, у т. ч. по вмісту заліза в 1 пробі ( 
0,62 при нормі до 0,2 мг/дм куб). Відхилення від нор-
мативу по мікробіологічних показниках виявлено в 
одній пробі з шести досліджених - виділено загальні 
коліформи, ентерококи, Е.сoli. 

Виміри рівня гамма випромінювання проведе-
но в трьох школах Сергіївської ОТГ. Відхилень не 
виявлено.

Загазованість атмосферного повітря в приміщен-
нях (класах) на вміст фенолу,формальдегіду та вугле-
цю оксиду перевірено в Сергіївській ЗОШ (2 проби). 
Вмісту шкідливих речовин вище ГДК не виявлено.

Досліджено 27 проб харчових продуктів (овочі) на 
вміст нітратів та органолептику.

Результати аналізів досліджень доведено до відо-
му голови Сергіївської територіальної громади, ке-
рівнику відділу освіти. Надіслані  пропозиції щодо 
усунення виявлених недоліків. 

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

Дитина травмувалась 
через відкритий люк

Ярина Шаблій написала у соціальній мережі:  
«Цей випадок трапився нещодавно, у дворі по вул. 

Полтавська, біля бібліотеки ім. Лесі Українки. Дити-
на зламала ногу, потрапивши у відкритий люк, який, 
до речі, і досі залишається не закритим та «чекає на 
свою наступну жертву»! 

Хто відповість за це?! Чому місцева влада не звер-
тає на подібні випадки увагу? Вже не вперше у місті 
обговоюють відкриті люки! Слава Богу, що гірших на-
слідків не було...»

P.S. Згідно чинного законодавства, каналізаційний 
колодязь - це елемент (частина) об’єкту благоустрою. 
До об'єктів благоустрою населених пунктів належать 
території загального користування, території підпри-
ємств, установ, організацій та закріплені за ними те-
риторії на умовах договору, а також інші території в 
межах населеного пункту. Балансоутримувач - влас-
ник або юридична особа, яка за договором з власни-
ком утримує на балансі відповідне майно. 

Зобов'язана відшкодувати шкоду фізична або 
юридична особа, яка на відповідній правовій підста-
ві (право власності, договір оренди) володіє об'єк-
том, порушення правил використання, зберігання 
або утримання якого завдало шкоди. Забезпечувати 
належне утримання і своєчасний ремонт об’єкта бла-
гоустрою повинен балансоутримувач. 

«Витратили гроші на вітер»
Так, гадячанин Олег Іванович висловлюється 
про дослідження підземних ходів у Гадячі, на які 
навесні цього року витратили 100 тисяч гривень. 
До речі, у інтерв’ю одному із обласних інтернет-ви-

дань начальник гадяцького відділу культури Катерина 
Кувшинова розповіла, що наступного року для дослі-
джень планують залучити археологів. Проте, чоловік 
сумнівається, що дослідження продовжуватимуть. 

«Я бачив геофізичний звіт, який надала «Лаборато-
рія неруйнівних методів дослідження». Так от за ре-
зультатами комплексної магнітної зйомки, не можна 

навіть припустити, що вони вказують на якісь під-
земні ходи. Лише у одній із досліджених зон, знайш-
ли щось схоже на протяжну підземну споруду. Про-
те, у звіті вказано, що це може бути звичайнісінький 
кабель чи трубопровід. 

У той же час, ані словом про рукотворні підземні 
пустоти київські фахівці не обмовилися… Прикро, що 
нас, гадячан, так відверто обманюють!

До речі, володію достовірною інформацією про те, 
що підприємству, яке займалося дослідженнями, про-
сто «дали заробити» 100 тисяч гривень, бо у бюджет-
ному комітеті Гадяцької міськради мають «свого». 

Все через трубу
Світлана Пєстєрєва написала у Фейсбук 
про нововведення від КП «Гадяч-житло»: 
«Звертаєшся, щоб отримати акт на обстеження ди-

моходу . Але його відмовляються надавати, якщо у 
абонента не укладений договір на вивіз сміття. 

Пояснити зв'язок між сміттям і димоходом не 
можуть…»

Дуже вдале рішення «заохотити» гадячан активні-
ше укладати договори на вивезення сміття! Посудіть 
самі – перед початком опалювального сезону усі бу-
дуть звертатись до комунальників, щоб отримати акт 
на обстеження димоходів, бо цього вимагає «Гадя-
чгаз». Проте, варто нагадати, що не дуже гарно вима-
гати щось від населення, якщо самі не дотримуються 
чинного законодавства. Не чули ще й одного випадку, 
коли під час видачі довідки про обстеження димоходу, 
хтось насправді його проводив… Беруть кошти і про-
сто видають довідку… Та про це, чомусь, у «Гадяч-жит-
ло» не згадують. А мали б.

«БМ» 

Нагадуємо, якщо вам є про що розповісти, 
поділитись приємною чи НЕ ДУЖЕ 
новиною, поскаржитись на неправомірні 
дії посадовця, працівника сфери послуг, 
торгівлі, висловити своє незадоволення 
працівниками комунальних чи інших служб, 
або ви вважаєте, що хтось вчиняє не правильно, 
чи не законно – телефонуйте до редакції. 
Вислухаємо усі скарги і, якщо вони не 
суперечать чинному законодавству, 
оприлюднимо на сторінках тижневика та 
наших інтернет-ресурсах. До речі, адекватні 
скарги і претензії приймаємо навіть анонімно. 
Звертайтесь у робочий час – 050 80 11 885.  
P.S. Органи місцевого самоврядування та 
правоохоронці повинні моніторити ЗМІ і, якщо 
є така необхідність, реагувати на публікації.

Гадяччина в подіях

ГОЛОС

Дитина травмувалась 
через відкритий люк

ГОЛОС

НАРОДУ

Індекс ЛКП
фактично    

Індекс ЛКП
в нормі до 5000

р. Псел (пляж) 
м. Гадяч (2 проби)

3400 5000

р. Грунь м.Гадяч 
(1 проба)

3600  5000

Національний банк України та благодійний фонд 
«Таблеточки» запрошують  - з 1 по 30 вересня 
2021 року, долучитись до акції «Монетки 
дітям», аби у простий та веселий спосіб зібрати 
монети та перетворити їх на потужну допомогу 
для сотень дітей, що борються з раком.

Щодня три сім’ї в Україні дізнаються, що у їхньої 
дитини рак, і залишаються віч-на-віч з хворобою. По-
долати дитячий рак можна лише разом, підставивши 
плече допомоги родинам онкохворих дітей.

Монети номіналом у 25 копійок вийшли з обігу 
майже рік тому, але у багатьох з нас вони й досі ле-
жать у скарбничках без діла. Кожна така монета, кож-
ні 25 копійок – це крок назустріч здоровому дитин-
ству для сотень онкохворих дітей.

Щоб долучитися до акції, занесіть монети номі-
налом у 25 копійок у найближче відділення бан-
ку-партнера та перекажіть кошти на рахунок фон-
ду «Таблеточки». 

 У Гадячі в акції беруть участь Raiffeisen Bank (пло-
ща Соборна, 27) та Ощадбанк (площа Миру, буд. 12, 
прим. 5).

Об’єднаймо сили усієї країни заради майбутнього 
для сотень українських дітей!

Заради майбутнього України! 

Згідно офіційних даних Єдиного державного ре-
єстру декларацій, Олександр Власенко, який від 18 
березня обіймав посаду директора комунального під-
приємства «Гадяч-житло», звільнився 17 серпня. 

Судячи із відкритих реєстрів, від 17 серпня, ви-
конувачем обов'язків начальника згідно розпоря-
дження №190-к від 17.08.2021 р. призначений  Віта-
лій Узнадзев. 

«БМ»

Рейтинг сформували за підсумком оцінки 58 громад 
Полтавщини, які мають населення до 150 тисяч лю-
дей. Про це повідомив Департамент економрозвитку, 
торгівлі та залучення інвестицій Полтавської ОДА.

Владу малих та середніх громад Полтавщини оці-
нили на якість надання послуг своїм мешканцям та 
ефективність управління. Рейтинг сформував Фонд 
«Регіональний центр економічних досліджень та 
підтримки бізнесу» на основі поданої громадами 
інформації.

Кращими на Полтавщині стали 
громади з такими показниками:
1 місце – Миргородська громада – 145,3;
2 місце – Пирятинська громада –  120,4;
3 місце – Горішньоплавнівська громада – 110,9;
4 місце – Білоцерківська громада – 82,08;
5 місце – Опішнянська громада – 70,14;
6 місце – Сенчанська громада – 69,51;
7 місце – Лубенська громада – 68,64;
8 місце – Глобинська громада – 67,96;
9 місце – Мачухівська громада – 65,22;
10 місце – Омельницька громада – 63,95;
11 місце – Сергіївська громада – 42,97;
12 місце – Пришибська громада – 40,27;
13 місце – Решетилівська громада – 39,01;
14 місце – Шишацька громада – 38,22;
15 місце – Гадяцька громада – 36,81;
16 місце – Петрівсько-Роменська громада – 35,66;
17 місце – Хорольська громада – 35,41;
18 місце – Лютенська громада – 34,85;
19 місце – Лохвицька громада – 32,19;
20 місце – Новосанжарська громада – 30,5.

«БМ»

Згідно із закупівлею на порталі Рrozorro, Департа-
мент будівництва Полтавської ОДА проводить тен-
дер на придбання 4 сміттєвозів, які оцінюють у 12 
млн 90 тис. грн. Кожен з них матиме бункер, що вмі-
щує різний обсяг сміття, тому вартість кожного ав-
томобіля поки невідома.

Техніку для прибирання сміття хочуть закупити 
до кінця року. Сміттєвози передадуть громадам Пол-
тавської області, серед них і Великобудищанська, яка 
очікує на сміттєвоз із боковим завантаженням (бун-
кер 18,0 м куб) із додатковим обладнанням. Мова йде 
про відвал вантажопідйомністю не менше 8 тис. 250 
кг, призначений для роботи з контейнерами об’ємом 
0,75 м куб  та євроконтейнерами об’ємом 1,1 м. Таку 
ж спецтехніку отримає і Карлівська громада. 

Окрім цього сміттєвози придбають ще й для Вели-
кобагачанської  та Великосорочинської громад. 

Зміст

ЕКОЛОГІЧНИЙ 
БЮЛЕТЕНЬ

20 КРАЩИХ ГРОМАД 
ПОЛТАВЩИНИ

У «ГАДЯЧ-ЖИТЛО» ЗНОВУ 
ЗМІНИВСЯ ДИРЕКТОР

ВЕЛИКОБУДИЩАНСЬКІЙ 
ГРОМАДІ ПРИДБАЮТЬ 
СМІТТЄВОЗ
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Минулого тижня
в Гадячі
зареєстровано
4 немовлят

6 осіб
пішли
з життя

5 пар
одружилися

2 пари
розлучилися

пожежіподія

Подія сталась 5 вересня, близько 21-ї 
години, у місті Гадяч, по вулиці Драгоманова 
-   водій автомобіля BMW, 1969 року 
народження, виїхав на узбіччя та допустив 
наїзд на дерево.
Відділ комунікації поліції Полтавської області по-

відомляє, що у результаті ДТП двоє жінок - пасажи-
ри авто 1974 та 1977 років народження отримали ті-
лесні ушкодження.

По даному факту відкрито кримінальне прова-
дження за частиною 1 статті 286 (Порушення пра-
вил безпеки дорожнього руху, що спричинило по-
терпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) 
Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

До слова, очевидці аварії стверджують, що на мо-
мент скоєння ДТП, водій був не тверезий.

«БМ»

У Лохвицькій громаді Миргородського 
рай ону, 2 вересня, правоохоронці затримали 
70-річного місцевого жителя. Встановили, 
що під час конфлікту чоловік сокирою 
завдав 71-річній дружині несумісні з життям 
тілесні ушкодження. Після цього  підпалив 
будинок.

Рятувальники пожежу загасили. Тіло жінки напра-
вили на судово-медичну експертизу.

Нині чоловікові готують повідомлення про підозру 
за частиною першою статті «Умисне вбивство» кри-
мінального кодексу Украї ни та мають обрати запо-
біжний  захід. Санкція статті передбачає від семи до 
15 років позбавлення волі.

Департамент карного розшуку

У Миргороді правоохоронці припинили 
протиправну діяльність жінки, яка 
займалася збутом «метадону».

«26-річна жінка затримана поліцейськими після 
збуту пігулок. Під час особистого обшуку, у сумці, 
слідчі вилучили пігулки та кошти, отримані за збут 
наркотиків. Речові докази направлені на експертне 
дослідження. Фігурантці повідомили про підозру у 
вчиненні кримінального правопорушення, передба-
ченого частинами 1 та 2 статті 307 (Незаконне збе-
рігання та збут наркотичних засобів, психотропних 
речовин або їх аналогів, вчинене повторно) Кримі-
нального кодексу України. За інкриміноване діяння 
суд обрав миргородці запобіжний захід – тримання 
під вартою терміном на 60 діб», – розповів началь-
ник Миргородського районного відділу поліції Ан-
дрій Тюков.

У разі доведення вини судом жінці загрожує поз-
бавлення волі на строк від шести до десяти років.

Пресслужба поліції  Полтавщини

1 вересня, о 12:50, у с. Сари сталась пожежа на 
відкритій території. Вогнем знищено суху рослин-
ність на площі 4 га. Пожежа ліквідована одним від-
діленням 6 ДПРЧ.

 5 вересня, о 11:10, у с. Вельбівка сталась поже-
жа на відкритій території. Вогнем знищено суху 
рослинність на площі 4 га. Пожежа ліквідована од-
ним відділенням 6 ДПРЧ та МПК с. Мартинівка (с. 
Мартинівка).

ГУ ДСНС України у Полтавській області

До кіберполіцейських надійшла інформація від Ге-
нерального секретаріату Інтерполу по боротьбі з ди-
тячою сексуальною експлантацією щодо виготовлен-
ня на території України протиправного контенту за 
участі неповнолітнього. 

В ході слідчих і розшукових дій працівники Депар-
таменту кіберполіції спільно зі слідчими Дарниць-
кого управління поліції Києва та Департаментом 
міжнародного поліцейського співробітництва вста-
новили особу фігуранта. 

27-річний житель Полтавської області упродовж 
тривалого часу ґвалтував та вчиняв розпусні дії від-
носно малолітнього хлопчика. Також фігурант ство-
рював фото та відеоматеріали у процесі злочину.

Згідно із висновком експерта Науково-дослідно-
го експертно-криміналістичного центру МВС Украї-
ни, протиправний контент належить до дитячої пор-
нографії. Потерпілому на момент вчинення злочину 
було 6 років.  

В оселі зловмисника правоохоронці провели об-
шук. Вилучено мобільний телефон, планшет, жор-
сткий диск і системний блок. До проведення обшуків 
також було залучено батальйон тактико-оперативно-
го реагування патрульної поліції Полтавщини.

Під час попереднього огляду вилученої техніки ви-
явлено більше 500 файлів дитячої порнографії, 127 з 
яких створені безпосередньо фігурантом за участю 
потерпілого хлопчика.

За даним фактом відкрито кримінальне прова-
дження за ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування), ч. 2 ст. 156 
(Розбещення неповнолітніх) та ч. 1, ч. 3 ст. 301-1 
(Одержання доступу до дитячої порнографії, її при-
дбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше 
переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) 
Кримінального кодексу України. Фігуранту повідом-
лено про підозру та судом обрано запобіжний захід у 
вигляді тримання під вартою без права внесення за-
стави. Чоловіку загрожує до 15-ти років ув’язнення.

Процесуальне керівництво здійснює Дарницька 
окружна прокуратура Києва.

 Кіберполіція України

5 вересня, о 13:00, у с. Велике Великобудищан-
ської громади, на відкритій території виявлено арти-
лерійських снаряди калібром 76 мм - 39 од. та авіа-
ційну бомбу калібром 50 мм – 1 од., часів минулих 
війн. Знешкодження боєприпасу провели 7 верес-
ня групою піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС 
України у Полтавській області.

 ГУ ДСНС України у Полтавській області

За процесуального керівництва Полтавської ок-
ружної прокуратури, депутата Полтавської міськра-
ди Євгена Диканя та начальника з питань містобу-
дування та архітектури Полтавської міської ради 
Миколу Шевельова викрито на одержанні неправо-
мірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, вони вимагали у громадя-
нина $5000 за видачу паспорта фасаду об’єкта не-
рухомості, розташованого у центрі Полтави, та не-
притягнення його до відповідальності за проведену 
реконструкцію будівлі. Після одержання останньої 
частини хабара у сумі $3000 депутата затримано в 
порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання про повідомлення 
обом про підозру та обрання запобіжних заходів. 
Тривають невідкладні слідчі дії. Про це повідомила 
прес-служба Офісу Генерального прокурора.  Імена 
інших фігурантів справи наразі не розголошується.

Досудове розслідування у кримінальному про-
вадженні здійснюється Полтавським райуправлін-
ням поліції Головного управління Національної 
поліції в Полтавській області за оперативного су-
проводу Управління Служби безпеки України в Пол-
тавській області.

Офіс Генпрокурора

ВИЇХАВ НА УЗБІЧЧЯ 
ТА ВЇХАВ У ДЕРЕВО

ЧОЛОВІК ЗАБИВ ДО 
СМЕРТІ ДРУЖИНУ

ВЧИНЯВ РОЗПУСНІ ДІЇ 
ВІДНОСНО 6-РІЧНОГО 
ХЛОПЧИКА

ПОСАДОВЦІВ 
ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКРАДИ 
ЗАТРИМАЛИ ПІД ЧАС 
ОТРИМАННЯ ХАБАРА ЖІНКУ ПІДОЗРЮЮТЬ 

У ТОРГІВЛІ 
НАРКОТИКАМИ

Про це редакції розповіли жителі села у 
соцмережі. Подія сталася 4 вересня. Голова 
громади Віктор Романенко, підтвердив 
інформацію.

Відділ комунікації поліції Полтавщини повідомив, 
що оперативна група, яка прибула на місце виклику 
встановила, що до пошкоджень пам’ятників причет-
ні місцеві малолітні хлопці, 2014 року народження.

«Другокласники сільської школи. Мотиви вчинен-
ня злочину невідомі. Чекаємо психолога із Сватків-
ського навчального закладу, щоб він попрацював із 
дітьми. Вважаємо, що самостійно, без зовнішнього 
впливу, вчинити таке вони не могли. Можливо, пси-
хологу вдасться розговорити дітей,» - каже Віктор 
Романенко.

На щастя, більшість пам’ятників залишились ціли-
ми, їх уже встановили на місця. Але декілька розбиті 
повністю і потребують відновлення. Б атьки школя-
рів зобов’язалися встановити нові чи відшкодува-
ти збитки. 

На даний час складено 2 адміністративних прото-
коли стосовно батьків правопорушників за статтею 
184 Кодексу України про адміністративні правопо-
рушення – невиконання батьками обов’язків щодо 
виховання дітей.

«БМ»

У КРАСНІЙ ЛУЦІ 7-РІЧНІ 
ХЛОПЦІ ПОШКОДИЛИ 
36 ПАМ’ЯТНИКІВ
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10 серпня 2021 року Гадяцький 
районний суд розглянув у 
відкритому судовому засіданні 
кримінальне провадження відносно 
обвинуваченого уродженця м. 
Гадяч, який фактично проживає 
с. Саранчівка, Зіньківського 
району, у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого 
ч.1 ст. 309 КК України,

Встановлений епізод
Влітку 2021 року обвинувачений, пе-

ребуваючи неподалік смітника в с. Ве-
прик Миргородського (Гадяцького) 
району Полтавської області, помітив 
дикоростучу рослину коноплі, яку він 
не висіював та не вирощував. Усвідом-
люючи, що вказана рослина містить 
особливо небезпечний наркотичний 
засіб канабіс, обвинувачений зірвав 
листки з гілок та з метою їх зберіган-
ня без мети збуту відніс до господар-
ства за місцем, свого проживання, де 
залишив зберігати в сараї для їх вису-
шування, тим самим умисно придбав 
із вказаною метою особливо небезпеч-
ний наркотичний засіб - канабіс, вагою 
не менше 14,335 г, для власних потреб 
без мети збуту.

15 липня  близько 13 години, обвину-

вачений прибув з с. Веприк до м. Гадяч, 
при цьому перевіз з собою поліетилено-
вий пакет з особливо небезпечним нар-
котичним засобом.

Цього ж дня близько 14 год. 25 хв., пе-
ребуваючи поряд з магазином «Жмень-
ка» по вул. Набережна Псла в м. Гадяч, 
обвинувачений був помічений та зупи-
нений працівниками поліції, за вчинен-
ня адміністративного правопорушен-
ня. Далі, в ході бесіди обвинувачений 
повідомив працівникам про те, що при 
собі має наркотичний засіб канабіс та 
добровільно видав старшому дізнава-
чу СД ВП № 1 Миргородського РВП 
Пилипенко Ю.А. для огляду та подаль-
шого вилучення: поліетиленовий пакет 
з подрібненою речовиною рослинно-
го проходження зеленого кольору, яка 
відповідно до висновку експерта є ка-
набісом, який є особливо небезпечним 
наркотичним засобом, обіг якого забо-
ронено, масою канабісу в перерахун-
ку на суху речовину становить 14,335 г.

Суд визнає винним обвинуваченого 
у вчиненні кримінального проступку, 
передбаченого ч.1 ст.309 КК України і 

кваліфікує його дії як незаконне при-
дбання, виготовлення та зберігання 
наркотичного засобу канабісу, без мети 
збуту.

В судовому засіданні обвинуваче-
ний свою вину у вчиненні проступку 
визнав повністю, покази відповідно 
до ст. 63 Конституції України давати 
відмовився.

На підставі ч.3 ст.349 КПК України 
докази не досліджувались, так як фак-
тичні обставини справи ніким із учас-
ників кримінального провадження не 
оспорюються.

Обставинами, що пом`якшують по-
карання обвинуваченого, є щире ка-
яття та активне сприяння розкриттю 
кримінального правопорушення. Об-
ставин, що обтяжують покарання, су-
дом не встановлено.

Обговорюючи питання про вид і міру 
покарання обвинуваченого, суд врахо-
вує ступінь тяжкості вчиненого ним 
кримінального правопорушення, який 
відповідно до ст. 12 КК України є про-
ступком та особу обвинуваченого, який 
щиро розкаявся, посередньо характери-

зується за місцем проживання, на об-
ліку у лікаря нарколога та психіатра 
не перебуває, офіційних заробітків не 
має, тому вважає, що йому слід призна-
чити покарання у межах санкції стат-
ті у вигляді обмеження волі. Також суд 
вважає, що для виправлення та попе-
редження нових злочинів обвинуваче-
ний слід встановити іспитовий строк з 
метою випробування, так як його ви-
правлення можливе в умовах без ізоля-
ції від суспільства.

Питання речових доказів суд вирішує 
у відповідності до ст. 100 КПК України.

Суд також вважає, що з обвинуваче-
ного слід стягти на користь держави ви-
трати за проведені у справі судово-хі-
мічні експертизи.

Керуючись ст. 368, 370, 374 КПК 
України, суд, вирішив обвинувачено-
го визнати винним у вчиненні кримі-
нального проступку, передбаченого ч. 1 
ст.309 КК України та призначити пока-
рання у вигляді 1 року обмеження волі.

На підставі ст. 75 КК України звіль-
нити обвинуваченого від відбування 
покарання з випробуванням, встано-
вивши іспитовий строк 1 рік. Стягти 
з обвинуваченого на користь держави 
витрати запроведення судово-хімічних 
експертиз в сумі 1029 грн. 72 коп.

11 серпня 2021 року суддя 
Гадяцького районного 
суду розглянув справу про 
адміністративне правопорушення, 
яка надійшла від ВП № 1 
Миргородського РВП про 
притягнення до адміністративної 
відповідальності обвинуваченого, 
який працює АСК – супервайзером 
за ч.1 ст. 130 КУпАП.
Встановлений епізод
11 липня 2021 року о 02 год. 52 хв. 

обвинувачений в с. Сари Миргород-
ського району керував транспортним 
засобом - автомобілем Опель Омега, з 
ознаками алкогольного сп`яніння. Від 
проходження огляду на стан сп`янін-
ня у встановленому законом порядку 
відмовився.

Обвинувачений підтвердив факт вчи-
нення правопорушення, пояснив, що 
дійсно після вживання спиртного ке-
рував транспортним засобом, тому не 
вбачав необхідності проходити освіду-
вання на стан сп`яніння. Також просив 
розстрочити суму стягнення в зв`язку 
з незначним розміром його заробітної 
плати.

Вина обвинуваченого у вчиненні ад-
міністративного правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП під-
тверджується сукупністю досліджених 
в судовому засіданні доказів, які не ви-
кликають сумнівів у своїй достовірно-
сті і допустимості, зокрема даними, які 
містяться у протоколі про адміністра-
тивне правопорушення, відеозапису з 
боді - камери та іншими матеріалами 

справи в їх сукупності. З переглянутого 
в судовому засіданні відеозапису вба-
чається, що обвинувачений на місці зу-
пинки відмовився від проходження ме-
дичного огляду. Відеозапис здійснено 
в режимі реального часу, а тому підда-
вати його сумніву немає підстав. Про-
токол про адміністративне правопору-
шення складений уповноваженою на те 
особою та у відповідності до вимог ст. 
256 КУпАП і є належним та допусти-
мим доказом.

В діях обвинуваченого є склад пра-
вопорушення, передбаченого ч.1 ст. 
130 КУпАП - відмова особи, яка керує 
транспортним засобом, від проходжен-
ня відповідно до встановленого поряд-
ку огляду на стан алкогольного сп`я-
ніння, що є порушенням п.2.5 Правил 
дорожнього руху України.

Диспозицією ч.1 ст. 130 КУпАП пе-
редбачено адміністративну відповідаль-
ність за керування транспортними за-
собами особами в стані алкогольного, 
наркотичного чи іншого сп`яніння або 
під впливом лікарських препаратів, що 
знижують їх увагу та швидкість реак-
ції, а так само відмова особи, яка керує 
транспортним засобом, від проходжен-
ня відповідно до встановленого поряд-
ку огляду на стан алкогольного, нарко-
тичного чи іншого сп`яніння або щодо 
вживання лікарських препаратів, що 

знижують увагу та швидкість реакції.
Згідно пункту 2.5 Правил дорожньо-

го руху, затверджених Постановою Ка-
бінету Міністрів України від 10.10.2001 
року № 1306, водій повинен на вимогу 
працівника поліції пройти в установле-
ному порядку медичний огляд для ви-
значення стану алкогольного сп`янін-
ня, впливу наркотичних чи токсичних 
речовин.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 КУпАП адмі-
ністративним правопорушенням (про-
ступком) визнається протиправна, 
винна (умисна або необережна) дія чи 
бездіяльність, яка посягає на громад-
ський порядок, власність, права і свобо-
ди громадян, на встановлений порядок 
управління і за яку законом передбаче-
но адміністративну відповідальність.

Положеннями ст. 251 КУпАП перед-
бачено, що доказами в справі про адмі-
ністративне правопорушення є будь-які 
фактичні дані, на основі яких у визна-
ченому законом порядку орган (поса-
дова особа) встановлює наявність чи 
відсутність адміністративного право-
порушення, винність даної особи в його 
вчиненні та інші обставини, що мають 
значення для правильного вирішення 
справи. 

З огляду на майновий стан особи, що 
притягається до адміністративної від-
повідальності суддя вважає можливим 

розстрочити обвинуваченого виконан-
ня даної постанови суду по сплаті штра-
фу протягом наступних 3 місяців рівни-
ми частинами по 6000 грн. щомісячно, 
останній платіж 5000 грн.

Відповідно до ст. 401 КУпАП у разі 
винесення суддею постанови про на-
кладення адміністративного стягнення 
особою, на яку накладено таке стягнен-
ня сплачується судовий збір у розмірі 
0,2 розміру прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, що визначено Зако-
ном України «Про судовий збір».

Керуючись ст. 33, 34, 401, 130 ч.1, 221, 
283, 284 Кодексу України про адміні-
стративне правопорушення, суддя ви-
рішив обвинуваченого визнати винним 
у вчиненні адміністративного право-
порушення, передбаченого ч.1 ст.130 
КУпАП та піддати адміністративному 
стягненню у вигляді штрафу на користь 
держави в розмірі 17000 грн. з позбав-
ленням права керування всіма видами 
транспортних засобів строком на один 
рік.

Розстрочити обвинуваченому вико-
нання даної постанови суду по спла-
ті штрафу у цій справі в розмірі 17000 
гривень, встановивши йому сплату рів-
ними щомісячними частинами по 6000 
гривень, останній 5000 гривень, на 
строк три календарних місяці (до жовт-
ня 2021 року включно).

Стягти з обвинуваченого на користь 
держави судовий збір в сумі 454 грн.

Сторінку підготували за матеріалами 
відкритих даних Єдиного державного 

реєстру судових рішень

Інспектор по нагляду та безпеці Пол-
тавської виправної колонії № 64 нама-
гався пронести для засудженого коно-
плю — суд призначив правоохоронцю 
5 років ув’язнення.

10 серпня Ленінський районний суд 
Полтави виніс вирок інспектору по наг-
ляду та безпеці Полтавської виправної 
колонії № 64 Анатолію Скрипачову, 
який намагався пронести для засудже-
ного шприц з коноплею.

Відповідно до Єдиного державно-
го реєстру судових рішень, Анатолій 
Скрипачов — уродженець села Аба-
зівки Полтавського району, має серед-
ню освіту, не одружений, з 26 березня 
2020 року працював інспектором від-
ділу нагляду і безпеки Державної уста-
нови «Полтавська виправна колонія № 
64», раніше не судимий.

У невстановлений слідством час ін-

спектор по телефону домовився із засу-
дженим про придбання та продаж йому 
наркотику за 600 грн. Слід зазначити, 
що матеріали справи щодо засудженого 
виділені в окреме провадження.

15 липня 2021 року, близько 18:30, 
біля свого будинку інспектор придбав 
медичний шприц із коноплею у невста-
новленої слідством особи. Наступно-
го дня — 16 липня, під час заступання 
на чергування, намагався пронести на 
територію ДУ «Полтавська установа 
виконання покарань № 64» шприц із 

наркотиком.
Але у кімнаті для догляду співробіт-

ників колонії шприц із коноплею було 
виявлено працівниками установи. Згід-
но із висновком експерта, обвинуваче-
ний намагався передати засудженому 
8,041 грами канабісу.

30 липня Анатолій Скрипачов уклав 
із прокурором угоду про визнання про-
вини у придбанні та зберіганні з метою 
збуту наркотику (ч.1 та ч.2 ст. 307 КК 
України). 10 серпня суддя Єлизавета 
Парахіна затвердила цю угоду та при-

значила йому 5 років ув’язнення, але 
від відбування покарання звільнила з 
іспитовим строком — 3 роки.

Вирок ще не набрав законної сили та 
може бути оскаржений в Полтавсько-
му апеляційному суді протягом 30 днів.

Нагадаємо,  що в цей період 
прес-служба прокуратури Полтавщи-
ни повідомила, що двоє засуджених, які 
відбували покарання в Полтавській ви-
правній колонії № 64, налагодили схе-
му розповсюдження наркотиків у за-
кладі — один із затриманих має статус 
«смотрящого за зоною».

З метою наповнення так званого 
«злодійського общака» він організу-
вав постачання наркотичних речовин 
в установу та залучив до цього ще двох 
осіб — знайомого жителя Полтави та 
ще одного засудженого.

«Полтавщина»

ВИЛУЧИЛИ ВОДІЙСЬКЕ 
ПОСВІДЧЕННЯ 

ЗАТРИМАЛИ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ 
ТА ЗНАЙШЛИ НАРКОТИКИ

ВИНЕСЛИ ВИРОК ІНСПЕКТОРУ 
ВИПРАВНОЇ КОЛОНІЇ, ЯКИЙ 

НАМАГАВСЯ ПРОНЕСТИ ДЛЯ 
ЗАСУДЖЕНОГО ШПРИЦ З КОНОПЛЕЮ
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Міністерство внутрішніх справ  
склало інструкцію із порадами. 

У відомстві повідомили, що громадянам, у яких не 
відображається посвідчення водія у «Дії», потрібно 
пройти верифікацію. 

Щоб це зробити, треба:
- авторизуватися в «Електронному кабінеті водія»;
- обрати вкладку «Верифікація даних»;
- обрати «Уточнення даних в реєстрі посвідчень 

водія»;
- додати фото документа з обох сторін;
- залишити коментар, в якому вказати, що не так 

з документом;
- створити і підтвердити заяву. 

МВС України

Про це свідчить аналіз зовнішньої торгівлі агро-
продовольчою продукцією (за період січень – сер-
пень 2021 року у порівнянні з періодом січня – серп-
ня 2020 року).

У товарній структурі міжнародної торгівлі агро-
продукцією найбільше з України експортують олію – 
28,3%, кукурудзу – 28% та пшеницю – 10,2%.

Азійські країни займають найбільшу нішу в експор-
ті української агропродукції.

Китай експортував українських товарів на 2,4 млрд 

дол. США, Індія – на 947 млн дол. США. Водночас 
Нідерланди експортували на 908 млн дол. США, Іс-
панія – на 538 млн. дол. США.

Частка імпорту в Україну з ЄС становить 48,4% (2,3 
млрд дол. США), з Азії –20,1% (843,9 млн дол. США) 
та з Північної та Південної Америки –13,4% (562,6 
млн дол. США). Найбільше імпортують в Україну 
морожену рибу – 4,9% та насіння соняшника – 4,8%. 

Мінагрополітики

Кабінет Міністрів погодив постанову Верховної 
Ради внести зміни до законів про оплату праці. Зо-
крема, оновлять правила нарахування мінімальної 
заробітної плати. Зміни стосуватимуться закону про 
оплату праці на окремих видах робіт. Працю оплачу-
ватимуть у підвищеному розмірі для людей, які пра-
цюють в небезпечних та шкідливих умовах, а також 
для тих, що мають емоційно-нервове та інтелекту-
альне навантаження.

Законопроект встановлює, що працедавець не 
може зменшувати розмір заробітної плати. Доку-
мент набуде чинності з 1 січня 2022 року.

Як визначатимуть «мінімалку»
Документ також вказує, які складові входитимуть 

до мінімальної заробітної плати. На розмір «міні-
малки» впливатимуть потреби працівників та їхніх 
сімей, загальний рівень середньої заробітної плати 
загалом по Україні.

Крім того, враховуватимуть розмір прожитково-
го мінімуму для працездатних осіб та прогнозний 
індекс споживчих цін на період, на який уряд вста-
новлює розмір мінімальної заробітної плати. До ува-
ги візьмуть і рівень зайнятості, продуктивності пра-
ці, збалансованості та обґрунтованості державного 
бюджету та рівень податків, обов'язкових зборів і 
внесків.

До розміру мінімальної плати не входитимуть такі 
складові:

доплати за суміщення професій, виконування 
обов'язків іншого працівника;

підвищення оплати у нічний час, відрядження;
оплату роботи в понаднормовий час, у вихідні, 

святкові та неробочі дні;
премії до святкових та ювілейних дат;
суми індексації заробітної плати;
суми компенсації втрати частини доходів у зв'яз-

ку з порушенням термінів виплати заробітної плати.

За інформацією 24 каналу У нашій країні почалася підготовка до переходу 
всіх екстрених служб в єдину систему. Уже скоро 
замість номерів 101, 102, 103 і 104 буде один — 112.

Система «112» повинна стати єдиним центром 
екстреного реагування. Поки що служби не працю-
ють спільно: якщо необхідна допомога одночасно 
декількох служб, людям доводиться робити кілька 
викликів.

Єдиний номер вирішить цю проблему і зеконо-
мить час на порятунок життів. Також нова систе-
ма стане більш простою для тих людей, які часто гу-
бляться і не знають, до кого звертатися в екстрених 
ситуаціях і на який номер телефонувати. 

У Європі система «112» функціонує вже давно, 
вона є дуже зручною для громадян. Підписавши Уго-
ду про асоціацію з ЄС, Україна взяла на себе зобов’я-
зання також ввести номер «112», щоб зробити си-
стему більш досконалою і комфортною для людей. 
Замовником оголошеного тендеру являється Дер-
жавне агентство інфраструктурних проектів Укра-
їни. Аукціон розпочнеться 1 листопада, а сам старт 
проекту розраховано на початок 2022 року.

«БМ»

Національна комісія, що здійснює регулювання у 
сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) 
дала роз'яснення щодо того, чи планується в 2021 
році черговий перегляд тарифів на розподіл газу. 

«Щодо питання, чи планується найближчим часом 
перегляд тарифів на розподіл газу, повідомляємо, 
що найближчим часом перегляд тарифів на послуги 
з розподілу газу на 2021 рік НКРЕКП не плануєть-
ся», - сказано в документі.

Нагадаємо, раніше НКРЕКП на своєму сайті оп-
рилюднила проект документа, в якому запропону-
вала по-новому розраховувати тарифи на розподіл 
газу. Згідно з проектом, при розрахунку тарифу на 
послуги розподілу газу до складу планованої річної 
тарифної виручки може включатися коригування, 
яке може мати як позитивне, так і від'ємне значення.

З січня 2021 року НКРЕКП підвищила тарифи на 
послуги 43 газорозподільних компаній в середньо-
му в 1,6 рази. Після цього на тлі зростання низки ко-
мунальних послуг в регіонах України пройшли акції 
протесту проти підвищення комунальних тарифів.

У зв'язку з цим уряд встановив граничну ціну на 
послуги розподілу газу в розмірі 1,79 грн за 1 куб. м 
на місяць без ПДВ.

НКРЕКП

У Міністерстві економіки України очікують 
збільшення виробництва цукру на третину в 
новому сезоні цукроваріння. Як повідомила 
прес-служба Міністерства, переробку цукрових 
буряків вже запустив перший цукровий завод 
- Селищанський, всього в поточному році 
планується робота 33 цукрових заводів.
За прогнозом уряду, у 2021-2022 маркетинговому році 

(МР, вересень 2021-серпень 2022) в Україні передбача-
ється виробництво цукру на рівні 1,4 млн тонн, що на 
30% більше, ніж торік.

«Беручи до уваги істотні перехідні залишки (422 тис.
тонн) на початок минулого МР, загальна пропозиція цу-
кру складе 1,74 млн тонн, що буде цілком достатньо для 

задоволення внутрішнього попиту, обсяг якого оцінюєть-
ся в межах 1,25 млн тонн», – підкреслили в Міністерстві.

У Мінекономіки нагадали, що в минулому сезоні через 
несприятливі погодні умови в Україні було вироблено 1,1 
млн тонн цукру, що на 25% менше, ніж у 2019/2020 МР.

До речі, ціни на цукор в Україні за рік зросли більш ніж 
на 80%, при цьому продукт в нашій країні коштує у два 
рази дорожче, ніж в Європі.

За прогнозом аналітика асоціації «Український клуб 
аграрного бізнесу» Світлани Литвин, новий сезон ви-
робництва цукру дозволить як мінімум зупинити по-
дальше зростання цін на продукт або навіть призведе до 
їх зниження.

«БМ»

ОЧІКУЮТЬ ЗБІЛЬШЕННЯ ВИРОБНИЦТВА 
ЦУКРУ: ЩО БУДЕ З ЦІНАМИ

ЗБІЛЬШИВСЯ ЕКСПОРТ ТА 
ІМПОРТ ТОВАРІВ УСІХ ВИДІВ

НОВИЙ РОЗРАХУНОК 
МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРПЛАТИ: ДЛЯ 
КОГО ЗБІЛЬШАТЬСЯ ДОХОДИ

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО В «ДІЇ» 
НЕ ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ 
ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ 

ЩО БУДЕ З ТАРИФАМИ 
НА РОЗПОДІЛ ГАЗУ В 
ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН

ЄДИНИЙ НОМЕР 
ДЛЯ ВСІХ 
ЕКСТРЕНИХ СЛУЖБ
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З поміж усіх живих істот на Зем-
лі людина займає найвищий щабель у 
розвитку. Причиною тому, як відомо, є 
присутність інтелекту, що робить нас іс-
тотно сильнішими в порівнянні з інши-
ми видами. Людина придумала колесо, 
плуг, двигуг внутрішнього згорання, за-
сіяла весь Світ бетонними джунглями і 
впевнено панує на планеті. Одним із на-
слідків прогресу є забруднення навко-
лишнього середовища, про що роками 
говорять у всіх кінцях земної кулі. Про-
блем і їх причин дуже багато, тому кон-
кретизуємо – сьогодні хочу поговори-
ти про сміття. 

На минулому тижні редакція отрима-

ла телефонний дзвінок, в якому була ін-
формація про те, що у кар'єр цегельного 
заводу, що розташований між Гадячем, 
Степаненками (Ковалевщина) і Білен-
ченківкою, комунальники та і всі кому 
заманеться вивозять непотріб. 

Коли ми прибули на місце подій полі-
ція вже там працювала. Серед куп сміт-
тя стояв КамАЗ, у кузові - уламки гли-
няної хати та інші будівельні відходи, 
недалеко від нього знаходився трактор, 
в причепі якого були свіжоспиляні гіл-
ки. Водії не встигли висипати сміття , 
тож були спіймані «на гарячому». Трак-
тор належить МКП «Комунсервіс», а 
КамАЗ приватному підприємцю з Га-

дяча. Водії говорити на камеру відмов-
лялись, трохи згодом ми побачили, що 
приїхав Микола Ємець, директор ко-
мунального підприємства, постоявши 
подалі від фотооб'єтктивів преси, че-
рез дві хвилини поїхав, ніби нічого й не 
було. Представник цегельного заводу 
повідомив, що ніби то була якась усна 
домовленість, що комунальники ви-
сиплять гілки, а потім переб'ють їх на 
щепу і все приберуть. Нажаль, як відо-
мо, домовленості «на словах» у нашій 
країні не працюють і кар'єр буквально 
засипали різним сміттям, яке вивози-
лось туди далеко не один раз. 

Що ж ми маємо? Керівництво кому-

нального підприємства, яке отримує 
гроші з наших податків навіть не має 
ніякого уявлення про закон та мораль. 
Вони мають на увазі тільки прибуток, 
а ще мають гарних знайомих та друзів, 
які по таким же домовленостям висипа-
ють «своє» сміття в спільну купу. Ма-
ють нахабство робити брудні справи 
посеред білого дня, тихо посміюючись, 
розказуючи байки про те, що «Їхав у 
Хитці на звалище і заблудився»… 

Де ж той славнозвісний інтелект та 
цивілізованість, якими так пишаються 
всі прямоходячі? Чи далеко ми, волода-
рі планети, відійшли від свиней?

Владислав Лидзар

ПУТІВНИК ДЛЯ ….АБО ЯК ІЗ 
КАР'ЄРА ЗРОБИТИ СМІТНИК

Шановна редакціє!
На сьогоднішній день ви остання інстанція 

в місті Гадяч, до якої ми, жителі будинку № 
45 по вулиці Гетьманська, можемо звернутися 
з нашою спільною бідою, що непокоїть нас не 
один десяток років. Справа в тому, що наш бу-
динок давно знаходиться в аварійному стані: 
він розколовся навпіл, згори до низу, наскрізь, 
в районі другого під’їзду. Тріщини, особливо 
останнім часом збільшуються, мало не щодня. 

Ми, мешканці цього під’їзду, особливо на 
п’ятому поверсі, не можемо спокійно почува-
тися у своїх квартирах, бо навіть вночі проки-
даємося від тріску стін, плит перекриття, або 
стукоту від падіння брил штукатурки зі стелі. 

Навіть сторонні перехожі, проходячи повз 
будинок, виявляють занепокоєння, побачив-
ши величезну тріщину в стіні і, співчуваю-
чи мешканцям, попереджають про небезпеку 
проживання в такому домі.

Ми неодноразово зверталися до голови 
міської ради, до керівництва «Гадяч - жит-
ло», до депутатів усіх рівнів. Приходили різ-
ні комісії, обіцяли допомогти, але врешті по-
яснювали, що коштів на капітальний ремонт 
будинку не має. Кілька років тому обмежи-

лись косметичним ремонтом другого під’їзду. 
Заштукатурили тріщини на стелі і стінах, але 
вже на третій день все тріснуло знову і про-
довжує руйнуватися далі швидкими темпами. 

В разі перемоги, на останніх виборах кан-
дидати в депутати різних рівнів обіцяли до-
помогти у вирішенні проблеми з будинком, 
надіслати листа до столиці з проханням фі-
нансово допомогти, але ми й досі не бачимо 
ніяких змін.

Дуже хочемо дізнатися від компетентних 
осіб та спеціалістів – на скільки реальна за-
гроза руйнації нашого будинку та чи можли-
во уникнути трагедії.

Повірте, дуже тяжко перебувати у будинку, 
немов під Домокловим мечем і гадати: виже-
вемо чи загинемо під уламками? Іншого жит-
ла ми не маємо, тож тікати нам нікуди. 

Дорога газето, допоможіть нам зрушити з 
місця цю нагальну проблему і нарешті вирі-
шити питання з порятунком нашого будинку 
№ 45, бо ми вже давно перебуваємо на межі 
життя і смерті.

За дорученням мешканців  
будинку, Ольга Лозова

крик про допомогу

«БОЇМОСЯ ЗАГИНУТИ 
ПІД УЛАМКАМИ БУДИНКУ» 
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Виконавчий комітет 
Гадяцької міської ради, 
19 серпня, затвердив 
рішення «Про обмеження 
перебування дітей у 
закладах дозвілля, 
громадського харчування, 
на вулицях та інших 
громадських місцях у 
вечірній та нічний час на 
території Гадяцької міської 
територіальної громади». 
Рішення опублікували на 
сайті міської ради, ти ми, 
впевнені, що більшість 
жителів нашої громади, 
навряд чи знають про 
його існування. Тому, далі 
детальніше про це.  

У документі вказано, що рішення 
ухвалили, розглянувши лист началь-
ника відділення поліції № 1 Миргород-
ського районного відділу поліції Петра 
Токара від 4 серпня 2021 р., у якому йш-
лося про обмеження перебування ді-
тей у закладах, у яких провадиться ді-
яльність у сфері розваг, або закладах 
громадського харчування, на вулицях 
та інших громадських місцях на тери-
торії Гадяцької міської територіальної 
громади, з метою профілактики право-
порушень серед дітей та молоді, попе-
редження криміногенної обстановки в 
підлітковому середовищі на території 
нашої громади, вчинення протиправних 
дій дітьми, поширення проявів вживан-
ня неповнолітніми алкогольних та сла-
боалкогольних напоїв, продажу підліт-
кам спиртних напоїв та втягнення їх у 
пияцтво.

Тому, керуючись ст. 32 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування 
в Україні», ст. 5, 20-1 Закону Украї-
ни «Про охорону дитинства», Закону 
України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України, щодо по-
рядку перебування дітей у закладах, у 
яких провадиться діяльність у сфері 
розваг, або закладах громадського хар-
чування у нічний час», ст. 180-1 КУ-

пАП, ч.1 ст. 15-3 Закону України «Про 
державне регулювання виробництва і 
обігу спирту етилового, коньячного та 
плодового, алкогольних напоїв та тю-
тюнових виробів» виконком вирішив: 

1. Обмежити перебування у закладах 
дозвілля, громадського харчування, на 
вулицях та інших громадських місцях 
у вечірній та нічний час без супроводу 
батьків або осіб, що їх замінюють, дітей 
віком до 18 років з 22 до 6 години на те-
риторії Гадяцької міської територіаль-
ної громади. 

2. Зобов’язав керівників, власників, 
орендарів об’єктів торгівлі (магазинів, 
кафе, барів, літніх майданчиків) забез-
печити наявність інформаційних табли-
чок про заборону продажу пива, алко-
гольних, слабоалкогольних напоїв, вин 
столових та тютюнових виробів особам, 
які не досягли 18 років.

3. Зобов’язав керівників, власни-
ків, орендарів підприємств (магазинів 
кафе, барів, ресторанів, літніх майдан-
чиків) та інших закладів громадського 
харчування:

1) не допускати дітей віком до 18 ро-
ків у заклади, в яких провадиться ді-
яльність у сфері розваг, або заклади 
громадського харчування із 22 до 6 го-
дини без присутності принаймні од-
ного з батьків чи іншого законного 
представника дитини або особи, яка її 
супроводжує і несе за неї персональну 
відповідальність;

2) вимагати у відвідувачів таких за-
кладів документи, що підтверджують 
досягнення ними повноліття.

Відповідно відтепер, відділення по-
ліції № 1 Миргородського районного 
відділу поліції ГУНП в Полтавській 
області  під час несення служби приді-
лятиме особливу увагу місцям скупчен-
ня молоді у вечірній час;

Під час виявлення дітей без супрово-
ду дорослих у вечірній та нічний час, 
правоохоронці будуть зобов’язані  про-
водити стосовно них дії, які передбаче-
ні чинним законодавством. 

До речі, виконком знайшов «роботу» 
і Відділу освіти, молоді та спорту Га-
дяцької міської ради – їх зобов’язали 
проводити постійну роз`яснювальну  
роботу про недопустимість перебуван-

ня неповнолітніх без нагляду батьків 
або осіб, що їх замінюють у нічний час 
доби на території Гадяцької міської те-
риторіальної громади.

Хто повинен супроводжувати 
дитину після 22:00?
- один із батьків;
-  законний представник дитини;
- особа, яка її супроводжує і несе за 

неї персональну відповідальність.

Яка відповідальність і 
кого каратимуть? 
Згідно з Законом України «Про охо-

рону дитинства», дитина – це особа ві-
ком до 18 років (повноліття). Малоліт-
ня дитина – дитина віком до 14 років. 
Неповнолітня – з 14 до 18 років.

З метою попередження злочинності 
як з боку дітей, так і проти них, сти-
мулювання відповідальності батьків, 
законодавством України встановлено:

Стаття 180-1 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення (КУ-
пАП) – порушення порядку перебуван-
ня дітей у закладах, у яких провадиться 
діяльність у сфері розваг, або закладах 
громадського харчування тягне за со-
бою накладення штрафу на посадо-
вих осіб підприємств, установ, органі-
зацій незалежно від форми власності, 
громадян – власників підприємств чи 
уповноважених ними осіб, громадян – 
суб’єктів підприємницької діяльності 
від двадцяти до п’ятдесяти неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян 
(від 340 грн до 850 грн).

Дії, передбачені частиною першою 
цієї статті, вчинені особою, яку протя-
гом року було піддано адміністративно-
му стягненню за таке саме порушення, 
тягнуть за собою накладення штрафу 
на посадових осіб підприємств, уста-
нов, організацій незалежно від форми 
власності, громадян – власників під-
приємств чи уповноважених ними осіб, 
громадян – суб’єктів підприємницької 
діяльності від п’ятдесяти до ста неопо-
датковуваних мінімумів доходів грома-
дян (від 850 до 1700 грн). За вчинення 
такого правопорушення повторно про-
тягом року передбачено штраф від 1700 
до 5100 грн.

Закон України «Про 
охорону дитинства»:
Стаття 20-1. Особливості перебуван-

ня дітей у закладах, у яких провадиться 
діяльність у сфері розваг, або закладах 
громадського харчування. У разі вияв-
лення дитини у нічний час у закладах 
громадського харчування (ресторанах, 
кафе, барах і т.п.),  а також розважаль-
них закладах (нічних клубах, диско-
теках і т.п.), буде притягнуто до адмі-
ністративної відповідальності батьків 
за неналежне виконання батьківських 
обов’язків (ст. 184 КУпАП).

За порушення вимог законодавства 
щодо порядку перебування дітей у за-
кладах, в яких провадиться діяльність 
у сфері розваг, або в закладах громад-
ського харчування передбачена відпо-
відальність також і для суб’єктів го-
сподарювання. Згідно ст.180-1.КпАП 
- посадових осіб підприємств, установ, 
організацій сфери розваг або громад-
ського харчування очікує штраф у роз-
мірі від 20 до 50 неоподатковуваних мі-
німумів доходів громадян. За повторне 
порушення протягом року їх очікує 
штраф у розмірі від 50 до 100 неопо-
датковуваних мінімумів доходів гро-
мадян. Тому, щоб уникнути штрафів і 
вести діяльність законно, власники за-
кладів, у яких провадиться діяльність у 
сфері розваг, або закладів громадсько-
го харчування та уповноважені ними 
особи мають право у період з двадцять 
другої до шостої години вимагати у від-
відувачів таких закладів документи, що 
підтверджують повноліття. 

 
Контроль за дотриманням указа-

них положень закону здійснюють пра-
цівники органів Національної полі-
ції, які мають право в разі виявлення 
таких правопорушень складати щодо 
осіб протоколи про адміністративне 
правопорушення. Далі справи про ад-
мінправопорушення за перебування ді-
тей у нічний час у розважальних закла-
дах розглядатимуть у суді (стаття 221 
КУпАП).

Підготувала Оксана Кириченко

ЗА ПЕРЕБУВАННЯ ДІТЕЙ БЕЗ СУПРОВОДУ 
ДОРОСЛИХ У ВЕЧІРНІЙ ЧАС ШТРАФУВАТИМУТЬ
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Про це повідомляє прес-секретар програми 
«Пакунок маляти» Наталія Варгіч.
Бейбі-бокси на Полтавщині батьки новонародже-

них отримують близько трьох років. У кожному – 
70 речей для дитини. Це, зокрема, пелюшки, одяг, 
засоби гігієни.

У періоди, коли поставок пакунків не було, бать-
кам давали матеріальну компенсацію його вартості. 
Це 5 тисяч гривень на окрему банківську картку, які 
можна витратити лише у визначених магазинах на 
товари для дитини. Такі картки пропонують бать-
кам і зараз.

«Наразі незалежно від свого бажання батьки, ма-
ють оформлювати грошову компенсацію вартості па-
кунку малюка. Для того, щоб це зробити, потрібно 
відкрити спеціальний рахунок у фінансовій устано-
ві та подати пакет документів до центру соціально-
го захисту населення», – повідомляє прес секретар 
програми.

Сьогодні, пакунків малюка до пологових будинків 
в Україні не привозять тому, що досі тривають тен-
дерні процедури щодо закупівлі. Тільки 16 серпня 
обрали чотирьох переможців першого етапу. Тепер 
Міністерство соціальної політики має провести іще 
один аукціон, в ході якого підписати рамкову угоду. 
І вже тоді обрана компанія зможе почати виробни-
цтво та постачання пакунків маляти. 

Взагалі тендер оголошено на суму 620 мільйонів 
гривень. Найдешевша запропонована ціна від поста-
чальника дозволяє придбати 107 тисяч пакунків ма-
люка, при цьому на 120 мільйонів дешевше очікува-
ної вартості. 

Із слів Наталії Варгіч, пакунки із речами для но-
вонароджених у регіони надійдуть щонайшвидше у 
жовтні.

Мінсоцполітики
Фото ілюстративне

Єдина можливість діагностувати ВІЛ-інфекцію 
– пройти тестування (здати аналіз крові). Це мож-
на зробити у кабінеті «Довіра» №104, який працює 
в поліклінічному відділенні КНП «Гадяцька МЦЛ».  

Тут беруть аналізи на ВІЛ-інфекцію, проводять до-
тестове і післятестове психологічне і інформаційне 
консультування, ставлять на облік. 

При підтвердженому ВІЛ-захворюванні пацієнтам 
призначається лікування.

Володимир Оніщенко– лікар-інфекціоніст кабіне-
ту «Довіра» Гадяцького медзакладу приймає у каб. 
№104 поліклінічного відділення. Телефон: 3-20-12.

«БМ» 

Симптоми нового варіанту коронавірусу відрізня-
ються від тих, які були поширеними раніше. Про це 
повідомив виконувач обов’язків директора Депар-
таменту охорони здоров’я Полтавської ОДА Юрій 
Курилко:

«Штам Дельта, що насувається на Україну і вже 
циркулює в області, має значно коротший інкуба-
ційний період (до 2 днів), має ще тяжчий клінічний 
перебіг, до симптомів додається діарея, що триває 
близько тижня. Вражає він не лише людей віком 60+ 
чи 50+, а й значно молодших, і навіть дітей».

За даними Міністерства охорони здоров’я, до по-
ширених симптомів варіанту «Дельта» належать го-
ловний біль, лихоманка, нежить та біль у горлі.

Також повідомляють, що під час інфікування коро-
навірусом «Дельта» у пацієнтів спостерігають утво-
рення згустків крові, що призводять до загибелі тка-
нин та гангрени. 

Варіанти COVID-19, які раніше циркулювали на 
Полтавщині, мали більш тривалий інкубаційний пе-
ріод. Також у 70-80% хворих тимчасово зникали від-
чуття смаку та запаху, була висока температура, за-
гострювалися хронічні хвороби. 

«БМ»

ДІАРЕЯ ВПРОДОВЖ 
КІЛЬКОХ ДНІВ – 
НОВИЙ СИМПТОМ 
КОРОНАВІРУСУ 
«ДЕЛЬТА», ЯКИЙ 
ПОШИРЮЄТЬСЯ 
ПОЛТАВЩИНОЮ

Коли людина із COVID є 
найбільш заразною?
Люди з безсимптомним перебігом 
радше за все заражаються від таких же 
безсимптомних хворих. Водночас ті, хто не 
має симптомів, мають нижчу ймовірність 
заразити інших, ніж хворі з легким чи 
середнім ступенем захворювання.
До таких висновків вчені дійшли в 
нещодавньому дослідженні, яке аналізувало 
перебіг хвороби серед населення провінції 
Чжецзян у Китаї з січня по серпень 
2020 року, пише Medical News Today.
Науковці, залучивши 730 людей хворих на 
коронавірус, провели експеримент. Вони 
відстежили 8852 людини, які контактували 
з цими хворими, і регулярно брали в 
них зразки для тестування. Стеження 
відбувалося впродовж щонайменше 90 
днів після контакту, щоб переконатись, 
чи не з’явились симптоми пізніше.
Зрештою, дослідники обрахували 
ймовірність зараження, залежно від тих, 
у кого діагностували COVID-19 після 
контакту з хворими та дня, коли вони мали 
контакт з кимось із 730 початкових хворих.
Результати показали, що найбільша 
ймовірність заразитись від хворого – в 
проміжку між двома днями до та трьома 
днями після появи симптомів. Найвищий 
ризик – у день появи симптомів.

У ГАДЯЦЬКІЙ МЦЛ ПРАЦЮЄ 
КАБІНЕТ «ДОВІРА»

ПАКУНКІВ 
МАЛЮКА НЕ БУДЕ 
ЩОНАЙМЕНШЕ 
ДО ЖОВТНЯ

Продовжуємо вас інформувати про ситуацію із 
коронавірусом.

На 7 вересня, у Полтавській області лаборатор-
но підтвердили 64 нових випадки захворювання на 
коронавірус. 

Згідно інформації директора КНП «Гадяцька 
МЦЛ» Олександра Шаповала, у стаціонарі інфек-
ційного госпіталю перебуває шість пацієнтів із під-
твердженим діагнозом COVID-19.  Двом із них під-
тримують дихання кисневими генераторами.

Кількість летальних випадків за весь період ка-
рантину – 71.

Оксана Кириченко

Експерти попереджають, що не вся картопля при-
датна для вживання. Якщо ви помітили, що шкір-
ка стала зеленого кольору, відмовтеся від вживан-
ня коренеплоду.

Може здатися, що зрізання зеленої частини овоча 
достатньо, проте експерти не згодні. Картопля стає 
зеленою, коли починає виробляти хлорофіл, що є 
природним процесом. Але одночасно з цим відбува-
ється і вироблення соланіну. Це з›єднання дозволяє 
картоплі захищати себе від пошкоджень, що нано-
сяться тваринами, комахами, бактеріями і грибками.

Найвищий рівень соланіну міститься в шкірці кар-
топлі, тому її видалення частково вирішує проблему. 
У дослідженні, опублікованому в журналі Regulatory 
Toxicology and Pharmacology, було виявлено, що очи-
щення картоплі знижує кількість токсичних рослин-
них сполук тільки на 30 відсотків, а решту 70 можуть 
бути присутніми в самій картоплині.

Вчені не можуть назвати точну концентрацію сола-
ніну, смертельну для людини, оскільки проведення 
таких досліджень було б неетичним. Але одна робо-
та показала, що всього 1,2 міліграма соланіну на кі-
лограм ваги досить для появи сим птомів отруєння.

Найбільш простий спосіб - це зробити самомасаж 
комірцевої зони, шиї, голови, передньої поверхні 
грудної клітки, живота.

Використовується погладжування, розминка і роз-
тирання. На голові масаж робіть від потиличного 
бугра до тім›я, потім продовжите масажувати лоб і 
скроневу області. Тривалість процедури - не менше 
15 хвилин. Непоганий результат дає масаж області 
надплечій і лопаток. Після процедури слід спокійно 
полежати протягом 30-40 хвилин.

Знижує тиск тепло-гарячий душ шийно-потилич-
ній області протягом 5-7 хвилин.

Ефективно прикладання до голих ступнях ніг 
шматка тканини, змоченої в яблучному оцті, на 10-15 
хвилин. Зазвичай за цей час тиск значно знижується.

Хорошим способом швидкого зниження тиску є 
контрастні ножні ванни з різкою зміною води, від 
гарячої до дуже холодною. Налийте в один таз гаря-
чу воду не менше 50 градусів, а в другій таз - холод-
ну воду не вище 10-12 градусів. Спочатку опустіть 
ноги в гарячу воду на 2 хвилини, потім у холодну на 
30 секунд. Повторюйте процедуру не менше 20 хви-
лин, закінчивши зануренням в холодну воду.

Також можна знизити тиск без прийому лікар-
ських препаратів, зробивши гарячу ванночку для 
рук. Налийте в тазик воду температурою не вище 
37 градусів. Занурте руки в воду на 2-3 хвилини. У 
міру остигання води поступово додайте окріп. Дове-
діть температуру води до 45-47 градусів і потримай-
те руки протягом 10 хвилин.

Здоров’яUA.

НОВИНИ 
КАРАНТИНУ

ЧОЛОВІКАМ 
ПОТРІБНО 
ВЖИВАТИ 
БІЛЬШЕ НАСІННЯ

Гастроентеролог і дієтолог Аліна Будаковська по-
яснила, чому необхідно вживати насіння.

За словами лікаря, звичка вживати насіння пози-
тивно впливає на здоров›я. Однак важливо при цьо-
му дотримуватися допустимих норм кількості і об-
робки продукту.

Так, багате вітаміном Е соняшникове насіння, упо-
вільнює старіння. 100 грамів цього насіння містять 
подвійну порцію необхідного для продовження мо-
лодості вітаміну.

Особливо лікар рекомендує звернути увагу на гар-
бузове насіння. За її словами, воно корисне, як для 
чоловіків, так і для жінок. Причому, фахівець під-
креслила, що для збереження цих властивостей важ-
ливо не піддавати його впливу високих температур.

«Гарбузове насіння містить цинк, який бере участь 
у виробленні тестостерону, тому для підвищення чо-
ловічої потенції воно просто необхідне. Для жінок 
цинк буде корисний тим, що дуже добре допомагає 
у збереженні краси волосся і нігтів», - сказала лікар.

Крім того, не слід забувати і про кунжут. На від-
міну від гарбузових, це насіння переживає термічну 
обробку без втрати важливих елементів. Серед них, 
мідь, яка зберігає волосся і запобігає сивині, а також 
кальцій, який, зміцнює кісткову тканину і стимулює 
вироблення мелатоніну.

 Гастроздоров’я

ЗЕЛЕНУВАТА 
КАРТОПЛЯ 
НЕБЕЗПЕЧНА 

ПОРАДИ, ЯКІ ДОПОМАГАЮТЬ 
НОРМАЛІЗУВАТИ ТИСК
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У неділю, 5 вересня о 12:00 за ініціативи 
гуманістичного руху UAnimals відбулась головна 
гуманістична подія країни. Мешканці усіх областей, 
одночасно, пройшли головними вулицями своїх міст, 
щоб привернути увагу до питання захисту тварин 
від жорстокості. Гадячани разом із вельбівчанами 
також приєднались до маршу, який стартував 
від приміщення Укрпошти. 111 учасників разом 
із 20 домашніми улюбленцями, тримаючи в руках 
плакати, пройшли вулицею Шевченка, закінчили 
ходу на площі, перед Свято-Успенським собором. 
Під час ходи вони виголошували гасла із закликом 
до гуманного поводження із тваринами та захисту їх 
від жорстокого поводження на державному рівні.

Наталія Дорогань, голова районної громадської організа-
ції по захисту прав тварин «Врятуйте наші душі» прокомен-
тувала подію: 

«Для нашої громади, і взагалі для Гадяччини, дуже гостро 
стоїть питання жорстокого поводження з тваринами. Що-
дня  люди залишають напризволяще на вулицях кошенят, цу-
ценят, дорослих котів і собак, а це приблизно 50 - 60 тварин 
щомісяця. У минулому році волонтери підібрали на вулицях 
міста та навколишніх сіл близько 500 тварин. Із них 60 % вда-
лося прилаштувати в родини, решта досі залишається на пе-
ретримці волонтерів.  

Окрім цього більшість жителів громади не дотримуються 
«Правил утримання домашніх тварин».

На рівні органів місцевого самоврядування ці питання та-
кож не вирішуються, або вирішуються частково. Згідно «Про-
грами регулювання чисельності безпритульних тварин на 
території Гадяцької міської територіальної громади» прово-
диться стерилізація безпритульних тварин. За 6 місяців 2021 
року, за кошти програми простерилізовано всього10 тварин. 
У той же час, волонтерам із допомогою небайдужих грома-
дян, на зібрані кошти вдалося стерилізувати за вказаний пе-
ріод ще 234 тварини, щепили проти сказу – 153 тварини, при-
лаштували в родини - 84 тварини. 

Велика кількість безпритульних тварин на вулицях гро-
мади з’являються унаслідок відсутності реєстрації та іден-
тифікації домашніх тварин, Програми лояльності по стери-
лізації домашніх тварин для незахищених верств населення. 
А також самовигулу, який більшість власників тварин вва-
жають нормою. Ми ж наголошуємо, що це -  безвідповідаль-
ність господарів, за яку вони повинні відповідати згідно За-
конів України.

Нам кажуть, що захист тварин не на часі. Але ми зібралися 
тут, бо гуманність завжди на часі!» 

Наприкінці маршу учасники склали та підписали звернен-
ня до Гадяцької міської та Миргородської районної рад, із 
проханнями удосконалити «Програми регулювання чисель-
ності безпритульних тварин», зокрема додати пункти стосов-
но реєстрації та запровадження пільгової стерилізації тварин. 
Також одним із головних прохань місцевих волонтерів зали-
шається створення карантинного майданчика, де б могли пе-
ребувати виловлені безпритульні тварини, а також ті, які по-
требують соціалізації.  

Підготувала Оксана Кириченко

ЗАХИСТ СЛАБКИХ – СПРАВА СИЛЬНИХ: 
ГАДЯЧ ПРИЄДНАВСЯ ДО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

МАРШУ ЗА ПРАВА ТВАРИН

Нагадаємо, у липні Верховна Рада ухва-
лила Закон «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо імпле-
ментації положень деяких міжнародних 
угод та директив ЄС у сфері охорони тва-
ринного та рослинного світу». Після під-
писання Президентом України, він набув 
чинності 8 серпня 2021 року. Цим зако-
ном вноситься ціла низка змін в україн-
ське законодавство щодо захисту тварин.
Зокрема, законом забороняється:
бити, вбивати, отруювати чи ка-
лічити домашніх тварин;
дарувати домашніх тварин як при-
зи, нагороди чи премії;
завдавати домашнім тваринам болю, 
страждання або пригнічення;
дресирувати тварин у спосіб, що 
завдає шкоди здоров’ю твари-
ни та її загальному стану;
умертвляти тварин шляхом уто-
плення, задушення, використан-
ня електричного струму та речо-
вин, що призводять до отруєння;
жебракувати з тваринами;
залишати тварину в закритому сало-
ні автомобіля за відсутності в ньо-
му людини при температурі пові-
тря більше +20°С та менше +5°С.
замуровувати тварин у під-
вальних приміщеннях;
залишати домашню тварину прив’яза-
ною, якщо довжина прив’язі становить 
менше 20 метрів, крім собак, що викону-
ють сторожові функції, для яких така дов-
жина має становити не менше 10 метрів;
залишати тварину без можливо-
сті сховатися у приміщенні, споруді, 
прив’язаною під дією прямого соняч-
ного проміння при температурі пові-
тря більше +20 С або менше 0 С.
залишати домашню тварину прив’я-
заною без нагляду у громадських міс-
цях чи місцях скупчення людей (побли-
зу зупинок, магазинів тощо), а також 
прив’язувати тварин до транспорт-
них засобів та примушувати до бігу за 
моторними транспортними засобами.
Закон почне діяти у листопаді 2021 року, 
під забороною опиняться і фотопослу-
ги та жеребкування з тваринами, вико-
ристання тварин у рекламі розваг чи за-
кладів харчування, утримування хижих 
чи рідкісних тварин у неспеціалізова-
них закладах та багато інших, нині попу-

лярних, способів використання тварин.
Крім цього, законом внесені зміни до ст. 
299 Кримінального кодексу України. Зо-
крема, жорстоке поводження з твари-
нами, що відносяться до хребетних, у 
тому числі безпритульними тваринами, 
що вчинене умисно та призвело до каліц-
тва чи загибелі тварини, а також наць-
ковування тварин одна на одну чи інших 
тварин, вчинене з хуліганських чи ко-
рисливих мотивів, публічні заклики до 
вчинення діянь, які мають ознаки жор-
стокого поводження з тваринами, а та-
кож поширення матеріалів із закликами 
до вчинення таких дій – будуть карати-
ся обмеженням волі на строк від 1 до 3 ро-
ків  або позбавленням волі на строк від 
2 до 3 років з конфіскацією тварини.
У випадку, коли ці дії кривдник вчи-
нить у присутності малолітньої чи не-
повнолітньої особи – отримає покаран-
ня у вигляді позбавлення волі на строк 
від 3 до 5 років з конфіскацією тварини.
Позбавленням волі від 5 до 8 ро-
ків з конфіскацією тварини карають-
ся дії, вчинені з особливою жорсто-
кістю або щодо двох і більше тварин, 
або повторно чи групою осіб.
Статтею 89 Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення за жорсто-
ке поводження з тваринами також перед-
бачена адміністративна відповідальність.
Зокрема, жорстоке поводження з тва-
ринами – знущання над тваринами, у 
тому числі і безпритульними, завдан-
ня побоїв або вчинення інших насиль-
ницьких дій, що завдали тварині фізич-
ного болю, страждань і не спричинили 
тілесних ушкоджень, каліцтва чи за-
гибелі, залишення тварин напризво-
ляще, у тому числі порушення правил 
утримання тварин, – тягнуть за собою 
накладення штрафу від 3400 до 5100 
грн з конфіскацією тварини, якщо пе-
ребування тварини у власника стано-
вить загрозу для її життя або здоров’я.
Отож, ухвалення закону, який регу-
лює правила поводження із тварина-
ми та умови їх утримання, спонукати-
ме більш відповідально ставитись як до 
домашніх улюбленців, так і до безпри-
тульних тварин. В іншому випадку – 
кривдника чекатиме адміністративна чи 
навіть кримінальна відповідальність.
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У часи складних політичних 
процесів та воєн, що точилися 
на козацьких теренах, на схід 
від середньої течії річки Сейм 
і практично до середньої течії 
річки Дон, утворився великий 
історичний регіон. Ця територія 
становить практично основи 
східноукраїнських областей — 
Сумської, Харківської, Луганської, 
Донецької і частини Курської, 
Білгородської та Воронезької 
областей Російської Федерації. 
Особливості цього регіону 
закладені ще в Козацьку добу, 
але початки формування нової 
історико-географічної області 
визначили великий рух населення 
та залюднення цього простору.

Три претенденти
Вважають, що основним каталізато-

ром масового переселення українців 
на терени, які частково контролювала 
Московська держава, стали події ко-
зацької революції 1648—1657 років. Але 
передумови та причини цього процесу 
давніші. До того ж, основи для функці-
онування козацьких полків Слобожан-
щини та їхньої взаємодії з московським 
урядом були закладені у переддень ко-
зацького повстання 1648 року. Тобто у 
добу, яка в історії Речі Посполитої от-
римала назву “золотого спокою” 1638—
1647-х і яка водночас слабко виділялася 
в Московській державі чи Кримському 
ханаті, тих державах, що претендували 
на хистке прикордоння.

Просування на ці терени Московської 
держави та їхнє опанування не були по-
слідовними. 1571-го, після того, як хан 
Девлет І Ґерай спалив Москву, моско-
вити створили постійну прикордонну 
службу, але найбільшої динаміки рух 
Москви на південь набув за царів Фе-
дора Івановича та Бориса Годунова. 
Найвідомішою їхньою спробою було 
закріпитися по Осколу, спорудивши 
великі фортеці: Валуйки, Оскол і най-
південніший Цареборисів (тепер — с. 
Оскол Ізюмського району Харківської 
області), але через Смуту на початку 
ХVII століття була зведена нанівець. 
Досить важливі зміни відбувалися і в 
основного претендента на прикордон-
ня — Кримського ханства. Роль тюрк-
ського чинника на прикордонні оче-
видна. Низка місцевостей зберегла у 
своїй основі тюркський корінь: Охти-
рка, Харків, Чугуїв, Ізюм тощо. Йдеть-
ся про переселення у причорноморські 
степи ногайців та складні відносини з 
Османською імперією, що загострили-
ся у 1620-х.

Певних успіхів на прикордонні досяг-
ли і Річ Посполита, і низка магнатських 
родів укупі з козацькими осідками. З 
приєднаної до неї Чернігово-Сіверщи-
ни (після 1614-го) розпочався бурхли-
вий процес заселення нових населених 
пунктів, часто на місці інших. Такі про-
цеси пожвавилися у 1630-х, особливо 
на теренах князів Вишневецьких понад 
Сулою та Конецпольських понад Вор-
склою, та за інтенсивного колонізатора 
прикордоння — державця Криштофа 
Сіножатського, який мав неабияке по-
селення на Недригайлові. Тож з нового 
містечка Ромни люд вирушав на сезон-
ні промисли інколи за сотні кілометрів, 
маючи справу з московською сторожею. 
У великій контактній зоні, де виникла 
Слобожанщина, основну роль став ві-
дігравати незалежний від державних 
утворень “здобичницький” контингент: 
від розбійників до промисловців. Саме 

він і визначив майбутні колонізацій-
ні потоки. Окрім того, початки біогра-
фій двох видатних полковників Богда-
на Хмельницького — Івана Богуна та 
Мартина Пушкаря — безпосередньо 
пов’язані зі степовим здобичництвом 
та грабунками на цих теренах якраз на 
початку  1640-х.

Чугуївський прецедент, 
салтівські Булавіни й українські 
переселенці
Чому ж час “золотого спокою” вия-

вився визначальним? Поразка козаць-
ких повстань та особливості прикор-
донного господарювання пожвавили 
рух населення Лівобережної України 
далі на схід. Визначальною подією в 
цьому випадку стало переселення геть-
мана Якова Острянина з козаками на 
Чугуївське городище 1638-го. Москов-
ський уряд підтримав це рішення й на-
діслав до Чугуєва воєводу з невеликим 
військовим контингентом. Однак ос-
новна небезпека полягала у близькості 
річпосполитської Полтави та ймовірно-
сті суперечок серед переселенців, несу-
місності козацької вольниці та москов-
ського воєводського правління. Урешті 
1641-го українські переселенці вбили 
Остряницю, спалили місто і повернули-
ся до Полтави та полтавських околиць. 
“Чугуївські” козаки стали основою не-
слухняного прикордонного населення з 
добрим знанням місцевостей, де невда-
ло осідали. Ця невдача мала й інші на-
слідки. По-перше, відтепер переселен-
ців прагнули відправляти якнайдалі від 
непевного кордону. По-друге, Чугуїв як 
південний форпост почали відновлюва-
ти, а території поблизу міста залюдню-
вали російські служилі. Так чугуївське 
осадництво дісталося й до Салтівсько-
го городища.

Серед російських служилих, що за-
селяли простір між Чугуєвом і Салто-
вом, вирізнялася родина Булавіних. 
Із цих салтівських Булавіних і похо-
див Кіндрат Булавін, ватажок відомо-
го повстання донських козаків 1707—
1708 років. Зрештою заселення Чугуєва 
призвело до створення досить вагомого 
анклаву усередині слобідських полків, 
терену, що й сьогодні має певні етно-
культурні та політичні особливості. Від 
1635-го Московська держава зайняла-
ся побудовою великої укріпленої лінії 
на півдні з центром у Білгороді, а вже 
наприкінці 1630-х нові фортеці стали 
почасти залюднювати українські пере-
селенці. Цей контингент у містах Коро-
ча, Костенськ, Нижегольськ, Усерд був 
суттєвим. Отаманом української грома-
ди Усерда (тепер — с. Стрілецьке Крас-
ногвардійський район, Білгородська 
область, Росія) 1644-го був майбутній 
кошовий отаман Іван Сірко. Однак уже 
наступного року він залишив службу і 
подався з побратимами під Азов. Знач-
но пізніше, 1674-го, український козак 

із Нижегольська Мартин Старочудний 
почав захоплювати поселення на річці 
Вовчій (тепер — м. Вовчанськ, район-
ний центр Харківської обл.). Але часто 
через довготривале будівництва форте-
ці лінії лише окреслювали з першими 
спорудами і покидали напризволяще 
на тривалий час. Так сталося і з форте-
цею Острогозьк, яку практично запу-
стілу зайняли українські переселенці 
уже 1652-го.

(Не)Чіткий кордон
Спроба замирення Московської дер-

жави з Річчю Посполитою після Смо-
ленської війни (1632— 1634) робила на-
гальною проблему чіткого визначення 
східного кордону Речі Посполитої та, 
відповідно, західного Московської дер-
жави. Колонізаційні околиці стали міс-
цем великих суперечок та конкуренцій. 
Основним західним укріпленим пунк-
том московської Білгородської лінії 
1640-го було місто Вольний (тепер — 
с. Вільне Великописарівського району 
Сумської області). Ця фортеця на уз-
вишшях поблизу Ворскли мала зазда-
легідь важливе значення. Вигляд із цих 
висот сягав далеко на південь аж до ра-
йонів Богодухової гаті на річці Мерлі 
(де пізніше виник Богодухів).

У майбутньому випадок Вольного ви-
явиться дуже цікавим. В угіддя побли-
зу фортеці, щоправда, з правого боку 
Ворскли, вклинилися українські пере-
селенці, втікаючи від розрух із Право-
бережжя, які 1678-го заснували на вор-
склянських старицях село Ямне. Далі 
від Ямного вольнянські землі з 1708-
го скупив князь Дмитро Голіцин, при-
кажчики якого кликали українських 
переселенців з ближніх міст. Так ви-
никла упродовж 1710—1712-х Велика 
Писарівка. Російські мешканці Вольно-
го залишилися у меншості серед укра-
їнського середовища, хоча донині збе-
рігають мовні особливості. Наступне 
важливе укріплення — Хотмизьк (те-
пер — село Борисівського району Білго-
родської області Росії) — уже на 1680-ті 
було малозаселеним та порослим бур’я-
нами. Населеного пункту Карпов тепер 
не існує, є лише його відгалуження, що 
стали окремими селами. Нова укріпле-
на лінія (Ізюмська, 1679—1682-х) та мо-
білізації місцевого служилого населен-
ня звели нанівець ті міста.

Натомість спроби Московської дер-
жави закріпитися південніше особли-
вого успіху не мали. Споруджений у 
1642—1644 рр. Лосицький острожок 
(тепер — поблизу с. Журавне Охтир-
ського району Сумської області) поруй-
нував річпосполитський магнат Ярема 
Вишневецький. Незважаючи на ці не-
вдачі, московська прикордонна служ-
ба прагнула закріпитися на ширшо-
му просторі. У 1641-му між річками 
Бобрик і Терн було зведено Піщаний 
острог (с. Піщане Білопільського ра-

йону Сумської області), недалеко від 
нього Заводницький (с. Ворожба) і пів-
денніше Возоцький острожок на березі 
озера (поблизу сучасного м. Лебедин). 
Ці остроги були на досить конфліктних 
місцинах і незрідка порожніли на пев-
ний час, допоки їх не захопила україн-
ська колонізація.

Колонізаційна діяльність з боку вели-
ких латифундистів теж була вагомою. 
Саме в той час важливий діяч із Речі 
Посполитої Станіслав Конецпольський 
мав вагомі успіхи в осадженні на Вор-
склі, позаяк саме його урядник Станіс-
лав Гульчевський заснував у 1641 році 
на узвишші Охтирку. Ініціативи ж Яре-
ми Вишневецького щодо простору по-
над Пслом, а особливо понад річкою 
Терн, загрожували Москві втратою ве-
ликих територій на південь від Білго-
родської лінії. Від 1643-го Вишневець-
кий збирався будувати “городки” по 
Терну та Виру (сучасні околиці смт Бі-
лопілля Сумської області) і доклався до 
заселення Недригайлівського городи-
ща та сусідніх із ним населених пунктів. 
Прикордонного компромісу було досяг-
нуто у Варшаві 1644-го, коли відбув-
ся так званий обмін Ворскли на Сулу. 
Тобто низка населених пунктів, захо-
плених річпосполитськими державця-
ми, відходила до Московської держави 
(Охтирка, Мала Олешня, Недригайлів, 
Вільшана, Бобрик, Кам’яне). Та це були 
незначні надбання за відмову від пре-
тензій на нові міста Гадяч та Ромен. По-
чалося велике розмежування, що закін-
чилося напередодні початку повстання 
Богдана Хмельницького, його частково 
проводив Адам Кисіль, хрестоматійна 
постать української історії. Визначений 
нарешті кордон між Річчю Посполи-
тою та Московською державою надалі з 
певними змінами став “малоросійським 
кордоном”, межею між Гетьманщиною 
та Слобожанщиною. Водночас прикор-
донні суперечки та постійний рух че-
рез межі зумовили й певну фіктивність 
цього “кордону”.

Казуси переселень
Відносна політична стабільність 

сприяла промисловим ініціативам і так 
званій “пасічній” колонізації. Перевір-
ка путивльського воєводи 1644-го вия-
вила, що українські бортники промиш-
ляють у верхів’ях р. Сумки (де пізніше 
виникнуть Суми), а бортні угіддя по р. 
Мерчику, Мерлі, Братениці інтенсив-
но функціонували уже на 1647 рік. Тож 
запобігти сезонним колонізаторам було 
ж напевно неможливо. Побут на нових 
теренах передбачав тривале порозумін-
ня і своєрідність конфліктів як з росій-
ськими служилими, так і з татарськими 
кочівниками. Набіги татар були неве-
ликими та рідкими, а на початку 1640-х 
зумовленими побудовою фортець Біл-
городської лінії, що перекривали шля-
хи на Москву (особливо Муравський). 
Нові поселенці неохоче зводили укрі-
плення, потрібні оборонній державній 
машині, розходилися з нових фортець 
по хуторах та промислах. Укріплені мі-
стечка обростали слобідками та мли-
нами, пасіками та гуральнями. Тобто 
«золотий спокій» для Речі Посполитої 
виявиться досить-таки неспокійним на 
східному прикордонні, ба більше — тим 
неспокоєм, що практично заклав під-
ґрунтя для формування нового україн-
ського регіону.

Володимир Маслійчук, історик.
Картина - С. Васильківський  

«Водяний млин», 1886р.
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23.50 Комедiя «Мiстер 
Бiн».
1.40 Детектив «Дев`ята 
брама». (16+).

4.55 «Телемагазин».
5.25,23.00 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
,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 Х/ф «Ас з асiв».
14.35,15.35 «Речдок».
16.30 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
18.00,19.00,3.15 «Сто-
сується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Сiмнадцять 
миттєвостей весни».
0.50 Х/ф «Iдеальна 
пастка». (16+).
2.30 Т/с «СБУ. Спецопе-
рацiя».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,1
5.00,16.00,17.00,
,1.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.25 Iсторiя з Братами 
Капрановими.
7.10,8.30,21.30 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15 Д/с «Масштабнi 
iнженернi поломки».
8.35,9.50,12.40 Д/с 
«Iсторiя навколо нас».
8.50 М/ф.
9.30 Машина часу.
10.10 Д/с «Ретроавтомо-
бiлi».
11.10,17.10,1.10,5.10
Д/с «Великi танковi 
битви».
13.15,18.00,19.15 Х/ф.
15.30 Час «Ч».
16.10,0.10 Д/с «По-
вiтрянi воїни».
20.15,2.00 «Дiйовi 
особи».
21.40 Час-Time.
22.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
23.00 Д/с «Вирiшальнi 

битви Другої свiтової 
вiйни».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.25 Факти.
4.45,20.20,1.45 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 «Чорна 
дiра». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.55,17.45 Т/с «Дiль-
ничний з ДВРЗ». (16+).
14.55,16.15 Т/с «Пес». 
(16+).
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
21.30 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ 2». (16+).
23.35 Х/ф «Вбити Бiлла». 
(16+).
2.50 Я зняв!

4.55 Т/с «Комiсар Рекс».
8.55 МастерШеф. (12+).
13.05,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.40,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
19.05 Супербабуся. 
(12+).
20.15,22.50 Т/с «Колiр 
пристрастi». (16+).
0.05 Т/с «Червонi бра-
слети».

3.00 Зона ночi.
4.55 Абзац!
5.55,7.15 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.20 Орел i решка.
9.20 Т/с «Надприродне». 
(16+).
11.55 Любов на вижи-
вання. (16+).
13.55 Х/ф «Самотнiй 
рейнджер». (16+).

17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Екси. (16+).
20.55 Х/ф «Знайомство з 
Факерами 2». (16+).
22.55 Х/ф «Норбiт». 
(16+).
1.00 Вар`яти. (12+).

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30,18.00 Т/с «Люся. 
Iнтерн». (12+).
11.30 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка». (12+).
14.30,15.30 Iсторiя од-
ного злочину. (16+).
16.00 Т/с «Хiд проку-
рора». (16+).
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00 Т/с «Справа рук 
потопаючих». (16+).
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
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.
23.00 «Вiйна за незалеж-
нiсть».

6.00 Х/ф «Джек Вось-
меркин, американец», 2 
с. (12+).
7.50 Х/ф «Проект «А» 2». 
(Гонконг - США). (16+).
10.00 Х/ф «Война». 
(18+).
12.25 Х/ф «Околофут-
бола». (16+).
14.25 Х/ф «Проект «А». 
(Гонконг). (16+).
16.10 Х/ф «Меченосец». 
18.55 Х/ф «Отель 
Мумбаи: Противосто-
яние». (США - Ав-
стралия). (18+).
21.20 Х/ф «Жмурки». 
23.20 Х/ф «Королевство 
полной луны». (США). 
(16+).
1.05 Х/ф «Рэмбо 3». 
(США). (16+).
3.15 Х/ф «Собор Па-
рижской Богоматери». 
(Франция - Италия). 
(16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.25 «Ух ти show».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.00 «Орел i решка. На 
краю свiту».
10.50,18.10 «Орел i 
решка. Морський сезон».
12.35,20.00 «Орел i 
решка. Дива свiту».
13.35,21.00 «Iнше 
життя».
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.

10.20,15.30 Один за 100 
годин.
11.10,20.40 Удачний 
проект.
13.00,0.40,3.40 Кориснi 
поради.
13.20 Твiй ланч-бокс.
13.30 Курси елемен-
тарної кулiнарiї Гордона 
Рамзi.
14.30 Правила вижи-
вання.
16.30 Квартирне пи-
тання.
18.00 Дачна вiдповiдь.
19.40 Шiсть соток.
22.20 Готуємо разом.
23.50 Реальний секс.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.00 «Top Shop».
6.15 «Свiдок. Агенти».
7.50,9.00,17.00,2.50
«Випадковий свiдок».
2.30,16.30,19.00,2.20
«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».
1.45 «Правда життя».
3.20 «Речовий доказ».
4.05 «Правда життя. Про-
фесiйнi 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». П. 
Басинский.

5.45 Страх у твоєму домi.
6.40 Бандитський Київ.
9.10,18.00 Правила 
виживання.
10.05,1.30 Речовий 
доказ.
11.05 Топ 10: Таємницi та 
загадки.
12.15 Україна: забута 
iсторiя.
13.10,4.25 Сiяя: з нами у 
дику природу.
14.10 Велика одiссея 
людства.
15.10 Їжа богiв.
16.10,21.50 Як влашто-
ваний Всесвiт.
17.05,22.45 Вiн i вона. 
Бiй за життя.
18.55,23.40 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
19.50 Вирiшальнi битви 
2 свiтової.
20.50 Ближче до землi з 
Заком Ефроном.
0.35 Найєкстремаль-
нiший.
2.25 Бандитська Одеса.
3.40 Гордiсть України.
5.15 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.00 Х/ф «Побачення у 
Вегасi».
10.45 Х/ф «Дивергент 2: 
Iнсургент». (16+).
13.00 4 весiлля.
14.00 Богиня шопiнгу. 
Битва блондинок.
15.00,2.15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00,3.55 Панянка-се-
лянка.
17.00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон.
18.00 СуперЖiнка.
19.00,20.00,21.00 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.30,20.30 Танька i 

Володька.
22.00 Т/с «Ромео i Джу-
льєтта з Черкас». (16+).
23.00 Сiмейка У.
0.00 Країна У 2.1.
3.05 Вечiрка.
3.30 Вечiрка 2.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.35,16.00 Х/ф «Затура: 
космическое приклю-
чение». (США). (12+).
8.15 Х/ф «Малышка на 
миллион». (США). (16+).
10.25 Х/ф «Мирный 
воин». (США - Германия). 
(12+).
12.20,2.40 Х/ф «Один 
день». (США - Велико-
британия). (16+).
14.05 Х/ф «В погоне за 
счастьем». (США). (12+).
17.40 Х/ф «Люди в 
черном». (США). (12+).
19.15 Х/ф «Геошторм». 
(США). (16+).
21.00 Х/ф «Отчаянный». 
(США). (16+).
22.40 Х/ф «Лекарство от 
здоровья». (США - Гер-
мания). (18+).
1.00 Х/ф «С любовью, 
Рози». (Великобритания 
- Германия). (16+).
4.30 Х/ф «Дневники 
няни». (США). (16+).

6.00 Х/ф «Облога». (16+).
8.15 Х/ф «Мiцний 
горiшок». (16+).
11.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
12.55,16.55 «Загу-
блений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,2.50 «Спецкор».
18.50,19.30,3.20
«ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
20.30,21.35 Т/с «Ко-
зирне мiсце». (16+).
22.40,0.15 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
2.05 Т/с «Зустрiчна 
смуга». (16+).
3.50 «Вiдеобiмба 2».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

понеділок, 13 вересня

вівторок, 14 вересня

6.00 Гiмн України.
6.05 Земля, наближена 
до неба.
6.30 М/ф «Парасолька i 
автомобiль».
6.40 М/ф «Парасолька на 
риболовлi».
6.50 М/ф «Парасолька на 
полюваннi».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,0.05,
2.25,5.25 Новини.
7.05,0.40 Т/с «Масан-
тонiо». (16+).
8.05 Маршрутом змiн.
8.25 Геолокацiя: Волинь.
8.55 12 мiфiв про Донбас.
9.05 Телепродаж.
9.35 Т/с «Курорт».
11.25 Вiдтiнки України.
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
,21.35,0.30,2.50,5.50
Спорт.
15.20 Країна пiсень.
16.30 Концерт. Арсен 
Мiрзоян.
17.30,20.00 Д/с «Най-
дикiше мiсто свiту: Ма-
наус».
18.55 Д/с «Дика природа 
Iндокитаю».
21.45 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
1.35,3.00 Суспiльна 
студiя. Головне.
3.45 Х/ф «Бiлий птах з 
чорною ознакою».

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14
.00,16.45,19.30,4.10
«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 Т/с «Родичi». (12+).
23.50 «Танцi з зiрками».
2.50 Х/ф «Полтергейст». 
(16+).

3.35 «Орел i решка. На 
краю свiту».
4.55 «Телемагазин».
5.25,23.00 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
,18.00,19.00,3.20 «Сто-
сується кожного».
12.25 Х/ф «Нянька за 
викликом». (16+).
14.20 Х/ф «Французький 
жиголо». (12+).
16.05 «Чекай на мене. 
Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Сiмнадцять 
миттєвостей весни».
0.50 Х/ф «Бункер». (16+).
2.30 Т/с «СБУ. Спецопе-
рацiя».

6.00,7.00,8.00,9.00,11.
00,12.00,13.00,15.00,1
6.00,17.00,19.00,0.00,1
.00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.25 Вечiр з Янiною Соко-
ловою.
7.10,8.30,21.30 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15 Д/с «Масштабнi 
iнженернi поломки».
8.35,9.50 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
8.50 М/ф.
9.30 Машина часу.
10.00 Пiдсумки тижня з 
А. Мiрошниченко.
11.10,17.10,1.10,5.10
Д/с «Великi танковi 
битви».
12.50 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
13.15,18.00,19.15 Х/ф.
15.30 Час «Ч».
16.10,0.10 Д/с «По-
вiтрянi воїни».
20.15,2.00 «5 копiйок».
21.40 Час-Time.
22.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
23.00 Д/с «Вирiшальнi 
битви Другої свiтової 
вiйни».
3.10 Обережно, дiти!

4.10 Фiзкульт ура!

4.50 Скарб нацiї.
5.00 Еврика!
5.05 Служба розшуку 
дiтей.
5.10 Громадянська обо-
рона.
6.00 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.10,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 «На трьох». (16+).
11.25,13.15 Х/ф «Оселя 
зла 6: Фiнальна битва». 
(16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
14.05,16.15 Т/с «Розтин 
покаже 2». (16+).
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
20.20,2.50 Прихована 
небезпека.
21.30 Т/с «Пес». (16+).
22.45 Свобода слова.
0.00 Х/ф «Закатати в 
асфальт». (18+).
3.40 Я зняв!

3.00 Найкраще на ТБ.
4.45 Т/с «Комiсар Рекс».
8.50 МастерШеф. (12+).
12.05,14.50,18.05 Т/с 
«Слiд». (16+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
19.05 Супербабуся. 
(12+).
20.15,22.50 Т/с «Колiр 
пристрастi». (16+).
0.10 Т/с «Червонi бра-
слети».

3.00 Зона ночi.
4.55 Абзац!
5.55,7.40 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.45 Орел i решка.
10.00 Т/с «Надпри-
родне». (16+).
11.45 Х/ф «Годзiлла».
14.35 Х/ф «Гренландiя». 
(16+).
16.55 Хто зверху? (12+).
19.00 Пекельна кухня.
21.20 Х/ф «Знайомство з 
батьками».
23.40 Х/ф «Знайомство з 

Факерами». (16+).
2.00 Вар`яти. (12+).
2.50 Служба розшуку 
дiтей.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
,15.00,19.00,23.00 Сьо-
годнi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30,18.00 Т/с «Люся. 
Iнтерн». (12+).
11.30 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка». (12+).
14.30,15.30 Iсторiя од-
ного злочину. (16+).
16.00 Т/с «Хiд проку-
рора». (16+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Справа рук 
потопаючих». (16+).
23.10,2.00 Т/с «Вiкно 
життя 2». (12+).
1.30 Телемагазин.
2.45 Гучна справа.
3.30 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,14.00,1
6.00,17.00,18.00 «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. 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 «Десять днiв Неза-
лежностi України».
20.00 «Про полiтику» з С. 
Орловською та А. Мухар-
ським.
22.00 «Спецтема» з Т. 
Березовцем.
23.00 «Перша передача» 

з О. Федченко.

6.00 Х/ф «Джек Вось-
меркин, американец», 1 
с. (12+).
7.50 Х/ф «Пенелопа». 
(Великобритания - США). 
10.00 Х/ф «Экипаж». 
12.25 Х/ф «Добро пожа-
ловать к Райли». (США 
- Великобритания). (16+).
14.25 Х/ф «Законы прив-
лекательности». (Велико-
британия - Ирландия). 
16.10 Х/ф «Поезд на 
Юму». (США). (16+).
18.55 Х/ф «Война». (18+).
21.20 Х/ф «Околофут-
бола». (16+).
23.20 Х/ф «Проект «А». 
(Гонконг). (16+).
1.05 Х/ф «Проект «А» 2». 
(Гонконг - США). (16+).
3.15 Х/ф «Меченосец». 
(16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.40 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.35 «Орел i решка. На 
краю свiту».
10.30,20.00 «Орел i 
решка. Дива свiту».
12.30 Х/ф «Мисливець з 
Уолл-стрiт». (16+).
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
18.10 «Орел i решка. 
Морський сезон».
21.00 «Iнше життя».
22.00,1.30 Т/с «Доктор 
Хаус». (16+).
23.45 Х/ф «Замкнутий 
ланцюг». (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.
10.20,15.30 Один за 100 
годин.
11.10,20.40 Удачний 
проект.
13.00,0.40,3.40 Кориснi 

поради.
13.20 Твiй ланч-бокс.
13.30 Солодка дача.
14.00 Курси елемен-
тарної кулiнарiї Гордона 
Рамзi.
14.30 Правила вижи-
вання.
16.30 Квартирне пи-
тання.
18.00 Дачна вiдповiдь.
19.40 Шiсть соток.
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».
7.20,17.00,3.30 «Випад-
ковий свiдок».
10.45,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
,16.30,19.00,3.00
«Свiдок».
14.45,23.00 Т/с «Слiпа 
зона». (16+).
18.20 «Свiдок. Агенти».
0.45 Х/ф «Незаперечний 
3». (18+).
2.35,3.45 «Речовий 
доказ».
4.30 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35,4.30 «Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым».
12.45,18.45 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55,3.05 Т/с «Тайны 
следствия».
16.45,2.45 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Частная 
жизнь».
23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.50 Вести - Санкт-Пе-
тербург.

2.05 «Энигма. Клеменс 
Траутманн».

6.10 Страх у твоєму домi.
7.05 Бандитська Одеса.
9.05,18.00 Правила ви-
живання.
10.05,1.30 Речовий 
доказ.
11.05 Топ 10: Таємницi та 
загадки.
12.15 Україна: забута 
iсторiя.
13.10,4.10 Сiяя: з нами у 
дику природу.
14.10 Велика одiссея 
людства.
15.10 Їжа богiв.
16.10,21.50 Як влашто-
ваний Всесвiт.
17.05,22.45 Вiн i вона. 
Бiй за життя.
18.55,23.40 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
19.50 Дика Мексика.
20.50 Ближче до землi з 
Заком Ефроном.
0.35 Найєкстремаль-
нiший.
2.30 Прихована реаль-
нiсть.
3.50 Великi українцi.
5.00 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.15 Х/ф «До зустрiчi з 
тобою».
11.15 Х/ф «Дивергент». 
(16+).
14.00 Богиня шопiнгу. 
Битва блондинок.
15.00,2.15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00,3.55 Панянка-се-
лянка.
17.00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон.
18.00 СуперЖiнка.
19.00,20.00,21.00 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.30,20.30 Танька i 
Володька.
22.00 Т/с «Ромео i Джу-
льєтта з Черкас». (16+).
23.00 Сiмейка У.
0.00,1.45 Країна У 2.1.
1.00 Країна У 2.0.
3.05 Вечiрка.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.40 Х/ф «Давайте потан-
цуем». (США). (12+).
8.20 Х/ф «Маленький 
Манхэттен». (США). (12+).
9.50 Х/ф «Чужой билет». 
(США). (12+).
11.35 Х/ф «Дневники 
няни». (США). (16+).
13.15 Х/ф «Малышка на 
миллион». (США). (16+).
15.25 Х/ф «Жена путеше-
ственника во времени». 
(США). (16+).
17.10 Х/ф «Остров». 
(США). (12+).
19.20 Х/ф «Затура: 
космическое приклю-
чение». (США). (12+).
21.00 Х/ф «Последняя 
любовь на Земле». (Вели-
кобритания - Швеция 
- Дания). (16+).
22.30 Х/ф «Голая 
правда». (США). (16+).
0.05 Х/ф «Та еще па-
рочка». (США). (18+).
2.05 Х/ф «С меня хватит». 
(США). (16+).
3.55 Х/ф «Голодные игры: 
И вспыхнет пламя». 
(США). (16+).

6.00,18.50 «ДжеДАI».
6.30 Т/с «Опер за ви-
кликом 4». (16+).
10.25 Х/ф «Розплата». 
(16+).
12.25 Х/ф «Повiтряна 
в`язниця». (16+).
14.50,16.55 «Загу-
блений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 «Грошi». (16+).
20.25 Т/с «Плут». (16+).
21.35 Т/с «Козирне 
мiсце». (16+).
22.20,0.35 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
0.10 «Дубинiзми».
2.25 Т/с «Зустрiчна 
смуга». (16+).
3.10 «Вiдеобiмба 2».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

6.00 Гiмн України.
6.05 Земля, наближена 
до неба.
6.30 М/ф «День, коли 
щастить».
6.40 М/ф «Дерево i 
кiшка».
6.50 М/ф «Жар-птиця».
7.00,8.00,9.00,13.00,1
5.00,18.00,21.00,23.35
,2.05,5.10 Новини.
7.05,0.25 Т/с «Масан-
тонiо». (16+).
8.05 Маршрутом змiн.
8.25,11.25 Вiдтiнки 
України.
8.55 12 мiфiв про 
Донбас.
9.05 Телепродаж.
9.35 Т/с «Курорт».
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
,21.45,0.10,2.40,5.45
Спорт.
15.20 Країна пiсень.
16.25 Ювiлейний кон-
церт гурту «Пiккардiйська 
Терцiя».
17.30 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
18.55,22.00 Д/с «Дика 
природа Iндокитаю».
20.00 Д/с «Найдикiше 
мiсто свiту: Манаус».
23.00 #ВУкраїнi.
1.20,2.55 Суспiльна 
студiя. Головне.
3.45 Д/ф «Замiнованi 
вiрнiстю». (12+).
4.40 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».
11.15,12.20,14.15 «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 Т/с «Родичi». (12+).
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6.00 Гiмн України.
6.05 Земля, наближена 
до неба.
6.30 М/ф «Коза-Дереза».
6.40 М/ф «Козлик та 
вiслюк».
6.50 М/ф «Лiтачок Лiп».
7.00,8.00,9.00,13.00,1
5.00,18.00,21.00,23.35
,2.05,5.10 Новини.
7.05,0.25 Т/с «Масан-
тонiо». (16+).
8.05 Маршрутом змiн.
8.25,11.25 Вiдтiнки 
України.
8.55 12 мiфiв про 
Донбас.
9.05 Телепродаж.
9.35 Т/с «Курорт».
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
,21.45,0.10,2.40,5.45
Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спо-
гади.
16.20 Ювiлейний кон-
церт гурту «Пiккардiйська 
Терцiя».
17.30 #ВУкраїнi.
18.55,22.00 Д/с «Дика 
природа Iндокитаю».
20.00 Д/с «Найдикiше 
мiсто свiту: Манаус».
23.00 #@)?$0 з Майклом 
Щуром. (16+).
1.20,2.55 Суспiльна 
студiя. Головне.
3.45 Д/ф «Перехрестя 
Балу». (12+).
4.40 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».
9.25,10.20,3.40,5.30
«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 Т/с «Родичi». (12+).
23.50 Комедiя «Джоннi 

Iнглiш: Перезапуск». 
(16+).
1.50 Х/ф «Пандорум». 
(16+).

4.55 «Телемагазин».
5.25,23.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
,9.00,12.00,17.40 Но-
вини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна про-
грама».
12.25 Х/ф «Один шанс на 
двох». (16+).
14.35,15.35 «Речдок».
16.30 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
18.00,19.00,3.15 «Сто-
сується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Сiмнадцять 
миттєвостей весни».
0.55 Х/ф «Замерзлi». 
(16+).
2.30 Т/с «СБУ. Спецопе-
рацiя».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,1
5.00,16.00,17.00,
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».
8.35,9.50,12.40 Д/с 
«Iсторiя навколо нас».
8.50 М/ф.
9.30 Машина часу.
10.10 Д/с «Ретроавтомо-
бiлi».
11.10,17.10,1.10,5.10
Д/с «Великi танковi 
битви».
13.15,18.00,19.15 Х/ф.
15.30 Час «Ч».
16.10,0.10 Д/с «По-
вiтрянi воїни».
20.15,2.00 «Велика полi-
тика».
21.40 Час-Time.
22.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
23.00 Д/с «Вирiшальнi 
битви Другої свiтової 

вiйни».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.05 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку 
дiтей.
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 «Зга-
дати все!» (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
14.00,17.45 Т/с «Дiль-
ничний з ДВРЗ». (16+).
14.55,16.15,22.25 Т/с 
«Пес». (16+).
18.45,21.10 Факти. 
Вечiр.
20.20,2.10 Секретний 
фронт.
21.30 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ 2». (16+).
23.45 Х/ф «Вбити Бiлла 
2». (16+).
2.50 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.40 Т/с «Комiсар Рекс».
9.30 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 «Колiр 
пристрастi». (16+).
0.05 Т/с «Червонi бра-
слети».

3.00 Зона ночi.
4.50 Абзац!
5.55,7.10 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.15 Орел i решка.
9.15 Т/с «Надприродне». 
(16+).

11.00 Любов на вижи-
вання. (16+).
13.00 Х/ф «Перл 
Гарбор».
16.50 Хто зверху? (12+).
21.00 Х/ф «Нiчнi iгри». 
(16+).
23.00 Х/ф «Встигнути 
до». (16+).
1.00 Вар`яти. (12+).
2.45 Служба розшуку 
дiтей.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30,18.00 Т/с «Люся. 
Iнтерн». (12+).
11.30 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка». (12+).
12.30 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка 2». (12+).
14.30,15.30 Iсторiя од-
ного злочину. (16+).
16.00 Т/с «Хiд проку-
рора». (16+).
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00 Т/с «Справа рук 
потопаючих». (16+).
23.10,2.00 Т/с «Вiкно 
життя 2». (12+).
1.30 Телемагазин.
2.45 Гучна справа.
3.30 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,
,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. Шпачин-
ською i Д. Щасливою.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук та В. Воло-

шиним.
18.15 «Ексклюзив» с В. 
Калнишем.
19.15 «Велика середа» з 
М. Ганапольським.
22.00 «Спецтема» з Т. 
Березовцем.

6.00 Х/ф «Джек Вось-
меркин, американец», 3 
с. (12+).
7.50 Х/ф «Рэмбо 3». 
(США). (16+).
10.00 Х/ф «Отель 
Мумбаи: Противосто-
яние». (США - Ав-
стралия). (18+).
12.25 Х/ф «Жмурки». 
(18+).
14.25 Х/ф «Королевство 
полной луны». (США). 
(16+).
16.10 Х/ф «Собор Па-
рижской Богоматери». 
(Франция - Италия). 
(16+).
18.55 Х/ф «Боец». 
(США). (16+).
21.20 Х/ф «Кукушка». 
(16+).
23.20 Х/ф «Пред-
чувствие». (США). (18+).
1.05 Х/ф «Сердце дра-
кона». (Гонконг - Япония). 
(16+).
3.15 Х/ф «Она». (США). 
(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. На 
краю свiту».
10.35,18.10 «Орел i 
решка. Морський сезон».
12.30,20.00 «Орел i 
решка. Дива свiту».
13.30,21.00 «Iнше 
життя».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+).
1.20 Т/с «Хейвен». (12+).
2.50 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. 
Топ 100.
8.20 Затишна дача.
9.20,17.20 Дача боро-
дача.
10.20,15.30 Один за 100 
годин.
11.10,20.40 Удачний 
проект.
13.00,0.40,3.40 Кориснi 
поради.
13.20 Твiй ланч-бокс.
13.30 Курси елемен-
тарної кулiнарiї Гордона 
Рамзi.
14.30 Правила вижи-
вання.
16.30 Квартирне пи-
тання.
18.00 Дачна вiдповiдь.
19.40 Шiсть соток.
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».
7.55,9.00,17.00,2.50
«Випадковий свiдок».
,16.30,19.00,2.20
«Свiдок».
10.45,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
14.50,23.00 Т/с «Слiпа 
зона». (16+).
18.20 «Вартiсть життя».
0.50 «Легенди бандит-
ського Києва».
1.45 «Правда життя».
3.20 «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».
16.45,3.30 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 «Победитель. Лео 
Бокерия».

6.00 Страх у твоєму домi.
6.50 Бандитська Одеса.
9.10,18.00 Правила 
виживання.
10.05,1.35 Речовий 
доказ.
11.05 Топ 10: Таємницi та 
загадки.
12.15 Iлюзiї сучасностi.
13.10,4.00 Сiяя: з нами у 
дику природу.
14.10 Велика одiссея 
людства.
15.10 Їжа богiв.
16.10,21.50 Як влашто-
ваний Всесвiт.
17.05,22.45 Вiн i вона. 
Бiй за життя.
18.55,23.40 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
19.50 Вирiшальнi битви 
2 свiтової.
20.50 Ближче до землi з 
Заком Ефроном.
0.35 Пересказана 
iсторiя.
2.30 Володимир Iвасюк.
3.15 Гордiсть України.
4.50 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.20 Х/ф «Як все заплу-
тано». (16+).
11.40 Х/ф «Дивергент 3: 
Вiддана».
14.00 Богиня шопiнгу. 
Битва блондинок.
15.00,2.15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00,3.55 Панянка-се-
лянка.
17.00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон.
18.00 СуперЖiнка.
19.00,20.00,21.00 Од-

ного разу пiд Полтавою.
19.30,20.30 Танька i 
Володька.
22.00 Т/с «Ромео i Джу-
льєтта з Черкас». (16+).
23.00 Сiмейка У.
0.00 Країна У 2.1.
3.05 Вечiрка 2.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.20 Х/ф «Пышка». 
(США). (16+).
8.05 Х/ф «Жена путеше-
ственника во времени». 
(США). (16+).
9.50 Х/ф «Голодные 
игры». (США). (16+).
12.10 Х/ф «Давайте по-
танцуем». (США). (12+).
13.55 Х/ф «Маленький 
Манхэттен». (США). 
(12+).
15.20 Х/ф «Чужой 
билет». (США). (12+).
17.05 Х/ф «Геошторм». 
(США). (16+).
18.50,4.20 Х/ф «Ван 
Хельсинг». (США). (16+).
21.00 Х/ф «Интервью с 
вампиром». (США). (16+).
23.05 Х/ф «Академия 
вампиров». (США). (16+).
0.45 Х/ф «Та еще па-
рочка». (США). (18+).
2.45 Х/ф «Голая правда». 
(США). (16+).

6.00 Х/ф «Мiцний 
горiшок 2». (16+).
8.20 Х/ф «Мiцний 
горiшок 3». (16+).
11.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
12.55,16.55,19.30 «За-
гублений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
20.25,21.30 Т/с «Ко-
зирне мiсце». (16+).
22.30,0.05 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
1.55 Т/с «Зустрiчна 
смуга». (16+).
2.45 «Вiдеобiмба 2».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

ТБ ПРОГРАМА

6.00 Гiмн України.
6.05 Земля, наближена 
до неба.
6.30 М/ф «Червона 
жаба».
6.40 М/ф «Як Петрик 
П`яточкiн слоникiв ра-
хував».
6.50 М/ф «Чудасiя».
7.00,8.00,9.00,13.00,1
5.00,18.00,21.00,23.35
,2.05,5.10 Новини.
7.05,0.25 Т/с «Масан-
тонiо». (16+).
8.05 Маршрутом змiн.
8.25,11.25 Вiдтiнки 
України.
8.50 12 мiфiв про 
Донбас.
9.05 Телепродаж.
9.35 Т/с «Курорт».
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
,0.10,2.40,5.45 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спо-
гади.
16.30 Концерт. Iво 
Бобул.
17.30,20.00,20.25 Д/с 
«Найдикiше мiсто свiту: 
Манаус».
18.55,22.00 Д/с «Дика 
природа Iндокитаю».
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
1.20,2.55 Суспiльна 
студiя. Головне.
3.45 Д/ф «Клiтка для 
двох».
4.40 Енеїда.

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30,4.15
«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».
20.36 «ПроCпорт».
20.38 «Чистоnews».
20.45 Т/с «Моя улюблена 
Страшко».

21.45 «Право на владу».
0.45 Комедiя «Шлюб - це 
тимчасово». (16+).
2.50 Бойовик «Сек`юрiтi». 
(16+).

4.55 «Телемагазин».
5.25,23.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
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 Х/ф «Прекрасний».
14.35,15.25 «Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
18.00,19.00,3.20 «Сто-
сується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Сiмнадцять 
миттєвостей весни».
0.55 Х/ф «Трикутник». 
(16+).
2.35 Т/с «СБУ. Спецопе-
рацiя».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,1
5.00,16.00,17.00,
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».
8.35,9.50,12.40 Д/с 
«Iсторiя навколо нас».
8.50 М/ф.
9.30 Машина часу.
10.10 Д/с «Ретроавтомо-
бiлi».
11.10,17.10,1.10,5.10
Д/с «Великi танковi 
битви».
13.15,18.00,19.15 Х/ф.
15.30 Час «Ч».
16.10 Таємницi вiйни.
20.15,2.00 «Прямим тек-
стом з Юрiєм Луценком».
21.40 Час-Time.
22.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
23.00 Д/с «Вирiшальнi 

битви Другої свiтової 
вiйни».
0.10 Д/с «Повiтрянi 
воїни».
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+).
11.20,13.15 Х/ф «Ге-
рой-одинак». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
14.00,17.45 Т/с «Дiль-
ничний з ДВРЗ». (16+).
14.55,16.15,22.25 Т/с 
«Пес». (16+).
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
20.20,1.55 Анти-зомбi.
21.30 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ 2». (16+).
23.45 Х/ф «Чорна дiра». 
(16+).
3.05 Я зняв!

5.30 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.15 Т/с «Комiсар Рекс».
10.10 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 «Колiр 
пристрастi». (16+).
0.05 Т/с «Червонi бра-
слети».

3.00 Зона ночi.
4.55 Абзац!
5.55,7.10 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.15 Орел i решка.

9.20 Т/с «Надприродне». 
(16+).
12.50 Любов на вижи-
вання. (16+).
14.45 Х/ф «Знайомство з 
батьками».
17.00,19.00 Хто зверху? 
21.00 Х/ф «Училка». 
(16+).
22.55 Х/ф «Тупий i ще 
тупiший 2». (16+).
1.05 Вар`яти. (12+).
2.50 Служба розшуку 
дiтей.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30,18.00 Т/с «Люся. 
Iнтерн». (12+).
11.30 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка 2». (12+).
14.30,15.30 Iсторiя од-
ного злочину. (16+).
16.00 Т/с «Хiд проку-
рора». (16+).
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00 Т/с «Справа рук 
потопаючих». (16+).
23.10 По слiдах.
23.50,2.00 Т/с «Вiкно 
життя 2». (12+).
1.30 Телемагазин.
3.15 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,14.00
,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. Мухар-
ським.
22.00 «Спецтема» з Т. 
Березовцем.

6.00 Х/ф «Приключения 
принца Флоризеля», 1 с. 
(16+).
7.50 Х/ф «Сердце дра-
кона». (Гонконг - Япония). 
10.00 Х/ф «Боец». 
(США). (16+).
12.25 Х/ф «Кукушка». 
(16+).
14.25 Х/ф «Пред-
чувствие». (США). (18+).
16.10 Х/ф «Она». (США). 
(16+).
18.55 Х/ф «Мистер Пип». 
(Папуа - Новая Гвинея 
- Австралия - Новая Зе-
ландия). (16+).
21.20 Х/ф «Фальшиво-
монетчики». (Австрия 
- Германия). (16+).
23.20 Х/ф «Мама не 
горюй». (18+).
1.05 Х/ф «Мама не горюй 
3.15 Х/ф «Агитбригада 
«Бей врага!» (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. На 
краю свiту».
10.40,18.10 «Орел i 
решка. Морський сезон».
12.35,20.00 «Орел i 
решка. Дива свiту».
13.35,21.00 «Iнше 
життя».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+).
1.20 Т/с «Хейвен». (12+).
2.10 «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.
10.20,19.40 Шiсть 
соток.
11.10,16.30 Квартирне 
питання.
12.10,15.30 Один за 100 
годин.
13.00,0.40,3.40 Кориснi 
поради.
13.20 Твiй ланч-бокс.
13.30 Курси елемен-
тарної кулiнарiї Гордона 
Рамзi.
14.30 Правила вижи-
вання.
18.00 Дачна вiдповiдь.
20.40 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».
,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».
3.05 «Речовий доказ».
3.55 «Правда життя. 
Професiйнi байки».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35,4.30 «Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым».
12.45,18.45 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 

Местное время.
14.55,3.05 Т/с «Тайны 
следствия».
16.45,2.45 Новости 
культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Частная 
жизнь».
23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.50 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.05 «Искусственный 
отбор».

5.35 Страх у твоєму домi.
6.30 Бандитський Київ.
9.10,18.00 Правила 
виживання.
10.05,1.35 Речовий 
доказ.
11.05 Топ 10: Таємницi та 
загадки.
12.15 Iлюзiї сучасностi.
13.10,3.55 Сiяя: з нами у 
дику природу.
14.10 Дикi Фiлiппiни 
Найджела Марвiна.
15.10 Їжа богiв.
16.10,21.50 Як влашто-
ваний Всесвiт.
17.05,22.45 Вiн i вона. 
Бiй за життя.
18.55,23.40 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
19.50 Вирiшальнi битви 
2 свiтової.
20.50 Ближче до землi з 
Заком Ефроном.
0.35 Пересказана 
iсторiя.
2.30 Правда життя.
3.15 Теорiя Змови.
4.45 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.25 М/ф «Замбезiя».
11.10 Х/ф «Аватар».
14.00 Богиня шопiнгу. 
Битва блондинок.
15.00,2.15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00,3.55 Панянка-се-
лянка.
17.00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон.
18.00 СуперЖiнка.

19.00,20.00,21.00 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.30,20.30 Танька i 
Володька.
22.00 Т/с «Ромео i Джу-
льєтта з Черкас». (16+).
23.00 Сiмейка У.
0.00 Країна У 2.1.
3.05 Вечiрка 2.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.40 Х/ф «В погоне за 
счастьем». (США). (12+).
8.35 Х/ф «Геошторм». 
10.20,5.40 Х/ф 
«Остров». (США). (12+).
12.30 Х/ф «Водный мир». 
(США). (12+).
14.40 Х/ф «Ван Хель-
синг». (США). (16+).
16.50 Х/ф «Четыре 
свадьбы и одни похо-
роны». (Великобри-
тания). (12+).
18.45 Х/ф «Талантливый 
мистер Рипли». (США). 
21.00 Х/ф «Холодная 
гора». (США - Велико-
британия - Италия - 
Румыния). (16+).
23.30 Х/ф «Идентифи-
кация». (США). (16+).
0.55 Х/ф «Лекарство от 
здоровья». (США - Гер-
мания). (18+).
3.20 Х/ф «Тутси». (США). 
(16+).

6.00 Х/ф «Брама воїнiв». 
(16+).
8.05 Х/ф «Баал, бог 
грози». (16+).
9.55 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
12.50,16.55,19.30 «За-
гублений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,1.50 «Спецкор».
18.50,2.20 «ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
20.25,21.25 Т/с «Ко-
зирне мiсце». (16+).
22.25,0.00 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
2.50 «Вiдеобiмба 2».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

середа, 15 вересня
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6.00 Гiмн України.
6.05,4.05 Енеїда.
7.00,8.00,9.00,21.00,2
3.20,3.10,5.35 Новини.
7.10 М/ф «Як козаки 
олiмпiйцями стали».
7.30 М/ф «Як козаки у 
хокей грали».
7.50 М/ф «Як козаки сiль 
купували».
8.05 Д/с «Дикi Дива. Дикi 
тварини в зоопарку Сан-
Дiєго».
8.30,3.35 #ВУкраїнi.
9.05 Телепродаж.
9.35 Х/ф «Поруч з 
Iсусом: Йосип з Наза-
рета».
11.25 Х/ф «Поруч з 
Iсусом: Юда».
13.15 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу».
15.40 Країна пiсень.
16.40 Концерт. Пiснi про 
кохання.
17.40 Х/ф «Катинь». 
(16+).
20.00 Т/с «Артур та 
Джордж», 1 с. (16+).
21.25 Т/с «Артур та 
Джордж», 2 i 3 с. (16+).
23.45 Д/с «Таємницi 
iсторiї. Портрети».
1.55 Д/с «Дика природа 
Iндокитаю».
2.45 Д/с «Найдикiше 
мiсто свiту: Манаус».
4.00 12 мiфiв про 
Донбас.
5.05 Я вдома.

7.00,6.00 «Життя 
вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
18.30 «Свiт навиворiт 12. 
Пакистан».
19.30,4.50 «ТСН».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Маскарад».
22.20 «Жiночий 
квартал».
0.00 «Свiтське життя».
1.00 Комедiя «Зоонаг-
лядач». (16+).

2.55 Х/ф «Дзеркала». 
(18+).

5.00 «Телемагазин».
5.30,3.10 М/ф.
5.55 «Орел i решка. На 
краю свiту».
6.55 «Слово Предстоя-
теля».
7.05 Х/ф «Прекрасний».
9.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня».
10.00 «Корисна про-
грама».
11.00 «Позаочi».
12.00 Х/ф «Солодка 
жiнка».
14.00 Х/ф «Самотнiм 
надається гуртожиток».
15.50 Х/ф «За сiмей-
ними обставинами».
18.30,20.30 Х/ф 
«Шерлок Холмс i доктор 
Ватсон: Знайомство».
20.00 «Подробицi».
22.00 Ювiлейне шоу В. 
Леонтьєва «Я повер-
нуся...»
0.25 Х/ф «Любов на ас-
фальтi». (16+).
2.25 «Прокляття Скiф-
ських курганiв».
3.30 Х/ф «Артист з Ко-
ханiвки».
4.40 Х/ф «Солом`яний 
капелюшок».

6.00,7.00,8.00,9.00,10
.00,11.00,12.00,15.00,
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.
18.00 «Час за Грин-
вiчем».
19.00 Д/с «Фатальний 
пострiл».
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.
23.30 Гончаренко ру-
лить.
0.10 Є сенс.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.15 Скарб нацiї.
4.25 Еврика!
4.30 Факти.
4.55 Анти-зомбi.
5.40 Громадянська обо-
рона.
6.35 Прихована небез-
пека.
7.35 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ». (16+).
11.30,13.00 Х/ф «Три 
iкси: Реактивiзацiя». 
(16+).
12.45 Факти. День.
13.45 Х/ф «Праведник». 
(16+).
16.10 Х/ф «Праведник 
2». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Гладiатор». 
(16+).
22.10 Х/ф «Робiн Гуд». 
(16+).
1.00 Х/ф «Ге-
рой-одинак». (16+).
2.45 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.35,10.55 Т/с «Колiр 
пристрастi». (16+).
7.55 Неймовiрна правда 
про зiрок.
16.40,23.00 Звана ве-
черя. (12+).
19.00 МастерШеф. 
(12+).

3.00,2.35 Зона ночi.
5.50,0.50 Вар`яти. 
(12+).
6.00 Хто проти блон-
динок? (12+).
7.55,9.55 Kids` Time.
8.00 М/ф «Велика 
втеча».
10.00 Орел i решка. 
Земляни.
11.00 Орел i решка. 
Чудеса свiту.
12.10 Орел i решка.
12.50 Хто зверху? (12+).
14.50 Х/ф «Стажист». 
(16+).
17.15 Х/ф «Будинок з 
приколами».
19.00 Х/ф «Люди в чор-
ному». (16+).
21.00 Х/ф «Люди в чор-
ному 2».
22.50 Х/ф «Нiчнi iгри». 
(16+).

7.00,15.00,19.00 Сьо-
годнi.
7.30 Т/с «Ти тiльки мiй». 
(16+).
11.10 Т/с «Слабка 
ланка», 1 i 2 с. (12+).
15.20 Т/с «Слабка 
ланка». (12+).
16.00 Т/с «Материнське 
серце», 1-3 с. (12+).
20.00 Т/с «Материнське 
серце». (12+).
21.00 Спiвають все!
23.30,2.15 Українська 
пiсня року.
1.45 Телемагазин.
2.50 Х/ф «Блискуча 
кар`єра». (12+).
4.30 Реальна мiстика.

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 «Приключения 
принца Флоризеля», 3 с. 
(16+).
7.50 Х/ф «Универ-
сальный солдат». (США). 
(16+).
10.00 Х/ф «Разомкнутые 
объятия». (Испания). 
(16+).
12.25 Х/ф «В стране 
женщин». (США). (16+).
14.25 Х/ф «Погоня». 
(США). (16+).
16.10 Х/ф «Олигарх». 
(16+).
18.55 Х/ф «Родина». 
(18+).
21.20 Х/ф «Доспехи бога 
2: Операция «Кондор». 
(Гонконг). (16+).
23.20 Х/ф «Если только». 
(США - Великобри-
тания). (16+).
1.05 Х/ф «Гардемарины 
3». (16+).
3.15 Х/ф «Дура». (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.40 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.40 Х/ф «Весiльна 
вечiрка».
11.20 Х/ф «Люблю тебе, 
чувак». (16+).
13.25 «Орел i решка. 

Морський сезон».
0.00 Х/ф «Спокусник». 
(16+).
2.20 Т/с «Три сестри».
3.10 «Нiчне життя».

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

5.45 «Легенди бандит-
ської Одеси».
6.35 Х/ф «Весь свiт в 
очах твоїх...»
7.50 Х/ф «Ярослав Му-
дрий».
10.40 «Легенди карного 
розшуку».
12.25 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
13.40 Т/с «Смерть у раю 
10». (16+).
18.05 «Крутi 90-тi».
19.00,2.30 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Новi ама-
зонки». (16+).
22.00 Х/ф «Iграшки для 
дорослих». (16+).
23.50 Х/ф «Кров спо-
кути». (16+).
1.25 «Таємницi 
кримiнального свiту».
3.00 «Випадковий 
свiдок».
3.15 «Речовий доказ».
3.35 «Правда життя. 
Професiйнi байки».
4.45 «Top Shop».

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

время.
9.15 Местное время. 
Суббота.
9.30,5.45 «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!!!»
13.15 «Доктор Мяс-
ников».
14.20 Х/ф «Беглянка».
18.05 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Любить 
врага».
0.15 «Романтика ро-
манса».
1.05 Х/ф «Исцеление».
4.15 Х/ф «Когда не хва-
тает любви».

6.00 Випадковий свiдок.
9.30 Речовий доказ.
10.40,17.25 Правила 
виживання.
11.35,18.20 У пошуках 
iстини.
12.35,23.50 Їжа богiв.
13.35 Таємнича свiтова 
вiйна.
14.35,21.00 Таємницi i 
змови.
19.20 Ближче до землi з 
Заком Ефроном.
0.50,5.20 Мiстична 
Україна.
1.35 Мiсця сили.
4.20 Прокляття вiдьом.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
11.00 М/ф «Мадагаскар 
3».
12.45,14.15,15.45,23.2
0,0.20,1.15 Одного разу 
пiд Полтавою.
13.45,0.50 Сiмейка У.
15.15,23.50,2.00
Танька i Володька.
16.45 Х/ф «Святий Вiн-
сент». (16+).
18.50 Х/ф «Упiймай шах-
райку, якщо зможеш». 
(16+).
21.00 Х/ф «Шпигунка». 

(16+).
2.30 Панянка-селянка.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.30,4.00 Х/ф «Облачно, 
возможны осадки: Месть 
ГМО». (США). (6+).
8.05 Х/ф «Четыре 
свадьбы и одни похо-
роны». (Великобри-
тания). (12+).
10.00 Х/ф «Гордость и 
предубеждение». 
(Франция - Великобри-
тания - США). (12+).
12.00 Х/ф «Жена путе-
шественника во вре-
мени». (США). (16+).
13.45 Х/ф «Остров». 
(США). (12+).
16.00 Х/ф «Призрачный 
патруль». (США). (12+).
17.30 Х/ф «Геошторм». 
(США). (16+).
19.20,5.35 Х/ф «Сокро-
вище Амазонки». (США). 
(16+).
21.00 Х/ф «Поезд на 
Юму». (США). (16+).
23.00 Х/ф «Интервью с 
вампиром». (США). 
(16+).
1.05 Х/ф «Идентифи-
кация». (США). (16+).
2.30 Х/ф «Такси». 
(Франция). (16+).

6.00 «Шаленi перегони».
6.55 «Загублений свiт».
10.55 Т/с «Перевiзник». 
(16+).
13.55 Х/ф «Гарячi го-
лови».
15.40 Х/ф «Гарячi голови 
2».
17.30 Х/ф «Вцiлiла». 
(16+).
19.25 8 тур ЧУ з фут-
болу. «Динамо» - «Олек-
сандрiя».
21.25 Х/ф «Шакал». 
(16+).
0.00 Х/ф «Мiцний 
горiшок 4». (16+).
2.25 «Вiдеобiмба 2».
4.05 «Цiлком та-
ємно-2017».
5.45 Телемагазини.

п'ятниця, 17 вересня

субота, 18 вересня

6.00 Гiмн України.
6.05 Земля, наближена 
до неба.
6.30 М/ф «Найсправж-
нiсiнька пригода».
6.40 М/ф «Про порося, 
яке вмiло грати в 
шашки».
6.50 М/ф «Неслухняна 
мама».
7.00,8.00,9.00,13.00,1
5.00,18.00,21.00,23.35
,2.05,5.10 Новини.
7.05,0.25 Т/с «Масан-
тонiо». (16+).
8.05 Маршрутом змiн.
8.25,11.25 Вiдтiнки 
України.
8.55 12 мiфiв про 
Донбас.
9.05 Телепродаж.
9.35 Т/с «Курорт».
12.00,13.10,18.20
Суспiльна студiя.
,0.10,2.40,5.45 Спорт.
15.20 UA:Фольк. Спо-
гади.
16.30 Концерт. Наталiя 
Валевська.
17.15 Мiста та мiстечка.
17.30 Перша шпальта.
18.55,22.00 Д/с «Дика 
природа Iндокитаю».
20.00,20.25 Д/с «Най-
дикiше мiсто свiту: Ма-
наус».
23.00,4.40 #ВУкраїнi.
1.20 Суспiльна студiя. 
Головне.
2.55 «Зворотнiй вiдлiк».

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30,5.05
«ТСН».
9.25,10.20,4.15,6.05
«Життя вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
14.45 «Одруження на-
ослiп».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Одруження на-
ослiп 7».
22.20 Комедiя «Управ-
лiння гнiвом». (16+).

0.25 Комедiя «Кара не-
бесна».
2.30 Бойовик «Карти, 
грошi, два стволи». (16+).

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 «Корисна про-
грама».
12.25 Х/ф «Неви-
правний».
14.35,15.35,1.20,2.45
«Речдок».
16.30 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
18.00 «Стосується кож-
ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Граф Монте 
Крiсто».
3.25 «Орел i решка. 
Шопiнг».

6.00,7.00,8.00,9.00,10
.00,11.00,12.00,13.00,
15.00,16.00,17.00,
,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.
9.50 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
10.10 Д/с «Ретроавто-
мобiлi».
11.10,17.10,1.10,5.10
Д/с «Великi танковi 
битви».
13.15,18.00,19.15 Х/ф.
15.30 Час «Ч».
16.10,0.10 Д/с «По-
вiтрянi воїни».
20.15,2.00 «Час за 
Гринвiчем».
21.40 Час-Time.
22.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
23.00 Д/с «Вирiшальнi 

битви Другої свiтової 
вiйни».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.05 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку 
дiтей.
4.25,1.25 Факти.
4.45 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+).
,23.00,1.50,13.15 «На 
трьох». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.55,17.45 Т/с «Дiль-
ничний з ДВРЗ». (16+).
14.50,16.15 Т/с «Пес». 
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
3.25 Я зняв!

5.25 Врятуйте нашу 
сiм`ю. (16+).
11.15,14.50,18.05 Т/с 
«Слiпа». (12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
19.00,22.50 Холостячка 
Злата Огнєвiч. (12+).
1.30 Як вийти замiж. 
(16+).

3.00 Зона ночi.
4.55 Абзац!
5.55,7.10 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.15 Орел i решка.
9.20 Екси. (16+).
11.40 Аферисти в ме-
режах. (16+).
12.40 Пекельна кухня.
14.55 Х/ф «Знайомство 
з Факерами». (16+).
17.15 Х/ф «Знайомство 
з Факерами 2». (16+).
19.15 Х/ф «Стажист». 
(16+).
21.55 Х/ф «Областi тем-
ряви». (16+).
0.00 Х/ф «Лiки вiд 

щастя». (16+).
2.50 Служба розшуку 
дiтей.

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 Х/ф «Блискуча 
кар`єра». (12+).
13.35 Т/с «Дитина з га-
рантiєю», 1 i 2 с. (12+).
15.30 Т/с «Дитина з 
гарантiєю». (12+).
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00 Свобода слова 
Савiка Шустера.
0.00,2.00 Т/с «Вiкно 
життя 2». (12+).
1.30 Телемагазин.
3.15 Гучна справа.
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. Шпачин-
ською 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 «Приключения 
принца Флоризеля», 2 с. 
(16+).
7.50 Х/ф «Мама не 
горюй 2». (18+).
10.00 Х/ф «Мистер 
Пип». (Папуа - Новая 
Гвинея - Австралия - 
Новая Зеландия). (16+).
12.25 Х/ф «Фальшиво-
монетчики». (Австрия 
- Германия). (16+).
14.25 Х/ф «Мама не 
горюй». (18+).
16.10 Х/ф «Агитбригада 
«Бей врага!» (16+).
18.55 Х/ф «Разомкнутые 
объятия». (Испания). 
(16+).
21.20 Х/ф «В стране 
женщин». (США). (16+).
23.20 Х/ф «Погоня». 
(США). (16+).
1.05 Х/ф «Универ-
сальный солдат». (США). 
(16+).
3.15 Х/ф «Олигарх». 
(16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.50 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.40 «Орел i решка. На 
краю свiту».
10.40 «Орел i решка. 
Морський сезон».
12.35,20.00 «Орел i 
решка. Дива свiту».
13.35,21.00 «Iнше 
життя».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
18.00 Х/ф «Люблю тебе, 
чувак». (16+).
22.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+).
1.20 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
2.10 Т/с «Три сестри».
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.
10.20,15.30 Один за 
100 годин.
11.10,20.40 Удачний 
проект.
13.00,3.40 Кориснi по-
ради.
13.20 Твiй ланч-бокс.
13.30 Курси елемен-
тарної кулiнарiї Гордона 
Рамзi.
14.30 Правила вижи-
вання.
16.30,23.00 Квартирне 
питання.
18.00,22.20 Дачна вiд-
повiдь.
19.40 Шiсть соток.
0.40 Iдеї ремонту.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.00,4.45 «Top Shop».
6.20,1.50 «Правда 
життя».
7.50,9.00,17.00,2.50
«Випадковий свiдок».
,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».
3.05 «Речовий доказ».
3.45 «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».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,20.45 Вести. 
Местное время.
14.55,3.05 Т/с «Тайны 
следствия».
16.45 Новости культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.00 «Юморина-2021».
22.25 «Веселья час».
23.30 «Звезды Тав-

риды».
0.45 «2 Верник 2». И. 
Миркурбанов и Д. Авра-
тинская.
1.35 Х/ф «Един-
ственная...»

5.30 Страх у твоєму 
домi.
6.20 Бандитська Одеса.
9.10,18.00 Правила 
виживання.
10.05,1.35 Речовий 
доказ.
11.05 Топ 10: Таємницi 
та загадки.
12.15 Iлюзiї сучасностi.
13.10,4.25 Сiяя: з нами 
у дику природу.
14.10,20.50 Ближче до 
землi з Заком Ефроном.
15.10 Їжа богiв.
16.10,21.50 Як влашто-
ваний Всесвiт.
17.05,22.45 Вiн i вона. 
Бiй за життя.
18.55,23.40 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
19.50 Вирiшальнi битви 
2 свiтової.
0.35 Пересказана 
iсторiя.
2.30 Таємницi 
кримiнального свiту.
3.25 Теорiя Змови.
5.15 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30 Х/ф «Продюсер». 
(16+).
11.15 М/ф «Мадагаскар 
2».
13.00 4 весiлля.
14.00 Богиня шопiнгу. 
Битва блондинок.
15.00,2.15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00,3.05 Панянка-се-
лянка.
17.00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон.
18.00 СуперЖiнка.
19.00,20.00,21.00 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.30,20.30 Танька i 
Володька.
22.00 Т/с «Ромео i Джу-
льєтта з Черкас». (16+).
23.00 Сiмейка У.
0.00 Країна У 2.1.

5.50 Кориснi пiдказки.

7.55 Х/ф «Давайте по-
танцуем». (США). (12+).
9.35 Х/ф «Дневники 
няни». (США). (16+).
11.20 Х/ф «Четыре 
свадьбы и одни похо-
роны». (Великобри-
тания). (12+).
13.15 Х/ф «Талантливый 
мистер Рипли». (США). 
(16+).
15.30 Х/ф «В погоне за 
счастьем». (США). (12+).
17.25 Х/ф «Гордость и 
предубеждение». 
(Франция - Великобри-
тания - США). (12+).
19.25,3.30 Х/ф «При-
зрачный патруль». 
(США). (12+).
21.00 Х/ф «Сердцеед». 
(Франция). (16+).
22.40 Х/ф «Тутси». 
(США). (16+).
0.35 Х/ф «Идентифи-
кация». (США). (16+).
2.05 Х/ф «Последняя 
любовь на Земле». (Ве-
ликобритания - Швеция 
- Дания). (16+).
5.05 Х/ф «Страшно 
красив». (США). (16+).

6.00,18.50,3.30
«ДжеДАI».
6.15 Х/ф «Мiцний 
горiшок 4». (16+).
8.55 Х/ф «Мiцний 
горiшок: Гарний день, 
аби померти». (16+).
10.50 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
12.45 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,3.00 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 Х/ф «Kingsman: 
Таємна служба». (16+).
22.00 Х/ф «Kingsman: 
Золоте кiльце». (16+).
0.50 Х/ф «Мiцний 
горiшок 3». (16+).
4.00 «Цiлком та-
ємно-2017».
4.25 «Вiдеобiмба 2».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.
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6.00 Гiмн України.
6.05,4.05 Енеїда.
7.00,8.00,8.55,21.00,
23.50,3.10,5.35 Но-
вини.
7.10 М/ф «Як козаки у 
футбол грали».
7.30 М/ф «Як козаки 
прибульцiв зустрiчали».
7.50 М/ф «Як козаки 
кулiш варили».
8.15 Погода.
8.20,21.25 Д/с «Най-
дикiше мiсто свiту: Ма-
наус».
9.00 Божественна 
Лiтургiя Православної 
Церкви України.
11.00 Недiльна 
Лiтургiя Української 
Греко-Католицької 
Церкви.
12.30 Недiльна Свята 
Меса Римсько-Като-
лицької Церкви в 
Українi.
13.30,2.25 Архiмед. 
Володар чисел.
14.25 Телепродаж.
15.00 UA:Фольк. Спо-
гади.
15.50 Х/ф «Катинь». 
(16+).
18.20 Т/с «Артур та 
Джордж», 1-3 с. (16+).
22.00 Д/с «Вердикт 
iсторiї».
23.10 #@)?$0 з Май-
клом Щуром. (16+).
0.15 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу».
3.35 #ВУкраїнi.
4.00 12 мiфiв про 
Донбас.
5.05 Я вдома.

7.00 «Життя вiдомих 
людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт 
12. Пакистан».
11.00,2.35 «Свiт нави-
ворiт».

18.30 «Свiтське 
життя».
19.30,5.00 «ТСН-Тиж-
день».
21.00 «Танцi з зiр-
ками».
0.10 Х/ф «Форма 
води». (16+).

6.55 Х/ф «Неви-
правний».
9.00 «Готуємо разом».
10.00,11.00,12.00
«Iнше життя».
12.50 «Речдок. Випе-
реджаючи час».
17.30 Х/ф «Граф 
Монте Крiсто».
20.00 «Подробицi 
тижня».
22.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс i доктор Ватсон: 
Знайомство».
0.50 «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.
15.15,22.00 Концерт.
18.00,1.00,5.00 Пiд-
сумки тижня з А. 
Мiрошниченко.
19.00 Д/с «Фатальний 
пострiл».
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!

4.30 Скарб нацiї.
4.40 Еврика!
4.45 Факти.
5.10 Прихована небез-
пека.
5.55 Анти-зомбi.
6.55 Секретний фронт.
7.55 Громадянська 
оборона.
8.55 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ». (16+).
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Пес». (16+).
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «Король 
Артур: Легенда меча». 
(12+).
23.50 Х/ф «Закатати в 
асфальт». (18+).
2.45 Я зняв!

5.20 Т/с «Колiр при-
страстi». (16+).
10.10 МастерШеф. 
(12+).
14.25 Супербабуся. 
(12+).
19.00 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).
21.00 Один за всiх. 
(16+).
22.15 Таємницi ДНК. 
(16+).

3.00 Зона ночi.
5.45 Вар`яти. (12+).
7.35,9.30 Kids` Time.
7.40 М/ф «Том i Джерi: 
Повернення в країну 
Оз».
9.35 Х/ф «Кошлатий 
тато».
11.35 Х/ф «101 далма-
тинець».
13.35 Х/ф «Будинок з 

приколами».
15.10 Х/ф «Люди в 
чорному». (16+).
17.10 Х/ф «Люди в 
чорному 2».
18.55 Х/ф «Люди в 
чорному 3». (16+).
21.00 Х/ф «Люди в 
чорному: Iнтернешнл». 
(12+).
23.30 Improv Live 
Show. (12+).

5.50 Сьогоднi.
6.50,4.00 Реальна 
мiстика.
9.00 Т/с «Справа рук 
потопаючих». (16+).
17.00 Т/с «Сашка», 1 i 
2 с. (12+).
19.00 Сьогоднi. Пiд-
сумки з Олегом Пан-
ютою.
21.00 Т/с «Сашка». 
(12+).
23.00,2.00 Т/с «Ти 
тiльки мiй». (16+).
1.30 Телемагазин.
3.15 Гучна справа.
4.45 Т/с «Хiд проку-
рора». (16+).

9.00,10.00,11.00,12.
00,13.00,17.00 «Ре-
портер». Новини.
9.15 «Медексперт» з К. 
Трушик.
10.10 «Про особисте» 
з Н. Фiцич.
11.15,12.15 «Ак-
центи» з Н. Фiцич.
13.10 «П`ята колонка» 
з Х. Чернегою.
13.40 «Запорєбрик 
News» з О. Курба-
новою.
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 хохо-
тала» з Ю. Петрушев-
ським.
22.30 «Щасливий день 
з полiтиком».
23.00 «Вата шоу» з А. 
Полтавою.

6.00 Х/ф «Приклю-
чения Кроша». (16+).
7.50 Х/ф «Гардема-
рины 3». (16+).
10.00 Х/ф «Родина». 
(18+).
12.25 Х/ф «Доспехи 
бога 2: Операция 
«Кондор». (Гонконг). 
(16+).
14.25 Х/ф «Если 
только». (США - Вели-
кобритания). (16+).
16.10 Х/ф «Дура». 
18.55 Х/ф «Тихая га-
вань». (США). (16+).
21.20 Х/ф «Дорогой 
Джон». (США). (16+).
23.20 Х/ф «Вор». 
(Россия - Франция). 
(16+).
1.05 Х/ф «Сказ про 
Федота-стрельца». 
(16+).
3.15 Х/ф «Виват, гар-
демарины!» (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.50 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.40 Х/ф «Диявол i 
Денiел Вебстер».
12.40 Х/ф «Весiльна 
вечiрка».
14.20,2.15 «Орел i 
решка. Морський 
сезон».
0.00 Х/ф «Спокусник 
2». (16+).
3.00 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.

7.30 Досьє Голiвуда.
9.30,0.40 Iдеї ре-
монту.
10.20 Один за 100 
годин.
12.00 Правила життя.
13.40 Правила вижи-
вання.
14.40 Шiсть соток.
18.00 Удачний проект.
20.30 Дача бородача.
22.20 Дачна вiдповiдь.
23.00 Квартирне пи-
тання.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
3.40 Кориснi поради.
4.10 М/ф.

5.15 Х/ф «Iз житiя 
Остапа Вишнi».
6.40 «Слово Предстоя-
теля».
6.50 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
9.25 Т/с «Смерть у раю 
10». (16+).
13.45 Х/ф «Новi ама-
зонки». (16+).
16.10 Х/ф «Iграшки 
для дорослих». (16+).
18.00 «Легенди кар-
ного розшуку».
22.10 Х/ф «Новий апо-
калiпсис: Блискавка 
долi». (16+).
0.05 Х/ф «Кров спо-
кути». (16+).
1.40 «Речовий доказ».

6.10,3.00 Х/ф 
«Школьный вальс».
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 - Звенигородское 
шоссе.
10.15,4.40 «Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым».

10.55 «Утренняя почта 
с Николаем Бас-
ковым».
11.30 «Сто к одному».
12.15 «Большая пере-
делка».
13.15 «Парад юмора».
14.40 Х/ф «Беглянка 
2».
18.10 Х/ф «Позднее 
счастье».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым».
1.25 Х/ф «Роман в 
письмах».

6.05 Випадковий 
свiдок.
9.30 Речовий доказ.
10.40,17.25 Правила 
виживання.
11.35,18.20 У по-
шуках iстини.
12.35,23.50 Їжа богiв.
13.35 Таємнича 
свiтова вiйна.
14.35,21.00 Таємницi i 
змови.
19.20 Ближче до землi 
з Заком Ефроном.
0.50,5.15 Мiстична 
Україна.
1.40 Нашi.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
11.00 М/ф «Замбезiя».
12.30,14.00,15.30,17
.00,0.40,1.40 Одного 
разу пiд Полтавою.
13.30,16.30 Сiмейка 
У.
15.00,1.10 Танька i 
Володька.
18.00 М/ф «Рапун-
цель: Заплутана 
iсторiя».
20.00 Х/ф «Красуня i 
Чудовисько».
22.30 Х/ф «Кохання та 
iншi лiки». (16+).
2.25,4.10 Панянка-се-

лянка.
3.15 Вечiрка 2.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.15 Х/ф «Талантливый 
мистер Рипли». (США). 
(16+).
9.30 Х/ф «Бетховен». 
(США). (12+).
10.55 Х/ф «Бетховен 
2». (США). (12+).
12.25 Х/ф «Принцес-
са-невеста». (США). 
(6+).
14.00 Х/ф «Люди в 
черном». (США). (12+).
15.35 Х/ф «Сокровище 
Амазонки». (США). 
(16+).
17.15 Х/ф «Посейдон». 
(США). (12+).
18.50,5.20 Х/ф «Мор-
ской бой». (США). 
21.00 Х/ф «Секреты 
Лос-Анджелеса». 
(США). (18+).
23.15 Х/ф «Никогда не 
сдавайся». (США). 
(16+).
1.05 Х/ф «Интервью с 
вампиром». (США). 
(16+).
3.10 Х/ф «Ромео и 
Джульетта». (Велико-
британия - Италия). 
(12+).

6.00 «Шаленi пере-
гони».
7.00 «ДжеДАI».
7.55 «Загублений 
свiт».
13.00 Х/ф «Kingsman: 
Таємна служба». (16+).
15.25 Х/ф «Kingsman: 
Золоте кiльце». (16+).
18.15 Х/ф «Лiтак пре-
зидента». (16+).
20.50 Х/ф «Багрянi 
рiки». (16+).
22.55 Х/ф «Ронiн».
1.30 «Вiдеобiмба 2».
4.50 «Найкраще».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

неділя, 19 вересня

Відповіді на кросворд з №34

По горизонталi:
1. Японськi шашки. 4. Слово з 

"Кiн-дза-дза". 6. Одержувач. 9. 
Рух у танцi. 11. Едгар ... 13. 

Марка лiтака. 14. Схiд. 16. Перша 
буква кирилицi. 17. Неясний шум. 
19. Селище в Ср. Азiї. 20. Що? ...? 

Коли?. 21. Вид спереду. 22. ... 
Монтан. 23. Одиниця iнформацiї. 

24. Мiсце для пустуна. 25. Рiв. 
26. Цар звiрiв. 28. Густина. 30. ...-

Плата. 31. Вигук. 32. Втрата 
пам`ятi. 37. Заперечна частка. 

38. Автомат Калашникова.

По вертикалi:
1. 100 ар. 2. Рiчка у Францiї. 3. 

Укр. письменник. 4. Марка верто-
льота. 5. Укр. телебачення. 7. 

...-де-Жанейро. 8. Партiя в тенiсi. 
9. 3,14. 10. Шкiльний предмет. 

11. Дощечка художника. 12. 
"Чарiвник країни ...". 15. 

Кулiнарний вирiб. 18. Грошова 
одиниця Латвiї. 19. Сумчастi 

гриби. 25. Шлюпка. 26. Поле. 27. 
Iнститут. 29. Вигук при болю. 32. 

Антонов. 33. Нота. 34. Мiсто в 
Шотландiї. 35. Вiслюк з М/ф. 36. 

Дикий бик

По горизонталi:
1. Уса. 5. Мiс. 8. Фен. 9. Аут. 10. Ар. 11. 
Ахо. 13. До. 14. Птах. 17. Зона. 20. Ро. 
21. Ка. 22. Iкар. 23. Арiя. 24. Ут. 25. По. 
26. Урал. 28. Бiда. 30. Ор. 31. Iдо. 33. 
То. 35. Ряд. 37. Лом. 38. Ода. 39. Асо

По вертикалi:
1. Уфа. 2. Серп. 3. Ан. 4. Шах. 5. Ма. 6. 
Iуда. 7. Сто. 11. Ах. 12. Оз. 15. Траур. 
16. Аорта. 18. Окапi. 19. Народ. 26. 
Уряд. 27. Лi. 28. Бо. 29. Атос. 30. Оро. 
32. Дон. 34. Омо. 36. Да. 37. Ла

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), при-
ватизований. З/д 35 соток, присво-
єний кадастровий номер. Є вихід 
до р. Грунь. Телефонуйте, щоб діз-
натися більше. Ціна  3500 $ (дого-
вірна). Тел. 0688658214

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

� 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 спо-
руди. 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, господарські споруди, 
гараж, л/кухня. Ціна договірна. Тел. 
0688948285, 0688640349 (Сергій 
Григорович)

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

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

� БУДИНОК, із усіма зручностями. 
Або обміняю на 1-кімн. кв., з доп-
латою. 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 дого-
вірна. Тел. 0677301404

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

� 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 при-
ватизована. Ціна договірна. Мож-
ливі всі варіанти. Тел. 0957757334

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

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

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

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

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

� БУДИНОК, м. Гадяч, р-н школи 
№3. З/п 62 м.кв., з/д 10 соток. Всі 
комунікації, лічильники. Цегляний 
гараж, сарай, вхідний погріб. Ціна 
договірна. Тел. 0677237948

� БУДИНОК, вул. С. Білохи, 
цегляний, з/п 102 м.кв. Поряд 
річка, луки, до магазину «Маркет 
Опт» 15 хвилин пішки. З/д 17 соток. 
Електрика, вода, газ з лічильни-
ками. Гараж, газифікована л/кухня, 
інші господарські споруди. Тел. 
0501672045

� БУДИНОК-інтернат, с. Білен-
ченківка, з/п 1100 м.кв. Цегляний, 
бетонні плити, дах вкритий 
шифером. Тел. 0680539775

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

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

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

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

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

� БУДИНОК, 1995 р.в., вул. О. 
Пчілки, 10х11м., гараж, сарай, л/

кухня, з/д 6 соток. Ціна 35 тис. у.о. 
Тел. 0992026522.

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

� БУДИНОК цегляний, 1990 р.з., 48 
м.кв., газ, вода, каналізація, 2 види 
опалення, з/д 15 соток. Терміново. 
Ціна 9 тис. у.о. Тел. 0500124450. 

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

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

� САДИБА	під дачу, кооп 
«Нафтовик». Будинок, т/вода, 
погріб. Тел. 0954028780. 

� ХАТА с. Лютенька. Недорого. Тел. 
0668575802.

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

� БУДИНОК, с. Веприк, вул. Шев-
ченка, 6. Ціна 95000 грн. Торг. Деталі 
по телефону. Тел. 0687963359, 
0999293643. 

� БУДИНОК, с. Глибока Долина, 
вул. Сумська, 28. З/п 62,7 м.кв., гос-
подарські споруди, газ, вода, сад, 
з/д 20 соток, приватизована. Мож-
ливе довгострокове проживання на 
умовах утримання будинку в належ-
ному стані. Тел. 0665876366 (Воло-
димир), 0999533810 (Галина)

� БУДИНОК, с. Сари, центр, 86 м. 
кв., всі зручності, з/д 25 соток, гос-
подарські споруди. Ціна при огляді. 
Тел. 0502477724

КВАРТИРИ
Продаж

� 3-КІМН. кв., «болгарський» 
будинок, 5/5 поверх (на 6-у поверсі 
кімната 15 м.кв.), євроремонт, інди-
відуальне опалення та водопо-
стачання (бак-насос). Вмебльо-
вана. 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

� 3-КІМН. кв., вул. Полтавська, 
136, з/п 43,7 м.кв. Кімнати роздільні, 
1/2, підвал, без ремонту, індивіду-
альне опалення, економний котел, 
сантехніка та опалення замінені на 
пластик. М/п вікна, утеплена. Ціна 
договірна. Тел. 0990654687

� 3-КІМН. кв., 2/5 поверх, р-н Сар-
ський. Тел. 0506417367, 0663762162

� 1-КІМН. кв., з/п 24 м.кв. (мало-
сімейка). 2/5 поверх, р-н Сар-
ського перехрестя, вул. Полтавська, 
43, не кутова, 2 балкони, склопа-
кети, централізоване опалення. Тел. 
0665189014

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

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

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

� 1-КІМН. кв., с. Петрівка-Ромен-
ська, Гадяцького р-ну. З/п 30 м.кв., 
2-й поверх. Тел. 0509947428

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

� 3-КІМН. кв., з/п 64,75 м.кв., 
3/5 поверх, р-н цегельного заводу, 
індивідуальне опалення. Тел. 
0500385403

� 1-КІМН. кв., центр міста, з 

ремонтом, лічильники, бойлер, м/п 
вікна. Терміново. Ціна при огляді. 
Тел. 0663233947, 0973867019. 

� 3-КІМН. кв., 1/5 поверх, склопа-
кети, індивідуальне опалення, з/п 
59 м.кв., гарний стан, у спальні та 
кухні замовні меблі, на лоджії і під-
валі кладовки-погреби. Ціна при 
зверненні, торг при огляді. Тел. 
0956136209. 

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

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

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

� 3-КІМН.кв., 62,3 м. кв., м\ п 
вікна, лічильники, опалення цен-
тралізоване, не кутова, Полтавська, 
100. Тел. 0667121463.

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

� 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, приватизована, 
р-н Новобудов, вул. Степова, 10. Л/
кухня, погріб. Ціна договірна. Тел. 
0950615720. 

� З/Д	20	соток, вул. Степова, 
26/28. Поруч ставок. Р-н Моло-
діжний. Тел. 0507304686. 

� З/Д	10	соток, по вул. Миру, 
поряд р-н Молодіжний. Всі комуні-
кації поряд. Тел. 0500135749. 

� ПАЙ	1,8499	га. С. Вельбівка. 
Тел. 0967439517

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

� МАГАЗИН,	вул. Полтавська, 27 
(навпроти дитячої консультації). З/п 
63,3 м.кв., з комунікаціями (вода, 
туалет, електричне опалення). Тел. 
0668882927

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

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

ОБМІН
� 1/2	БУДИНКУ, центр міста, 100 
метрів від універмагу «Росія». На 
1-кімн. квартиру з ремонтом на 1-, 
або 2-му поверсі. Тел. 0992837153 

� СТІЛЬЦІ – 4 шт., рами з 
подвійним склом: 2,07х0,9м. – 1 
шт., 2,07х0,78м. – 2 шт., 1,04х0,65м. 
– 2 шт., 0,97х0,65м. – 2 шт. 
Обміняю на зерно або продам. Тел. 
0958497388

ЗДАМ
� ЖИТЛО, подобово, на тривалий 
термін або бригаді у відрядженні, 
Інтернет, кондиціонер. Можливість 
надання відповідних документів. 
Тел. 0508783429. (22) 

� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790

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

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.

 

38

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)

38Тел. 0952516709, 0673571017

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

	� ГАРАЖ, 6х10м. Біля автостанції. 
Яма, підвал. Тел. 0507304686 

	� 1-КІМН. кв., на тривалий термін, 
р-н Черемушки. Тел. 0996840353

ЗНІМУ

	� СІМ’Я	ЗНІМЕ	БУДИНОК	АБО	
КВАРТИРУ у м. Гадяч на довготри-
валий термін. Порядність та сво-
єчасну оплату гарантуємо. Тел. 
0956406152

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

ГАРАЖІ
Продаж

	� ГАРАЖ, 6х4м., бетонні пере-
криття, світло, високі ворота. Р-н 
ЦО складів. Тел. 0500385403.  

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

АВТО
Продаж

	� ВАЗ-2104, в гарному робочому 
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. Терміново. 
Недорого. Тел. 0664983941

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

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

	� ВАЗ-2107, 2008 р.в., двигун 
1,6, інжектор, газ/бензин. Тел. 
0502145985

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

	� CITROEN	Berlingo, 2010 р.в., 
пасажир, 1,4 інжектор, червоний 
колір, пробіг 192 тис. км., 2 к/т 
коліс. Повна комплектація. Ціна 
договірна. Тел. 0501429251

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

	� СІВАЛКА зернова 6,3 м. Повний 
комплект. Тел. 0680539775 

	� 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

	� ТРАКТОР Т-40. Тел. 0500629905

	� ТРАКТОР	МТЗ-80,	культиватор, 
причеп металевий, підгортач, при-
стрій для розстикування трактора. 
Тел. 0666744148

	� ОКУЧНИК 50-70 см., лапи, їжаки 
на картоплю, кукурудзу, соняшник. 
Тел. 0509700672. 

	� КУЛЬТИВАТОР 2м. Сівалка 
бурячна, 4-рядна. Тел. 0509700672. 

МОТО
Продаж

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

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

	� ГАЗ-2410	(Волга), з/ч. Тел. 
0994195780. 

	� ЛУАЗ	«Волинь» по з/ч. Нові та 
б/в. Тел. 0500223103. 

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

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

	� ДОШКА, брус, штахет, шалівка. 
Дрова: сосна, береза. Доставка. 
Тел. 0509080626. (17)

	� 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

	� ЛИСТ	МЕТАЛУ 3мм. Цегла вог-
нетривка, оцинковка. Шифер б/в. 
Тел. 0955978496. 

	� ШИФЕР 8-хвильовий, б/в, 20 
шт. Тел. 0501885066.  

	� БЛОКИ бетонні 20х20х40 – 15 
грн./шт., б/в. Цегла подвійна – 3,5 
грн./шт., б/в. Тел. 0970124246

МЕБЛІ
Продаж

	� ЛІЖКО	2-спальне. Сучасний 
дизайн (від гарнітура). В ідеаль-
ному стані. Тел. 0958625441 

	� ШАФА велика, у гарному стані. 
Стінка меблева р. 4,20х2,20м. Тер-
міново. Самовивіз. Тел. 0665876366 
(Володимир), 0999533810 (Галина)

ОДЯГ, ВЗУТТЯ
Продаж

	� КУРТКА-ПАЛЬТО	шкі-
ряна. Куртка великого розміру, 
54-56, дешево. Гарний стан. Тел. 
0963226313

РІЗНЕ
Продаж

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

	� 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

	� 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 бджолярські речі. 
Гарний стан. Тел. 0683731211

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

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

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

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

	� ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ:	
різка, млин, тертушка, станок стру-
гальний. 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

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

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

	� ПЕРЕГНІЙ. Тел. 0665740005

	� 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 сокови-
жималка, стінка, казани, трельяж, 
пилосос, блендер, каністри.  Тел. 
0989542346. 

	� КАРТОПЛЯ. Тел. 0668625227

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

	� КОТЕЛ під дрова, заводський. 
Недорого. Тел. 0960652582

	� ШВЕЙНА	МАШИНКА 
«Подольск», столітник лікарський, 
шуби хутряні, натуральні, чобітки 
жіночі, взуття, сукні, блузки, спід-
ниці – все в класичному стані. Тел. 
0993563369.   

	� КАРТОПЛЯ харчова. Тел. 
0956406152

	� ПШЕНИЦЯ. Морква, буряк сто-
ловий. Труби (можливо для пар-
кану), діаметр 90/78, товщина 8 
мм., Висота 2,5 м. ціна 10 грн./кг. 
Тел. 0995484823, 0992488500

	� 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

	� КАРТОПЛЯ велика і дрібна. Тел. 
0994145989

	� КАРТОПЛЯ харчова. Можлива 
доставка. Тел. 0664284481

	� КВІТИ: каланхое, клівія, диф-
фенбахія драцена, алое, юкка, 
еухарис. Таз 100л. Бутлі 5л. Тел. 
0950678649. 

	� КАРТОПЛЯ дрібна. Тел. 
0965691337. 

	� ПРАЛЬНА	машина «Indesit», б/в, 
гарний стан, на 5кг., автомат. Ціна 
договірна. Тел. 0668883124

	� КОЛЯСКА прогулянкова «El 
Camino». Нова. Терміново, 2200 
грн. Тел. 0663882829

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

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

	� КОТЕЛ «Тайга». Тел. 
0996283183. 

	� КОЛЕСО переднє до спор-
тивного велосипеда – 150 грн. 
Лапа сапожна – 150 грн. Тел. 
0999013881. 

	� КАРТОПЛЯ дрібна, банки 3л., 
б/в. Тел. 0501720367. 

	� КАРТОПЛЯ дрібна, 400 кг. Ціна 2 
грн./кг. Тел. 0993642400. 

	� ТЕЛЕВІЗОР, холодильник, 
стільці, рюкзак, картина, фужери, 
утеплювач для палатки, мило, рука-
виці, трюмо настільне, велика, 
каструлі. Тел. 0956208227.  

	� КАРТОПЛЯ дрібна. Тел. 
0668754520. 

	� ДВЕРІ дерев’яні, насос до газо-
вого котла, дублянка жіноча, нова, 
натуральна, р.52, стінка меблева 
(2,6 м.), шафа з антресолями. Тел. 
0955198630.  

	� МАТРАЦИ 1-, 1,5-, 2-спальні. 
Швейна машинка (ножна), одіяла 
(сині), палас 5х4м., пральна 
машина, помідори консерво-
вані 3л., варення 1л. банка, стіл 
комп’ютерний, комод, рюкзак. Тел. 
0956208227.

	� ТЕРМОС 1,5л., підодіяльник 
1,5, постільна білизна х/б, тка-
нина шинельна, сіра, коричнева, 
подушки, таз для варки варення, 
накидки на крісло, банки 3, 1, 0,5, 
20л., самовар, чорний крем для 
взуття. Тел. 0956208227. 

	� ТРУБИ 2-дюймові, двигун 5,5 
кВт., насос НШ-32, НШ-100. Насос 
«Водолей 32». Водяна станція. Тел. 
0954297312

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

	� ТЕЛЕВІЗОР «Samsung», у чудо-
вому стані. Дитяча коляска-тран-
сформер, недорого, 1700 грн. 
Холодильник «Дніпро». Батареї 
чавунні, соковижималка елек-
трична. Тел. 0993563784. 

	� СТІЛ розбірний, металевий, 
зручний для транспортування. 
Бочки 200л. Ящик для зберігання 
зернових. Тел. 0506184275.  

	� КОЛЯСКА дитяча, тран-
сформер, ліжечко з матрацом. 
Картопля дрібна. Банки 0,5л. Тел. 
0669508367.  

	� БАНКИ 0,5л., 3 грн./шт. (90 шт.). 
Тел. 0958347412. 

	� ВЕЛОСИПЕД дитячий – 1500 
грн. Бідон з н/сталі – 700 грн. 
Пральна машина – 400 грн. Тел. 
0662683686. 

	� ШВЕЙНА	МАШИНКА елек-
трична. Тел. 0667732025. 

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

	� МЕБЛІ. Банки. Каністри, бочки, 
лампа паяльна. Телевізор. Вело-
візок.  Велосипед «Гном». Стільчик 
для годування, дитячий. Відео 
техніка. Туфлі весільні, босо-
ніжки 35-36 р. Дитяче взуття. Тел. 
0955711574. 

	� РЮКЗАК, пральна машина, 
таз алюмінієвий та каструля 40л., 
каструлі емальовані 40, 3, 4л., 
телевізор, холодильник, картина, 
одіяла, рукавиці робочі, посудо-
мийка, ДСП 2,5м. -8 шт., байка, 
валянки. Тел. 0956208227.  

	� РУКАВИЦІ робочі, мішки великі 
рогожі, сахарні. Каструлі алюмі-
нієві 40л., емальовані 40, 3, 4л., 
миски емальовані, посуд, столові 
прибори, одіяла, пральна машина, 
швейна машина, ДСП 2,5м., 8 
шт., термос, палас 3х4м. Тел. 
0956208227.  

ТВАРИНИ
продаж

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

	� ПОРОСЯТА малі. Тел. 
0950542553

	� КОРОВА, після 3-го отелу. 
Гарна, високоудійна, чорно-ряба. 
На утримання. Тел. 0678362931

	� ПОРОСЯТА малі. Тел. 
0668169021, 0688810451

	� СВИНІ	РІЗНОГО	ВІКУ на утри-
мання та забій. Молодняк вік 600 
грн./шт. Годовані повністю нату-
ральним кормом без стимуля-
торів росту. Забій під замов-
лення тушкою, половинкою. Тел. 
0997036275

	� КОЗИ дійні, кітні. Козенята пару-
вального віку. Тел. 0682163214

	� КОЗА молочна. Тел. 
0683206166.

	� ВІДДАМ	у	добрі	руки дуже сим-
патичних, грайливих кошенят. До 
лотка привчені. Тел. 0667549418.  

	� ВІДДАМ	у	добрі	руки	котика, 
вік 2 міс. Порода «британська пря-
мовуха». Тел. 0999662279. 

	� КОРОВИ дійні, тільні, на утри-
мання. Кози дійні. Тел. 0957618696

КУПЛЮ
 

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

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

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

	� СВИНЕЙ.	Тел.	0502908662

	� КВАСОЛЮ	білу, велику, 13 кг. 
Для своєї родини. Тел. 0951526539

БЮРО ЗНАХІДОК

	� ВТРАЧЕНЕ	свідоцтво	про	
право	власності	на	майновий	
пай	члена колективного сільсько-
господарського підприємства серія 
ПО №039698 від 01.03.2002 року 
виданий на ім’я Олени	Іванівни	
Хоменко	

	� ВТРАЧЕНЕ	посвідчення	учас-
ника	бойових	дій Серія ЮА 
№053713 видане 19.05.2015 року 
на ім’я Олексія	Анатолійовича	
Батури. Вважати не дійсним. Тел. 
0961267917

ПОСЛУГИ

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

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

	� 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

	� Б’ЄМО	СВЕРДЛОВИНИ. Тел. 
0687844221

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

	� СПИЛЮВАННЯ	ДЕРЕВ будь-
якої складності. Тел. 0988654900

	� 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. (17)

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

	� САНТЕХНІКА.	УСІ	ВИДИ	

РОБІТ: монтаж – демонтаж, 
металопласт – екопласт, кана-
лізація. Встановлення лічиль-
ників, бойлерів, насосних станцій. 
Вода, опалення. Ремонт. Тел. 
0662743611. (Олексій). (18)

	� 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 

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

	� 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, 
фундаментні 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

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

	� МОНТАЖ	ПАРКАНІВ,	воріт	
та	хвірток	з	металопрофілю.	
Цоколь	з	металопрофілю.	Кон-
струкції	з	металу	та	інше.	Тел.	
0664198360,	0972700086	

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

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

	� РЕПЕТИТОР з німецької мови. 
Тел. 0500385403 

	� КЛАДКА	ЦЕГЛИ. Можливий 
виїзд по району. Тел. 0993642826

	� УТЕПЛЕННЯ	приватних 
будинків та багатоповерхівок. 
Комплексний ремонт житла. Про-
фесійно. Якісно. Відповідально. 
Тел.0992666391

	� 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

	� УТЕПЛИМО	ВАШ	БУДИНОК	
ЧИ	КВАРТИРУ. Утеплимо 
цоколь, відкоси. Короїд, крошка, 
барашек. Швидко. Недорого. Тел. 
0954110091 

	� ДАВЛЮ	ТА	ПРОДАЮ	СІК: 
яблуко, груша, виноград. М. 
Круг, пров. Дачний, 13. Тел. 
0992088341

	� РЕМОНТ	ХОЛОДИЛЬНИКІВ 
за викликом. Тел. 0990617751, 
0977600263

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

РОБОТА
 � 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 ОХО-
РОНЦЯ (чоловіки та жінки), вах-
товий 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

	� ШУКАЮ	ДОГЛЯДАЛЬНИЦЮ 
за чоловіком похилого віку. М. 
Гадяч. Тел. 0669398220. 

 � На постійну роботу, з офіційним 
працевлаштуванням, потрібен 
КОМБАЙНЕР із досвідом роботи. 
Тел. 0680539775. 

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

 � Організації на постійну роботу 
в тендерний відділ потрібен 
СЕКРЕТАР	ОФІС-МЕНЕДЖЕР. 
Вимоги: бажано вища освіта, 
знання ПК, навички правильного 
спілкування, знання діловодства. 
Тел. 0930060043

	� 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		

(№51)

 � 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. 
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Вітання

ВІТАЄМО ВІТАЄМО 
молодих маммолодих мам

1.09. Марина Кириченко 
(м.Гадяч) хл., 4520 57 см

2.09. Оксана Дюдя 
(с.Веприк) хл., 3250 52 см

Резніченки Дмитро і Вікторія (Гаврилко), м.Гадяч Чайки Євген і Лілія (Мощенко), 
с.Лютенька, с.Лисівка

Шийки Микола і Олександра (Лисенко), 
с. Великі Будища, Луганська обл

Минулими вихідними 
закохані серця поєднали:

МОЛОДЯТАМ 
ГІРКО!
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За 30 років незалежності українців 
стало менше, але чи падіння 
кількості населення означає 
невдачу держави? Чому потрібно 
провидити новий перепис, і чого ми 
не знаємо про населення України? 
Що небезпечніше для України: 
коли виїжджають українці, чи коли 
приїдуть чужинці? Яка перспектива 
населення окупованих територій? 
Чому розмови про «поліетнічність» 
України «нічого не варті»? І що 
є найбільшою демографічною 
проблемою України? Про це 
говоримо з провідною українською 
демографкою, директоркою 
Інституту демографії та соціальних 
досліджень ім. Птухи НАН 
України Еллою Лібановою.

Україна – не виняток, населення 
скорочується у багатьох країнах
– За даними Світового Банку та 

Eurostat, у 1991 українців було близь-
ко 52 мільйонів поляків – 38, британ-
ців – 57. Станом на 2019 рік: україн-
ців – 44, поляків – 37, британців – 66. 

Тобто з цифр виходить, що поля-
ки пройшли свої пострадянські зміни 
майже без втрат, британці зуміли збіль-
шити своє населення на 9 мільйонів, а 
Україна втратила щонайменше 6 міль-
йонів. Таке різке падіння кількості на-
селення часто розглядається як провал 
для країни. Це правильна оцінка?

– Ні, така оцінка не правильна. 
По-перше, депопуляція притаманна не 
лише Україні. До речі, значно сильніше, 
якщо говорити про темпи, а не про аб-
солютні цифри, скоротилося населення 
Латвії, хоча в плані економіки, політи-
ки, рівня життя – це цілком благопо-
лучна країна. Скорочується населення 
Японії з 2011 року, тобто вже 10 років 
поспіль. І в її випадку ніхто не говорить 
про провал. Скорочення чисельності 
населення – це результат минулих про-
цесів, не того, що відбувається зараз, а 
того, що закладалося раніше. Населен-
ня України дуже постаріло, і постаріло 
через те з 1960-х років українська пере-
січна жінка не народжує стільки дітей, 
щоб покоління батьків бодай чисельно 
замістилося поколінням дітей. Ми вже 
навіть не говоримо про те, щоб поко-
ління дітей було більшим, ніж батьків, 
а хоча б не меншим.

Через це у складі населення збільшу-
ється чисельність людей старшого віку 
і зменшується питома вага молоді. Зро-
зуміло, що через це поступово зменшу-
ється чисельність народжених, тому 
що народжує молодь, а її стає дедалі 
менше. Відповідно, більше людей по-
мирає, бо помирають переважно люди 
старшого віку. У розвинутих країнах, 
таких як Велика Британія, це компен-
сується міграційним припливом насе-
лення. В Україні міграція діє зі знаком 
мінус, тобто вона посилює природне 
скорочення.

Потрібен перепис –  
ми «просто нічого не знаємо» про 
населення України
– Переважна більшість сусідів ра-

хує своє населення раз на 10 років. В 
Україні перший і останній перепис 
відбувся 2001 році, і, здається, що не 
лише звичайні обивателі, але і влада 
не пам’ятає, для чого він потрібен. 
Тобто Київ має застарілі та нена-
дійні статистичні дані, що усклад-
нює формулювання політики для 
вирішення демографічних проблем. 
Тож які у нас прогалини в знаннях про 
наше населення?

– Ненадійна демографічна статисти-
ка у нас дійсно пов’язана з тим, що наш 
перепис відбувся 20 років тому. У жод-
ній країні не можна два десятиліття, як 

ми кажемо, «тягти» стару статистику 
за рахунок поточних даних. У нас не-
має надійних даних про міграцію. Її по-
гано обліковують в усьому світі. Бо, по-
вірте, кількість народжень і смертей у 
нас фіксують правильно, а от з мігра-
цією – проблеми. І ці проблеми нако-
пичуються з року в рік. І зараз ми тіль-
ки думаємо, що ми знаємо, скільки в 
Україні населення. Поки що влада обі-
цяє, що у 2023 році все ж таки перепис 
проведуть, тобто справжній класичний 
перепис, а не якісь оцінки чисельності. 
І тоді ми, зокрема, дізнаємося, скіль-
ки людей живе в Україні, яку вони ма-
ють освіту, якою мовою вони розмов-
ляють, до якої етнічної приналежності 
вони себе відносять.

Метрополіси зростають, села 
можуть врятувати тільки дороги
– Якраз про це хотіла вас запита-

ти. Які регіони зменшуються, чи є 
такі, що зростають? Як це впливає 
на життя у цих регіонах? Чи у нас 
«оголюються» якісь території?

– Ми всього цього не знаємо. Здога-
дуємося, що збільшуються так звані ме-
трополіси, великі міста, які мають ви-
значальний впливи на свій регіон. Це 
– Київ, Харків, Дніпро, Одеса та Львів, 
а раніше був ще і Донецьк. Ось чисель-
ність цих п’ятьох міст, швидше за все 
збільшується, бо в них значно розвине-
ніший ринок праці, де можна знайти ро-
боту за пристойну плату, і це заохочує 
людей туди їхати. І це – типова ситуа-
ція для бідних країн, подивіться на си-
туацію бідних країн – Аргентина, Бра-
зилія, чи на європейські бідні країни. У 
них населення концентрується у вели-
ких містах.

– А яке майбутнє у сіл? Я цього 
літа була в селі Суботові – знако-
вому місці для української історії та 
культури. Добратися туди з Черкас 
– майже подвиг. Місцеві мешкан-
ці говорять, що великі агрохолдин-
ги, розбили дороги своїми машинами 
розміром з двоповерховий будинок. 
З великого села, що мало кілька ти-
сяч людей, залишилося кілька сотень, 
але для компанії, що оперує в промис-
лових масштабах, ті люди там і не по-
трібні, їм не потрібні соціальні зо-
бов’язання, школа, лікарня. Чи продаж 
землі не призведе до того, що цей про-
цес обезлюднення українських сіл ще 
прискориться?

– Думаю, що на цей процес продаж 
землі серйозно не вплине. Відбуваєть-
ся класичний занепад села. І я думаю, 
що єдина можливість зарадити якось 
ці проблемі, це – якраз розвиток доріг 
і загалом транспортної мережі. Якщо 
людина з невеликого села зможе що-
дня без проблем доїжджати на роботу 
до поселення з більш розвиненим рин-
ком праці, якщо вона зможе отримати 
там послуги – від освітніх і лікарня-
них до адміністративних і побутових, 
то проблема цим частково вирішується. 
Бо тримати в маленькому селі велику 
лікарню немає сенсу, але через наші до-
роги ми не можемо довезти або лікаря 
до пацієнта, або пацієнта до лікаря. Так 
само зі школами, з побутовими послу-

гами, бо там мало людей. А люди звід-
ти виїжджають зокрема і через те, що 
вони не можуть отримати там ті послу-
ги, яких вони потребують. Це замкне-
не коло, і розірвати його можна лише 
за рахунок доброї транспортної мере-
жі, так як це зроблено в багатших єв-
ропейських країнах, де люди можуть 
комфортно жити в маленьких селищах 
і містечках, бо вони можуть добратися 
до місць, де вони можуть отримати по-
трібні їм послуги.

Міграція – це не катастрофа, 
а реальність нашого світу
– Думаю, що ви вже втомилися 

пояснювати, чому Україна не зможе 
повернути ті 3 мільйони українців, 
які поїхали на заробітки за кордоном. 
Але цікаво, що коли лунає черговий 
заклик про те, що їх потрібно повер-
тати, ніхто не каже, чим замінити 
15 мільярдів доларів, які вони щорічно 
посилають додому, і які складають 
11% ВВП. До речі, за даними Світо-
вого Банку, не дуже впала ця цифра 
через карантинні заходи – перед пан-
демією було 15,8 мільярдів.

– Справді, наші трудові мігранти по-
силають суми, які в чотири рази пере-
вищують прямі іноземні інвестиції. Ці 
гроші замінити нічим, хоч би як ми не 
хотіли. Люди їдуть не ВВП піднімати, 
а для того, щоб допомогти своїй роди-
ні. І вони це будуть робити, допоки різ-
ниця у зарплаті буде такою, як вона є. 
Міграція – це реальність, це частина 
нашого світу. Нічого нового, чи ката-
строфічного у цьому немає. З України 
і раніше люди виїжджали. Зараз їдуть 
на Захід, за СРСР їхали на Схід, на всі 
ці комсомольські будівництва. Буду-
вали Комсомольськ-на Амурі, Брат-
ську ГЕС, БАМ, Тюмень і десятки ін-
ших назв можна перераховувати. Для 
країни великої різниці немає, чи лю-
дина поїхала до Польщі, чи до Росії. 
Люди будуть їхати і далі, бо міграція – 
основний компонент процесу глобалі-
зації. До речі, говорячи про повернен-
ня, ми бачили зараз на тлі пандемії, що 
повернулася дуже невелика частина на-
ших мігрантів, які були на короткостро-
кових контрактах, більша частина зали-
шилася за кордоном. Ми це побачили і 
по переказах – після короткого спаду, 
їхні перекази знову зросли. Тобто на-
віть тоді, коли ситуація в Україні по-
кращиться, повернуться далеко не всі.

Помирає більше не від ковіду, 
а від ненадання медичної 
допомоги
– Ми вже заторкнули тему кові-

ду. Офіційно в Україні померло за 
час епідемії померли понад 53 тися-
чі людей. Зрозуміло, що в усіх краї-
нах є проблеми зі статистикою, але 
в деяких оцінки в рази більші, ніж офі-
ційні цифри. Серед таких країн є Росія, 
де офіційна цифра – 170 тисяч, а неза-
лежні демографи кажуть, що насправді 
треба рахувати не смертність від коро-
навірусу, а надмірну смертність, і з неї 
виводити цифру смертності від ковіду. 
Як з цією статистикою в Україні, їй 
можна довіряти?

– У нас такої проблеми зі статисти-
кою немає. Але у нас є більше смертей, 
пов’язаних з ковідом, не напряму, які 
також сталися пі час пандемії. Бо, якщо 
людина померла, скажімо, від серцево-
го нападу через те, що їй вчасно не на-
дали допомогу, бо медицина була скон-
центрована виключно на ковіді. То це 
смерть, пов’язана з ковідом, чи ні? Тому 
я вважаю, що ми маємо говорити про 
динаміку загальної смертності від усіх 
причин. І тут 2020 рік був спокійний в 
Україні, а у 2021 динаміка є дуже не-
приємна, принаймні з лютого. Я пояс-

нюю це тим, що люди помирали не без-
посередньо від ковіду, а від того, щоб 
люди не отримували своєчасно медич-
ну допомогу.

Це – комплексна проблема. У нас 
найголовніша демографічна проблема у 
тому, що третина чоловіків, які вступа-
ють у працездатний вік, не доживають 
до пенсійного віку. Це – жахлива циф-
ра. Що вона означає, я поясню на при-
кладі інших країн: у Польщі це – 18%, 
у Швейцарії – 8%. Це – те, про що пе-
редусім потрібно говорити в Україні – 
передчасна смертність чоловіків. Вона 
пов’язана зі способом життя, зі зайняті-
стю, з невмінням подбати про себе, не-
спроможністю звернутися своєчасно до 
лікаря, смертність на дорогах.

Демографічний потенціал в 
Україні вичерпаний
– До речі, деякі коментатори ка-

жуть, що не в останню чергу Росія, 
яка сама переживає великий демо-
графічний спад, намагаючись приєд-
нати до себе Україну, веде боротьбу за 
українські людські ресурси – культур-
но близьких людей, яких легко інтегру-
вати в російське суспільство, на відмі-
ну від мусульман Кавказу, яких багато 
росіян сприймають як іноземців, чи за-
робітчан з Центрально Азійських країн. 
Наскільки ця гіпотеза є вірною для вас 
як для демографа?

– Не думаю. На Донбасі населен-
ня було доволі старе, не думаю, що 
воно цікавить Росію. Так само і в цілій 
Україні – населення старе, гостро сто-
їть проблема пенсійного забезпечення. 
Можливо, їх могло цікавити освічене 
населення, мобільне, тобто соціальний 
потенціал. А демографічний потенціал 
в Україні вичерпаний.

– І про це хочу запитати у зв’язку 
з перспективами. Населення Украї-
ни повернулося на рівень 1963 року…

– Якби ж то так було. Воно є знач-
но старіше.

– Тобто за кількістю людей стіль-
ки ж, але значно старіше. Це озна-
чає, що назад обернути демографіч-
ний годинник не можна?

– Ні.
– Гаразд. Українців стало менше, 

але чи стали вони жити краще у по-
рівнянні з часом проголошення Неза-
лежності? Чи виправдані ці навіяні 
ностальгічні спогади про дешеву ков-
басу і морозиво? Чи варто було б на-
гадувати про пральний порошок, чи 
цукор по талонах при пізньому СРСР, 
чи про те, що про відпустку в Єгипті, 
чи Туреччині і мріяти не могли?

– Жити стало краще, хто б там і що 
нам не казав. Я завжди кажу своїм сту-
дентам, щоб впасти в маразм і забу-
ти, що тоді було, і не настільки моло-
да, щоб не пам’ятати. Я пам’ятаю, як з 
жовтня місяця я починала зберігати пів 
палки копченої ковбаси, які потрібно 
було зберегти до Нового року – її по-
трібно було обмотати в ганчірку, змо-
ченою в олії, та повісити над газовою 
плитою. І про це я пам’ятаю, і про всі 
«задоволення» того життя. Тому поза 
сумнівом, ми стали краще жити. Мож-
ливо, більше доводиться працювати, 
суспільство стало не таким егалітар-
ним, нерівність виросла дуже сильно, 
але в масі ми точно живемо краще. По-
дивіться, скільки житла будується і 
продається, скільки машин їздить по 
вулицях, скільки товарів у супермар-
кетах – вони ж купуються.

З 1991 роком це важко порівняти ста-
тистично, бо та статистика, яка дозво-
ляє щось порівнювати, існує тільки з 
2000 року. Але і з 2000 року також ми 
живемо краще.

Марія Щур

НАС СТАЛО МЕНШЕ, АЛЕ ЖИТИ СТАЛИ НЕ КРАЩЕ
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ПІДПРИЄМСТВО НАДАЄ ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ:
Послуги навантажувача на базі МТЗ 82.1. 

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

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

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

ПРАЦЮЄ СИСТЕМА ЗНИЖОК!

Тел. 0958276908Форма оплати� 
будь�яка.

ЕВАКУАТОР-МАНІПУЛЯТОР
ЦІЛОДОБОВО

Оренда лафету
ВИКУП 

автомобілів, 
мотоциклів та 
мопедів на з/ч

Тел. 0508406689, 
0974018984

ВІДЕО-
СПОСТЕРЕЖЕННЯ

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

ЦИФРОВІ
Супутникові 

системи

КОНДИЦІОНЕРИ

Продаж, монтаж, 
налаштування,

Сервісне 
обслуговування

ГАРАНТІЯ

Продаж, монтаж, 
налаштування,

Сервісне 
обслуговування

У САРАХ ПРОВЕЛИ ТУРНІР З МІНІ-ФУТБОЛУ
Участь у змаганнях до Дня села, 4 вересня, 
взяли команди: ФК «Рашівка», ФК «Старт» 
(с. Лютенька), ФК «Сари» та ФК «Молодь» (с. 
Сари). У напруженій боротьбі перемогу у турнірі 
здобули футболісти ФК «Старт», другими стали 
гравці ФК «Сари», третіми – ФК «Рашівка».
ФК Сари у Фейсбук. 

РЕЗУЛЬТАТИ 1 ТУРУ ВИЩОЇ ЛІГИ ТА 
ПЕРШОЇ ЛІГИ

1 тур 
Вища ліга

4 вересня 2021 р. (субота):
«КЛФ» (Полтава) – 

«Лубни» (Лубни) — 3:0
 «Стандарт» (Н. Санжари) – 
«Чутове» (Чутове) — 5:0

«Велика Багачка» (В. Багачка) – 
«Інваспорт» (Полтава) — 0:3

«Дружба» (Очеретувате) – 
«Пирятин» (Пирятин) — 2:1

1 тур 
Перша ліга ГРУПА «Б» 

«Локомотив» (Гребінка) – ФК «Маяк» 
(Котельва) — 2:1

«Альтаір»  (Бутенки) – «Комишня» 
(Комишня) — 5:1

Громадська спілка «Асоціація футболу 
Полтавщини».
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КУПЛЮ КОРІВ, 
БИКІВ, КОНЕЙ, 

ТЕЛЯТ

0666977711 
0960176861

 Сергій (Харків)

Тел. 

ДОРІЗ 
ДОРОГО

Самовивіз
Термінові виклики. Цілодобово.
Тел. 0991320345, 0507448292, 

0686654510, 0662004350

МИРГОРОДСЬКИЙ МИРГОРОДСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБІНАТ М’ЯСОКОМБІНАТ 

ДОРОГО

Термінові виклики. Цілодобово.
Тел. 0991320345, 0507448292, 

ДОРОГОДОРОГО Корів (30-33 грн/кг) Корів (30-33 грн/кг) 
биків (40-43 грн/кг)биків (40-43 грн/кг)

телят, коней, свиней, баранівтелят, коней, свиней, баранів
Перевезення худоби для власних потреб

закуповує у населення

Тел. 0506470658Тел. 0506470658
06717739490671773949

Перевезу тварин для 
власних потреб

Куплю корів, 
телят, коней

Термінові 
виклики

КУПЛЮ КОРІВ, 
БИКІВ, КОНЕЙ, 

КНУРІВ

Тел. 0501494065, 
0674238521 Віталій

Дорого
Вимушений 
доріз

Х
ар

кі
в

Куплю биків, 
корів, телят,

телиць, коней
Дорого

Те
л.

	

05
05

77
56

90

Оголошення, реклама

0664217175  
0983080738Тел. 
0664217175  

ЗАКУПОВУЮТЬ ДОРОГО 
У НАСЕЛЕННЯ 

КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ.
Вимушений доріз

Представники Гадяцького м’ясокомбінату

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ БИКІВ, 
КОРІВ, ТЕЛИЦЬ

ЦІЛОДОБОВО
САМОВИВІЗ

ЦІЛОДОБОВО
 0957789703
 0974105401 Тел.

корів, биків, телиць, 
коней, баранів.

Термінові виклики. Доріз.
Тел. 0502708392, 0674790495

ЩОДНЯ ЗАКУПОВУЄМО 
живою вагою: 

0664340140 
0965491466

КУПЛЮ БИКІВ, 
КОРІВ, ТЕЛИЦЬ
ДОРІЗ

Тел. Діма

Тел. 0999169992, 
0677298056 (Славик)

Доріз. 
Термінові 
виклики
Самовивіз
Цілодобово

ЗАКУПОВУЄМО
КОРІВ, БИКІВ

породи КОБ Б-300

ПРОДАМ 
БРОЙЛЕРНИХ

Тел. 0661090559

Вік 
3 тижні

КУРЧАТ

Вимушений 
забій. 

Тел. 
0509664428, 
0964671996, 
0639556260

(Віктор)

КУПЛЮ КОРІВ, 
БИКІВ, ТЕЛЯТ

КУПЛЮ ДОРОГО

0668309648, 0985629180 ЖеняТе
л

.

Термінові виклики за вимушеним дорізом. 
Живою вагою.

Самовивіз в будь-який час.

БИКІВ, КОРІВ,
СВИНЕЙ, КОНЕЙ

Висока ціна. Вигідні умови.
Термінові виклики 

за вимушеним дорізом
Цілодобово

Тел. 0991447457, 0987518586 (Саша)

КУПЛЮ КОРІВ, БИКІВ, 
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ

ПЛАН ЗАХОДІВ

09.00 Вручення «Солдатського кошика» ветеранам Другої 
світової війни.
08.30 Ранок з А. Марченко, чемпіоном з класичного 
пауерліфтингу, спортмайданчик у міському парку
09.00 Урочистий мітинг із нагоди дня визволення від 
нацистських загарбників міста Гадяч. Покладання квітів до 
Вічного вогню та пам’ятних знаків, міський парк. 
09.00-16.00 Безкоштовні екскурсії  «Гадяч відомий і 
невідомий», вул. Лесі Українки, 16.
09.00-13.00 Шахово-шашковий турнір на Кубок міського 
голови, вул. Л. Українки, 4.
внутрішній двір БДЮТ
10.00-11.00 Щорічний велопробіг вулицями міста «Гадячани 
рулять». Реєстрація: м. Гадяч, пл. Соборна, 9-а.
10.00-12.00 «Діти – наше майбутнє». Вручення подарунків 
для новонароджених малюків Гадяцької міської ТГ (квіти, 
іграшки, сертифікати), пологове відділення 
КНП «Гадяцька МЦЛ»
10.00-13.00 Турнір з міні-футболу (4 команди: м. Гадяч – с. 
Біленченківка – с. Сари – с. Харківці), м. Гадяч, вул. Лесі 
Українки, 8 (спортмайданчик школа №2). 
11.00-12.00 Майстер-клас «Коса – дівоча краса». Конкурс 
плетіння кіс, літній танцмайданчик у міському парку.
12.00 Тест-драйв «ТОЙОТА», м. Гадяч вул.Драгоманова,4.
12.00-14.00 Міський чемпіонат інтелектуальних ігор на приз 
міського голови, літній танцмайданчик у міському парку.
з 12.00 Виставка юних талантів «Я люблю Гадяч» від 
Гадяцького БДЮТ, алея перед Собором від Будинку 
культури.
з 12.00 Виставка-вшанування «Гадяч – колиска роду 
Драгоманови», до 180-річчя з дня народження М. 
Драгоманова, алея перед собором від Будинку культури.
з 13.00  Містечко майстрів, алея перед собором.
з 13.00 Фест вуличної їжі від ФОП пл. Соборна.
з 13.00 «Розважальне містечко» для дітей - свято 
морозива, дитячий майданчик у міському парку.
13.00-14.00 «Юні віртуози Гадяча» - ART-година від учнів 
дитячої музичної школи, майданчик перед собором.
14.00-16.00 «Переспіви Гадяцького краю» - виступи 
аматорських ансамблів, літній танцмайданчик у міському 
парку.

18.00-19.00 Урочистості з нагоди святкування Дня міста: 
«Я рідного міста примножую славу», вручення нагород 
кращим працівникам та трудовим колективам підприємств, 
установ та організацій, занесених на «Дошку пошани», пл. 
Соборна (сцена).
19.00-22.30 Радіо П’ятниця. Святковий концерт, пл. 
Соборна (сцена).
21.00  Феєрверк, за територією пл. Соборна.

11 ВЕРЕСНЯ – 
ДЕНЬ МІСТА ГАДЯЧ
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ПОГОДА

Марка 
пального

Вартість, 
грн 

А-92 28,72

А-95 29,52

ДП 27,52
ГАЗ 17,35

Марка Вартість, 

Ціни на пальне станом на 
07.09.2021 р.

Курс валют станом 
на 07.09.2021 р.

Купівля Продаж НБУ

USD 26,70 26,92 26,8102

EUR 31,58 31,94 31,8063

10 RUB 3,25 3,76 3,6746
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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. 
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Вартість від 150 грн.
Заявки за тел.

0958276908
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 ЧОРНИХ ТА 
КОЛЬОРОВИХ 

МЕТАЛІВ
Дорого

Лі
ц.

 А
Е 

№
29

25
58

 в
ід

 5
.0

5.
14

Тел. 0997956117

ПРОДАЖ ТА ОБМІН 
вуглекислотних та 
кисневих балонів

АРГОН

БРУХТ

ТЕЛЕФОН	
редакції:	

0508011885	
3-34-67

35

КУПЛЮ 
СТАРІ

0994174060

холодильники, 
телевізори, 

газові колонки та інше

Четвер, 9 вересня 
Невелика хмарність
мін. +11°, макс. +23°

П’ятниця, 10 вересня 
Ясно
мін. +12°, макс. +24°

Субота, 11 вересня
Мінлива хмарність
мін. +15°, макс. +23°

Неділя, 12 вересня
Невелика хмарність
мін. +16°, макс. +22°

Понеділок, 13 вересня
Мінлива хмарність
мін. +14°, макс. +23°

Вівторок, 14 вересня
Мінлива хмарність
мін. +14°, макс. +23°

Середа, 15 вересня
Мінлива хмарність
мін. +12°, макс. +21°

38

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
ВІКНА, ДВЕРІ, 

БАЛКОНИ

Тел. 0952229992, 0987452220, 0994174060

СУПУТНИКОВЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Встановлення, 
налаштування, 

обслуговування, 
гарантіяНизькі Низькі 

ціни, ціни, 
постійно постійно 
діючі діючі 
знижкизнижки

36Тел. 0992458874

ПЕРЕТЯЖКАПЕРЕТЯЖКА 
м’яких меблівм’яких меблів

РЕМОНТРЕМОНТ
ЗМІНА ДИЗАЙНУЗМІНА ДИЗАЙНУ

АСОРТИМЕНТ ТКАНИНАСОРТИМЕНТ ТКАНИН

ВиготовленняВиготовлення м’яких 
меблів на замовлення

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

3
8Тел. 0507747092

яблучний, 
виноградний, 

грушевий.
ОЛІЯ, ДЕРТЬ.

СІК 
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ВИМОГИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
РРО НА ЗАКЛАДИ 
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ НЕ 
РОЗПОВСЮДЖУЮТЬСЯ

Гадяцький сектор організації роботи 
організаційно-розпорядчого управлін-
ня нагадує, що наказом ДПС України 
від 15.09.2020 № 499 «Про затверджен-
ня Методичних рекомендацій щодо 
організації роботи комісії з розгля-
ду питань доцільності/недоцільності 
проведення перевірок фізичних осіб 
у зв’язку з припиненням платників та 
форми висновку до перевірочного ана-
лізу щодо недоцільності проведення пе-
ревірки» із змінами та доповненнями 
передбачено можливість зняття фізич-
них осіб – підприємців з обліку в орга-
нах державної податкової служби без 
проведення документальних перевірок, 
якщо платники податків відповідають 
наступним вимогам: 

 - подання платником до органів ДПС 
податкової звітності із зазначенням ну-
льових показників або неподання такої 
звітності за умови відсутності; 

 - об’єктів оподаткування чи показ-
ників, які підлягають декларуванню 
відповідно до положень п. 49.2 ст. 49 
Податкового кодексу України (далі –
Кодекс), з урахуванням строків дав-
ності, визначених ст. 102 Кодексу; 

 - подання платником до органів ДПС 
звітності з єдиного внеску з урахуван-
ням положень частини шістнадцятої ст. 
25 Закону № 2464; 

 - відсутності у платника відкритих 
рахунків у банках або отримання з ура-
хуванням положень ст.ст. 72 - 73 Ко-
дексу органами ДПС податкової ін-
формації від платника чи банків про 
відсутність руху коштів на рахунках та-
кого платника протягом строку, визна-
ченого ст. 102 Кодексу; 

 - відсутності в інформаційних базах 
даних органів ДПС інформації про: от-
римання платником доходів від здійс-
нення господарської діяльності від по-
даткових агентів; 

 - отримання інших видів доходів від 
податкових агентів (крім інформації 
про отримання доходів, які не оподат-
ковуються, або належні суми податку, 

утримані податковим агентом); 
 - використання праці найманих пра-

цівників, нарахування (виплату) заро-
бітної плати найманим працівникам, 
нарахування (виплату) фізичним осо-
бам винагород за виконану роботу (на-
дані послуги) за цивільно-правовими 
договорами; 

 - податковий борг, заборгованість 
(недоїмку) зі сплати єдиного внеску, 
іншу заборгованість з платежів, кон-
троль за справлянням яких покладено 
на органи ДПС, що виникли від прова-
дження підприємницької чи незалежної 
професійної діяльності (без урахування 
податків, зборів і платежів, не пов’яза-
них з провадженням підприємницької 
чи незалежної професійної діяльності); 

 - розстрочені, відстрочені, реструкту-
ровані суми платежів, оскарження в ад-
міністративному або судовому порядку 
рішень органів ДПС, відкриті виконав-
чі провадження.   

З 1 ВЕРЕСНЯ РОЗПОЧАЛОСЯ 
ДОБРОВІЛЬНЕ ДЕКЛАРУВАННЯ 
АКТИВІВ
Про це під час сеансу телефонного 

зв’язку «гаряча лінія» проінформував 
начальник Гадяцької  ДПІ Головного 
управління ДПС в Полтавській облас-
ті Микола Рудько. 

Посадовець зазначив, що відповідно 
до норм Закону України від 15 червня 
2021 року № 1539-IX «Про внесення 
змін до Податкового кодексу України 
щодо стимулювання детінізації дохо-
дів та підвищення податкової культури 
громадян шляхом запровадження одно-
разового (спеціального) добровільного 
декларування фізичними особами на-
лежних їм активів та сплати одноразо-
вого збору до бюджету» (далі – Закон 
№ 1539- ІХ) одноразове (спеціальне) 
добровільне декларування проводить-
ся з 01 вересня 2021 року до 01 верес-
ня 2022 року виключно в електронній 
формі та передбачає сплату збору з 
одноразового (спеціального) добро-
вільного декларування протягом трид-
цяти календарних днів з дати подан-
ня вищевказаної декларації. Законом 
№ 1539-IX передбачено, що до дохо-

дів які будуть задекларовані застосо-
вуються три ставки: 5 % загальна став-
ка, 9 % для закордонних активів та 2,5 
% для декларування активів у вигляді 
облігацій внутрішньої державної пози-
ки. Подача одноразової (спеціальної) 
добровільної декларації є правом, а не 
обов’язком фізичної особи. Декларант 
звільняється від кримінальної, адміні-
стративної та фінансової відповідаль-
ності у випадку декларування таких до-
ходів. Добровільне декларування – це 
спосіб цивілізованої легалізації активів, 
які були приховані від оподаткування. 
Це можуть зробити, наприклад, ті, хто 
отримував зарплату в конверті, працю-
вав без оформлення трудових  відно-
син тощо. На всі питання були надані 
вичерпні відповіді. 

Щодо права на податкову 
знижку фізичній особі, яка 
скористалася умовами 
молодіжного житлового кредиту
Згідно з п. п. 166.3.1 п. 166.3 ст. 166 

Податкового кодексу України від 02 
грудня 2010 року № 2755 – VI зі змі-
нами та доповненнями (далі – ПКУ) 
платник податку має право включи-
ти до податкової знижки у зменшення 
оподатковуваного доходу платника по-
датку за наслідками звітного податко-
вого року, визначеного з урахуванням 
положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ, такі фак-
тично здійснені ним протягом звітного 
податкового року витрати, зокрема, як 
частина суми процентів, сплачених цим 
платником за користування іпотечним 
житловим кредитом, що визначається 
відповідно до ст. 175 ПКУ. Так, платник 
податку – резидент має право включи-
ти до податкової знижки частину суми 
процентів за користування іпотечним 
житловим кредитом, наданим пози-
чальнику в національній або іноземній 
валютах, фактично сплачених протягом 
звітного податкового року (п. 175.1 ст. 
175 ПКУ). Тобто, повернення податку 
на доходи фізичних осіб може здійсню-
ватися лише в межах сум, які фактично 
надійшли до бюджету від конкретного 
платника податку у звітному році. Та-
ким чином, якщо умовами молодіжного 

житлового кредиту передбачено повну 
або часткову компенсацію за рахунок 
бюджетних коштів відсотків за таким 
кредитом, то претендувати на подат-
кову знижку одержувач такого моло-
діжного кредиту може тільки в частині 
особисто сплачених ним процентів, але 
при дотриманні інших умов, виконан-
ня яких є обов’язковим для отримання 
права на податкову знижку. При пов-
ній компенсації процентів за кредитом 
за рахунок бюджетних коштів платник 
податку не має законодавчих підстав на 
податкову знижку за таким кредитним 
договором. 

ВИЗНАЧЕННЯ БАЗИ 
НАРАХУВАННЯ ЄДИНОГО 
ВНЕСКУ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ 
ОТРИМУЮТЬ ДОХІД ЗА 
ВИКОНАНУ РОБОТУ, СТРОК 
ВИКОНАННЯ ЯКОЇ ПЕРЕВИЩУЄ 
КАЛЕНДАРНИЙ МІСЯЦЬ
Відповідно до частини 2 ст. 7 Закону 

України від 8 липня 2010 року № 2464-
VI «Про збір та облік єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування» зі змінами та до-
повненнями базою нарахування єди-
ного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування (далі 
– ЄВ) для осіб, які працюють у сіль-
ському господарстві, зайняті на сезон-
них роботах, виконують роботи (нада-
ють послуги) за цивільно-правовими 
договорами та інших осіб, які отриму-
ють, зокрема, дохід за виконану робо-
ту (надані послуги), строк виконання 
яких перевищує календарний місяць, є 
сума, що визначається шляхом ділення, 
зокрема, доходу, виплаченого за резуль-
татами роботи, на кількість місяців, за 
які він нарахований. Отже, базою нара-
хування ЄВ для осіб, які отримують до-
хід за виконану роботу (надані послу-
ги), строк виконання яких перевищує 
календарний місяць, є сума, що визна-
чається шляхом ділення доходу, випла-
ченого за результатами роботи, на кіль-
кість місяців, за які він нарахований. 

Гадяцька ДПІ Головного управління  
ДПС у Полтавській області

ЗАПИТУВАЛИ? ВІДПОВІДАЄМО!

Якщо декларантом подана 
одноразова (спеціальна) 
добровільна декларація, але не 
в повному обсязі сплачена сума 
збору, яка зазначена у поданій 
декларації, то чи має право 
декларант подати повторно 
«звітну» декларацію?

Відповідно до п. 12 підрозділу 9 прим. 
4 розділу ХХ Кодексу у разі несплати 
або сплати в неповному обсязі суми 
збору з одноразового (спеціального) 
добровільного декларування, зазначе-
ної в одноразовій (спеціальній) добро-
вільній декларації, у встановлений цим 
підрозділом строк одноразова (спеці-
альна) добровільна декларація вважа-
ється неподаною та на декларанта не 
поширюються передбачені цим підроз-
ділом державні гарантії та звільнення 
від відповідальності. 

Разом з тим, відповідно п. підрозді-
лу 9 прим. 4 розділу ХХ Кодексу де-
кларант, який має намір скористатися 
одноразовим (спеціальним) добровіль-
ним декларуванням щодо належних 
йому активів фізичної особи, протя-
гом визначеного цим підрозділом пе-
ріоду одноразового (спеціального) до-
бровільного декларування має право 
добровільно подати до центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує 
державну податкову політику, однора-
зову (спеціальну) добровільну деклара-
цію в порядку та за формою, встановле-
ними центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну фінансову політику. 

ВІДСТРОЧЕННЯ ПОДАТКОВОГО 
БОРГУ: КОМУ НАДАЄТЬСЯ ТА 
ЩО НЕОБХІДНО ДЛЯ ЦЬОГО 
ЗРОБИТИ
Законом України від 04 грудня 2020 

року №1072-ІХ «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та інших 
законів України щодо соціальної під-
тримки платників податків на період 
здійснення обмежувальних протиепіде-
мічних заходів, запроваджених з метою 
запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хворо-
би COVID-19, спричиненої корона ві-
русом» (далі – Закон) передбачено від-
строчення податкового боргу за певних 
умов. Фахівцями Головного управлінні 
ДПС у Полтавській області надані від-
повіді на найбільш актуальні запитан-
ня платників податків. 

Кому може бути надано 
відстрочення податкового 
боргу у сумі до 6800 гривень?
Відстрочення податкового боргу на-

дається платникам податків - фізич-
ним особам, у тому числі самозайня-
тим особам, що станом на 1 грудня 2020 
року мали загальний розмір податково-
го боргу (у тому числі штрафні санкції, 
пеня та проценти за користування роз-
строченням/відстроченням) у сумі, що 

не перевищує 6 800 гривень.

Що необхідно зробити такому 
платнику податків, щоб 
отримати таке відстрочення?
Для цього платнику податків необхід-

но звернутись з відповідною заявою до-
вільної форми до контролюючого орга-
ну, де обліковується такий податковий 
борг. Зазначену заяву платником по-
датків може бути подано як у паперо-
вому вигляді (особисто звернувшись 
до контролюючого органу або надіслав-
ши листа), так і в електронному вигля-
ді через приватну частину Електронно-
го кабінету.

У разі, якщо загальна сума подат-
кового боргу станом на 1 грудня 2020 
року перевищує 6 800 гривень або якщо 
із заявою звернувся платник податків, 
що не підпадає під дію Закону № 1072, 
контролюючий орган надсилає такому 
платнику податків у місячний строк 
відмову у наданні відстрочення у до-
вільній формі.

Чи потрібно платнику податків для 
отримання відстрочки подавати 
додаткові документи, крім заяви?
Ні. Ніяких додаткових документів 

подавати не потрібно. Це відстрочен-
ня буде здійснюватись без укладання 
окремого договору із платником подат-
ків, адже у пункті 1 (прим. 2) підрозділу 
10 розділу ХХ «Перехідні положення» 

Кодексу, прямо передбачено, що норми 
статті 100 Кодексу для цього випадку 
не застосовуються.

Чи може платник податків 
достроково сплатити відстрочену 
до 29 грудня 2021 року суму 
податкового боргу?
Так. При цьому платник податків по-

відомляє контролюючий орган про таку 
дострокову сплату шляхом надсилання 
листа у довільній формі.

Чи є таке відстрочення оплатним?
Ні. Відстрочення надається без на-

рахування процентів за користування 
відстроченням.

Чи нараховуються штрафні санкції 
та пеня платникам податків, 
які скористаються можливістю 
відстрочення податкового боргу?
У разі погашення платником податків 

повної суми відстроченого податково-
го боргу не пізніше визначеного строку 
(29 грудня 2021 року) штрафні санкції 
і пеня на такі сплачені відстрочені суми 
не застосовуються та не нараховуються.

Разом із тим, у випадку непогашення 
платником податків повної суми від-
строченого податкового боргу до на-
стання визначеного строку, а також у 
разі її погашення після 29 грудня 2021 
року штрафні санкції і пеня на відстро-
чені суми, що залишаться непогашени-
ми, будуть нараховуватися у загально-
му порядку згідно з вимогами Кодексу.

Гадяцька ДПІ Головного управління  
ДПС у Полтавській області

ПОДАТКОВА ПОВІДОМЛЯЄ
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Сумуємо, пам'ятаємо

згадаємо

Більшість своїх віршів Стус написав у радянських 
«політичних» таборах. Він не любив себе називати 
поетом, проте писав постійно й натхненно. Був інте-
лектуалом та людиною з неймовірною внутрішньою 
силою, яку ніхто не міг подолати. Він зрікся радян-
ського громадянства та став членом Гельсінської гру-
пи, тому що «інакше не міг». Народився 1938 року, на 
Вінниччині, але дитинство і юність минули на Донеч-
чині. Навчався в Донецькому педагогічному інституті, 
трохи вчителював на Кіровоградщині, потім – армія. 
Його перші публікації з’явилися в 1959 році в «Літе-
ратурній Україні». Восени 1963 року вступив до аспі-

рантури Інституту літератури ім. Т. Шевченка Акаде-
мії наук УРСР.

У вересні 1965 року під час прем’єри фільму Сер-
гія Параджанова «Тіні забутих предків» у кінотеатрі 
«Україна» в Києві взяв участь в акції протесту. Стус зі 
словами «Чому не даєте говорити правду!» підтримав 
Івана Дзюбу, який сказав, що в Україні знову «1937 
рік і арештовують українську інтелігенцію». За участь 
у цій акції його відрахували з аспірантури, за ним по-
чав стежити КДБ. Попри схвальні рецензії на його 
поезії, ані перша («Круговерть»), ані друга («Зимо-
ві дерева») Стусові збірки так і не були надруковані.

Втративши місце в аспірантурі, Стус не припинив 
писати. Проте, не маючи змоги видавати свої вірші, 
гроші заробляв деінде. Працював в архіві, на шахті, на 
будівництві й залізниці, в котельні та метро. У той же 
час Стус починає активно критикувати радянський 
режим, пише листи у Спілку письменників, виступає 
на захист прав людини та проти політичних арештів. 
У січні 1972 року його вперше арештували. Більшість 
віршів, що Стус писав у таборі, вилучалася і знищу-
валась, лише деякі потрапили на волю через листи до 
дружини. У Магадані поет провів 9 місяців у слідчо-
му ізоляторі, а у вересні за «антирадянську агітацію 
й пропаганду» його засудили на 5 років позбавлення 
волі та 3 роки заслання. Весь термін ув’язнення пере-
бував у таборі суворого режиму в Мордовії.

Як вважає Надія Світлична, приводом до погро-
мів та арештів стала збірка «Зимові дерева», видана у 
Брюсселі, і стаття «Феномен доби» про трагедію Пав-
ла Тичини. 

Після повернення восени 1979 року до Києва Ва-
силь Стус довідався, що у Києві репресують членів 
Української Гельсінської групи, проголошеної 9 ли-
стопада 1976 року, і що «група фактично лишилася 
напризволяще», тож вирішує стати її членом.

Попри те, що здоров’я було підірване, поет заробляв 
на життя, працюючи робітником на заводі: спочатку 
формувальником ливарного цеху, потім – на фабри-
ці взуття «Спорт».

1978 року Василь Стус зрікся радянського грома-
дянства: «Бути радянським громадянином – це зна-
чить бути рабом. Я ж до такої ролі не надаюся. Чим 
більше тортур і знущань я зазнаю, тим більший мій 
опір проти системи наруги над людиною і її елемен-
тарними правами, проти мого рабства». У відкрито-
му листі проти арешту Миколи Горбаля Стус підпи-
сався як учасник Українського правозахисного руху.

У травні 1980 року був знову заарештований, ви-
знаний особливо небезпечним рецидивістом і у ве-
ресні засуджений на 10 років примусових робіт і 5 
років заслання. Покарання відбував у таборі особли-
во суворого режиму у с. Кучино, Чусовського району, 
Пермської області. На знак протесту проти жорстоко-
го поводження табірної адміністрації з політв’язнями 
Василь Стус кілька разів оголошував голодування. У 
січні 1983 року за передачу на волю зошита з віршами 
його на рік відправили у камеру-одиночку. 28 серпня 
1985 року Стуса відправили до карцеру за те, що чи-
таючи книгу в камері, він сперся ліктем на нари, хоча 
це й не порушення режиму. На знак протесту він ого-
лосив безстрокове сухе голодування. Загинув у ніч з 3 
на 4 вересня, в карцері, можливо, від переохолоджен-
ня. Офіційна версія смерті поета – зупинка серця. Ва-
силя Стуса поховали спочатку на табірному кладо-
вищі й лише у 1989 році перепоховали на Байковому 
кладовищі Києва.

ПОЕТ, ПЕРЕКЛАДАЧ, 
ЛІТЕРАТУРОЗНАВЕЦЬ 
І ПРАВОЗАХИСНИК
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ОВЕН	(21.03	-	20.04).
Зiрки попереджають: 
ваша манера ставити лю-
дей перед фактами зали-

шає їм не так вже й багато простору 
для прояву iнiцiативи. У середу не 
варто йти на поводу у власної са-
мовпевненостi i егоїзму, якщо хоче-
те уникнути непотрiбних конфлiктiв. 
У другiй половинi тижня вас чекає 
злагоду в родинi, особливо якщо ви 
придiлите дому бiльше часу.

ТЕЛЕЦЬ	(21.04	-	21.05).
На цьому тижнi кристалi-
зується першочергове 
завдання, ви будете праг-

нути до неї i зможете її вирiшити. 
Перед вами можуть вiдкритися новi 
горизонти в кар`єрi, проте доведеть-
ся пожертвувати спокоєм i вiдпочин-
ком. У середу можливi якiсь пробле-
ми юридичного плану, витоки яких 
знаходяться в недавньому минулому, 
але з якими вдасться впоратися в 
кiнцi тижня. Близькi люди проявлять 
турботу i увагу, їх допомога буде вiд-
чуватися у всьому, що буде пiдтри-
мувати i радувати вас.

БЛИЗНЮКИ	
(22.05	-	21.06).
Настає сприятливий час 
для досягнення запо-
вiтної мети. Доля сама 

зробить вам подарунок, не втрачай-
те вiру в те, що ви робите. У ваших 
силах змiнити в кращу сторону i своє 
життя i iснування ваших близьких. 
З вашою допомогою вони зможуть 
впоратися зi складними проблема-
ми, i ви вiдчуєте, що пишаєтеся со-
бою i ними.

РАК	(22.06	-	23.07).
На цьому тижнi може рiзко 
зрости кiлькiсть контактiв, 
вас накриє потiк нової iн-

формацiї. Це може зiграти з вами 
поганий жарт: недовiрливим бути 
неввiчливо, а довiряти всьому - собi 
дорожче. Доведеться шукати золоту 
середину. Схоже, в четвер вам дове-
деться приймати важливе рiшення. 
У п`ятницю варто постаратися поз-
бутися вiд старого i непотрiбного.

ЛЕВ	(24.07	-	23.08).
Багато планiв доведеть-
ся переглянути в коренi. 
Однак, вiдкриються i новi 
перспективи в особисто-

му життi. Зараз необхiдно вибрати 
правильну стратегiю i тактику у взає-
минах. Напруга на роботi може зро-
сти, воно буде пов`язано з об`ємом 
нових справ i завдань. Будьте уважнi, 
звертайте увагу не тiльки на ключовi 
моменти, але i на дрiбницi.

ДIВА	(24.08	-	23.09).
У першiй половинi тижня 
ви будете активно вчи-
тися новому i спiлкува-
тися з людьми здалеку. 

Захочеться здiйснити задумане. У 
вихiднi ви вiдчуєте втому, вас можуть 
переслiдувати дратiвливiсть i неза-
доволенiсть собою, намагайтеся не 
проявляти гнiву i не брати участь у 
сварках. Проблема може полягати 
в тому, що при всьому цьому вам 
просто необхiдно вирiшити сiмейнi 
питання.

ТЕРЕЗИ	(24.09	-	23.10).
На цьому тижнi вам добре 
б вiдмовитися вiд актив-
ної дiяльностi на користь 
вiдпочинку. Тим бiльше, 

що до середи бiльша частина iнiцiа-
тив i починань можуть загрузнути в 
нескiнченних розмовах i дискусiях. 
У вихiднi ви будете вiдчувати гостру 
потребу в допомозi, i, якщо вона 
буде вам запропонована, приймете 
її з вдячнiстю. У вас може з`явитися 
можливiсть подолати всi накопиченi 
сумнiви разом.

СКОРПIОН	
(24.10	-	22.11).
Завдяки старим зв`язкам, 
у вас з`явиться реальний 
шанс добре заробити i 

реалiзувати важливi плани. Поста-
райтеся не упустити вдалий момент. 
Понедiлок непогано пiдходить для 
бесiд з начальством, ви зрозумiєте, 
що вас цiнують i навiть готовi пiдняти 
зарплату. У п`ятницю ви будете бли-
щати дотепнiстю i красномовством i 
легко досягнете своїх цiлей. Уїк-енд 
створений для любовi.

СТРIЛЕЦЬ	
(23.11	-	21.12).
Для вас зараз один з най-
бiльш хвилюючих питань - 

це питання кар`єри. I вiн вирiшиться 
на вашу користь. Постарайтеся змi-
нити систему цiнностей, i ви поба-
чите, як змiниться ваше сприйняття 
свiту. Добре б допомагати оточую-
чим, але не звалювати всi проблеми 
на себе. Блиснiть чарiвнiстю в новiй 
компанiї. Вiдвiдайте цiкаву виставку, 
сходiть в кiно.

КОЗЕРIГ	
(22.12	-	20.01).
Настав час визначити-
ся, якi з ваших дiлових 

контактiв перспективнi, а якi нi. Не 
витрачайте час на пустi балачки i 
листування в соцiальних мережах. 
Гарний час для пiдтримки i змiцнен-
ня власних позицiй. Будьте наполег-
ливiше, тодi удача вам посмiхнеться, 
i ви зможете реалiзувати свої давнi 
iдеї. Настає вiдповiдальний перiод у 
вашiй кар`єрi. У п`ятницю краще при-
тримати свої емоцiї i до того ж бажа-
но не починати нових справ. Суботу 
присвятiть вiдпочинку, а недiля - вда-
лий день для подорожей.

ВОДОЛIЙ	
(21.01	-	19.02).
Iдей у вас може вияви-
тися бiльше, нiж мож-

ливостей до їх реалiзацiї. Втiм, це 
не привiд для розладу, залиште ча-
стина задуманого на майбутнє. Ви 
зможете з честю вийти практично з 
будь-якого, як завгодно скрутного 
становища. Тiльки не критикуйте ко-
лег i друзiв i не хвалiться своїми успi-
хами. Налаштовуйтеся на те, що вам 
доведеться вислуховувати докладнi 
рекомендацiї начальства. Iнтелекту-
альнi заняття, важливi переговори, 
вiзити та поїздки краще планувати 
на другу половину тижня.

РИБИ	(20.02	-	20.03).
Заспокойтеся i не мету-
шiться, пливiть за течi-
єю. В потрiбний час вона 

сама винесе вас туди, куди потрiбно. 
На роботi можливi проблеми, пов`я-
занi зi змiною керiвництва або з iн-
тригами. Не забувайте, що чим мен-
ше знаєш, тим мiцнiше спиш. Поста-
райтеся рацiонально витрачати вашi 
сили, уникайте перевантажень. Хоча 
б короткий вiдпочинок вам просто 
необхiдний. Саме час замислитися 
про вiдпустку в оксамитовий сезон.
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Астрологічний гороскоп
13-19 вересня 2021 року
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У вільну хвилинку

історії з життя

«Ми з тобою надто різні!». Вона різко по-
вернулася, і він тепер міг бачити тільки її бо-
жественно красивий профіль. «Я йду, і більше
ніколи не повернуся». І пішла назавжди — гор-
да, незалежна, нереально гарна у бордовому 
світлі заходу сонця.

А потім заграла романтична музика, і на 
екрані пішли титри. «Я також так зможу, — 
подумала Ліля, витираючи скупу сльозу. — Він 
мені робить боляче, і мені давно пора з ним ро-
зійтися». Ввечері вона чекала на нього з твер-
дими намірами сказати, що вони розходяться. 
І що вона йде від нього, зрозуміло, назавжди.

Додому він повернувся пізно, втомлений і 
зовсім не налаштований на затяжні задушев-
ні бесіди «про вічне». Ліля прочекала на нього 
цілий вечір, щоб серйозно поговорити, а тому 
страшенно хвилювалася і намагалася підібрати 
прості і водночас красиві слова (як у кіно) про 
розставання. «Ми з тобою такі різні», — розпо-
чала Ліля і зрадливий клубок підкотив до гор-
ла. Ліля втрачала витримку і холоднокровний 
тон. «Я голодний як вовк, — здивувався він. — 
Що на тебе найшло?». «Ми з тобою такі різні, 
— знову розпочала вона свій монолог, але вже 
захлинаючись від сліз. — Ти мене не зауважу-
єш, не цінуєш, і взагалі я у тебе на останньому 
місці після роботи, друзів, родини, і взагалі… я 
у тебе після всіх вуличних бомжів».

Ліля казала правду, однак їй не було від цьо-
го легше. Вона так хотіла, щоб він її заспокоїв 
і пригорнув, а він продовжував мовчати і си-
дів незворушно. Тоді вона зібрала усю силу і 
голосно сказала: «Я йду і більше ніколи не по-
вернуся». Але вона нікуди не пішла, бо вони 
жили у її квартирі. Розвернувся і пішов він…

Він пішов, а Ліля ридала усю ніч — не гор-
да, не красива, з червоним носом і запухлими 
від сліз очима. Їй було боляче і страшно, хоча 
вона розуміла, що вчинила правильно. Бо ж 
не можна жити з людиною, яка тобою не ціка-
виться. Так вона поставила крапку на їхніх сто-
сунках вперше…

Минув рік. Вони часто бачилися, іноді навіть 
вечеряли разом. Гуляли нічним містом, і він 
постійно тримався невимушено, гордо і краси-
во. І не вмовляв Лілю повернутися до нього. Її 
це злило, бо у тому фільмі все було навпаки — 
вона пішла, а він залишився і «рвав на собі во-
лосся» з відчаю. У її ж випадку все сталося не 
так, як у фільмі, — це вона продовжувала його 
кохати, це вона кусала лікті, а він при цьому 
почувався чудово і не вмовляв її повернути-
ся. І тоді Ліля вирішила його повернути… Щоб 
довести йому, що буде так, як цього хоче вона.

Прийоми повернення коханого були застосо-
вані найрізноманітніші. Це були СМС-ки ро-
мантичного, еротичного і навіть погрозливого 
змісту. І надписи на його машині її губною по-
мадою. Ліля просила його стати її чоловіком 
і навіть ставала на одне коліно посеред густої 
трави у парку. Впертість дівчини його забав-
ляла, він щиро сміявся, а Ліля продовжувала 
впевнено і наполегливо торувати собі дорогу 
у світле майбутнє… Вони знову вирішили зу-

стрічатися, та це тривало недовго. Ліля знову 
пішла, не витримавши його холоднокровності 
і повної байдужості до неї. Коли йшла, сказа-
ла: «А тепер вже прощавай назавжди. Я до тебе 
ніколи більше не повернуся». Він лише криво 
посміхнувся і, як їй тоді видалося, перехрес-
тився від радості.

Ліля пішла від нього вдруге. Вона переїхала 
в інше місто, змінила зачіску, звички і номер 
телефону. Вона свідомо збільшила віддаль між 
ними, вирішивши, що 500 кілометрів — серйоз-
на дистанція. Вони не бачили одне одного рік. 
За цей час Ліля познайомилася з гарним хлоп-
цем і лише тоді зрозуміла, як це відчувати себе 
щасливою, коли тебе кохають. З’ясувалося, що 
кохання — це зовсім не боротьба характерів, не 
вічне протистояння «хто кого», а глибока пова-
га і всепоглинаюча доброта. «Ти мені потрібна, 
кохана», — казав Лілі новий хлопець. «Мій дім 
завжди для тебе відчинений, ти можеш при-
їхати і залишитися у ньому назавжди». І вона 
справді знала, що може приїхати і залишити-
ся. Однак серце, ох, це серце, вперто кохало ін-
шого, і 500 кілометрів для цього почуття здава-
лися смішною віддаллю.

Але доля розпорядилася по-своєму. Хло-
пець, який кохав її понад життя, швидко згас 
від страшної невиліковної хвороби. Доля за-
брала чудову людину назавжди, тому що Бог 
забирає кращих… Ліля знову зателефонува-
ла йому. І він приїхав, незважаючи на 500 кі-
лометрів, заспокоював, гладив по голові і про-
сто тримав за руку. Довший час Ліля була сама, 
переживаючи фатальну втрату, а потім сказала 
йому: «Тільки зараз я зрозуміла, що це значить 
кохати. Раніше я соромилася цього почуття до 
тебе, але зараз я поважаю себе за те, що вмію 
кохати по-справжньому. Ти мені потрібний. 
Двері мого дому завжди відчинені для тебе». А 
він дивився на неї з єхидною посмішкою, ніби 
вона переповідала йому якийсь фантастичний 
фільм. «Ти не розумієш? — здивувалася вона. 
— Це ж таке диво — справжнє кохання, його 
треба берегти, бо це таке рідкісне явище у на-
шому страшному житті. Поки що я кохаю тебе, 
але коли перестану кохати — піду назавжди».

І тут він почав сміятися на повний голос. Він 
так довго сміявся, що Ліля усміхнулася у від-
повідь. «Ти підеш? Ти йшла від мене тисячу 
разів», — криво посміхнувся він і скуйовдив 
її волосся. 

Ліля тричі намагалася зайти в одну ріку. 
Вони знову почали зустрічатися, але між ними 
утворилася вже глибока прірва.

Коли Ліля йшла від нього втретє, вже не ка-
зала красивих слів і не хотіла виглядати не-
залежною і гордою. Їй було байдуже, як вона 
виглядає, і чи не стирчить в різні боки її густа 
шевелюра, і з якого боку на неї світить сонце…

Той фільм давно канув у минуле. Їй було 
трохи сумно і легко водночас, бо ж до неї, на-
решті, дійшла істина, яку не треба було дово-
дити: якщо йдеш — іди.

Галина Ярема

ЯКЩО ЙДЕШ — ІДИ...
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Корисно

ЗЕРНО
За даними департаменту агропро-

мислового комплексу Кіровоградської 
ОДА, цьогорічний урожай ранніх зер-
нових в області став рекордним за пе-
ріод незалежності України. Так, вало-
вий збір зерна перевищив 2,5 млн т, 
середня урожайність — 47,2 ц/га (на 
12,0 ц/га більше від 2020 року). Нині 
ранні зернові та зернобобові культури 
обмолочені на площі 538,1 тис. га. «Вже 
зараз намолочено 1,94 млн т пшениці 
(урожайність склала 50,3 ц/га) та 540,1 
тис. т ячменю (урожайність — 40,7 ц/
га)», — уточнили в ОДА.

КАВУНИ
У Полтавській області виростили уні-

кальний кавун, вага якого досягла 32 
кілограми. Відзначається, що велет-
ня виростила Марія Троцько, яка 8 ро-
ків займається фермерством, баштанні 
культури — сімейний бізнес. Від ви-
садки і до стиглості кавуна пройшло 
85 днів. Відзначимо, що в Україні агра-
рії досить активно виводять нові сор-
ти фруктів і овочів. Деякі з них стають 
дуже популярними. Нерідко українські 
фермери беруть участь у різних конкур-
сах для аграріїв і займають на них одні 
з перших місць.

КАРТОПЛЯ
На Вінниччині місцеві фермери очі-

кують цього сезону гарний врожай 
картоплі, але через дощову погоду не 
вродила цибуля. Про це повідомляє 
Вінниця ІНФО. «Цього року врожай 
овочів на Вінниччині непоганий. У по-
рівнянні з минулим роком, за деякими 
позиціям, й на 30% вищий. Ближче до 
осені ціна на картоплю дещо зросла, у 
порівнянні з ранішньою. Якщо рахува-
ти за гуртовими розцінками, ціна буде 
у межах 5 грн/кг», — розповів фермер 
Вадим Кричковський. «Через дощову 
погоду багато цибулі повимокало. І так 
само по регіонах півдня країни. Тому в 
осінній період за 1 кг віддаватимуть по 
6-7 грн. А от вже взимку ціна вдвічі під-
стрибне», — прогнозує фермер.

Якщо такими очікують гуртові ціни, 
то на полицях ринків та магазинів вони 
підвищаться на 30-40 %. Ймовірніше за 
все, овочі, які виростили в Україні, не 
підуть на експорт, а розійдуться на тор-
гові полиці.

Заробляти на гарбузах, котрі на ба-
зарі коштують у буквальному розумін-
ні слова копійки, мільйони - це не такі 
вже захмарні фантазії, переконаний Ле-
онтій Гасюк із Кам’янець-Подільсько-
го району.

МЕД
Українські бджолярі отримали п’ять 

золотих, чотири срібних та одну брон-
зову нагороду за якість меду на між-
народному конкурсі. Оцінювали смак 
меду, консистенцію, аромат і зовніш-
ній вигляд. Про це повідомляє glavcom.
ua. Відповідно до результатів конкур-
су London Honey Awards 2021, призові 
місця отримали 10 видів меду від семи 
українських виробників. Оцінку меду 
проводили міжнародні експерти з меду. 
Вони оцінювали продукт «сліпим» ме-
тодом, тобто без пакування і будь-яких 
характерних ознак. Кожен суддя прово-
див органолептичний аналіз та оціню-
вав такі характеристики, як зовнішній 
вигляд, консистенцію, аромат і смак. 
Микола Андоні, керівник пасіки з Хар-
ківської області, яка отримала дві золо-
ті нагороди, повідомив, що підготовка 
до конкурсу тривала три місяці. «Зви-
чайно, з досвіду минулого року вже 
було більш-менш зрозуміло, що та як 
проходить, який мед краще відправити 
і я всім бджолярам рекомендував. Мед 
відправляли туди за допомогою нашого 
посольства в Лондоні. З ними я вів ро-
боту, як мед доставити туди весь, потім, 
щоб вони віднесли організаторам. Вони 
писали листи, щоб мед перетинав кор-
дон без перешкод, що це на конкурс. Це 
була довга робота», — розповів бджоляр 
із 12-річним стажем.

 ЯК НА 
ГАРБУЗАХ 
ЗАРОБИТИ 
МІЛЬЙОНИ

У селі важко знайти город, на якому 
не ріс бодай один гарбуз. А от щодо ма-
сового вирощування цього овоча, то з 
цим складніше. Принаймні на Хмель-
ниччині до недавнього часу цим не те 
що потужні компанії, а й невеличкі 
господарства практично не займалися. 
Зламати аграрні стереотипи вирішив 
Леонтій Гасюк із Кам’янець-Поділь-
ського району. Причому взявся не тіль-
ки за вирощування, а ще й за переробку, 
бо кінцевий продукт коштує набагато 
дорожче, пише Голос України.

Гарбузова олія
Із Леонтієм Семеновичем ми позна-

йомилися на одній із виставок. Він сто-
яв за прилавком і пропонував охочим 
гарбузову олію. Сказати правду, черги 
біля нього не було: когось трохи відля-
кувала ціна, хтось не розумів, для чого 
йому невелика пляшечка саме такої 
олії, коли в магазинах є тонни соняш-
никової. Але той, хто вже був знайомий 
із цим продуктом, не вагався — брав для 
себе та ще й для знайомих. Цікава роз-
мова зав’язалася з однією із покупчинь. 
Жінка аж у долоні сплеснула, коли діз-
налася про вартість:

— Вперше таку купила для себе у 
Єгипті. Там цей продукт цінять дуже 
дорого за його цілющі властивості. Ви-
користовують не так для їжі, а як своє-
рідну біодобавку, що добре впливає на 
організм. За півлітра віддала сорок до-
ларів. А тут стільки ж — десять коштує.

Піднімати ціну на вітчизняному рин-
ку до тієї ж єгипетської Гасюк, звісно, 
не наважиться — і так доволі дорого 
виходить для нашого не надто замож-
ного споживача. А от якби налагодити 
експорт... Бо для нас продукт із тако-
го звичного гарбуза все ще залишаєть-
ся дивовижею. У своєму невеликому 
господарстві, яке займає майже півтори 
сотні гектарів, Леонтій Семенович і ди-
ректор, і головний працівник, і еконо-
міст, і менеджер з продажу... Його права 
рука у всіх починаннях — дружина На-
талія. А ще в сезон бере на роботу двох 
механізаторів і бухгалтера. От і весь ви-
робничий колектив, що дбає і про стра-
тегію, і про тактику хазяйства.

Коли років п’ять тому задумався над 
вирощуванням гарбузів, щоб не прого-
ріти, аналізував насамперед перспекти-
ви та можливі ринки збуту. І в теорії все 
виходило, начебто, непогано. Але жит-
тя, як завжди, вносить свої корективи. 
То два роки поспіль посуха — урожай 
замалий. А то вродило — немає збуту. 
І це стосується не тільки гарбузів. За-
галом вітчизняний ринок сільгосппро-
дукції такий нестабільний, що мало хто 
відважується на монокультуру. Більшо-
сті невеликих господарств доводиться 
жити за принципом: якщо цього року 
пощастить. Тому сіють всього і потро-
ху, щоб на чомусь та й отримати хоро-
ший прибуток. Під гарбузи відводить 
майже три гектари. Добре, що при ви-
рощуванні це нетрудомістка культура, 
багато робочих рук не потребує. Але без 
механізації все одно не обійтись, якщо 
хочеш займатись справою всерйоз. Тож 
у господарстві є свій гарбузовий ком-
байн, сушарка для насіння і навіть неве-
лика олійня. Якби справа пішла добре, 
можна і про фасувальну лінію з часом 
подумати. У тих країнах, де вирощу-

ють і переробляють гарбузи, це справа 
дуже вигідна. Та й у нас вона мала би 
приносити добру копійку. Але, примі-
ром, минулий рік був для «гарбузово-
дів» з точки заробітків не надто вдалим. 
І все через те, що ті зародили дуже ряс-
но. У результаті ціна на помаранчевий 
овоч на ринку різко знизилась. З-по-
між усіх своїх польових родичів він був 
чи не найдешевшим, коштував чотири 
— п’ять гривень за кілограм. Але у Ле-
онтія Семеновича зовсім інший підхід 
і арифметика. Свої гарбузи він навіть 
не забирав з поля — їх використовує 
замість добрива. Якби про таке почу-
ли десь в об’єднаній Європі, за голову 
взялися б. Бо це ж і сік, і пюре, і усякі 
джеми-варення, придатні для дитячо-
го та дієтичного харчування, а відтак і 
коштують відповідно дорого. У нас все 
по-іншому: що маємо — не цінуємо. За-
йматися такою переробкою маленько-
му господарству не під силу. Для цього 
потрібен переробний цех, котрий від-
повідав би стандартам харчового ви-
робництва. А господарству, котре саме 
себе фінансує, такі інвестиційні проек-
ти поки що не по кишені. А якщо роби-
ти все ручним дідівським методом, то 
одразу виникнуть проблеми з реаліза-
цією — де такий товар продавати? От 
і виходить, що його вигідніше згноїти, 
ніж переробити і реалізувати. А от із 
зернятами інша ситуація.

— Зі своїх трьох гектарів отримую на-
сіння, з якого віджимаємо до чотирьох-
сот літрів олії, розповів Гасюк. — Навіть 
при ціні у шістсот гривень за літр мож-
на отримати 240 тисяч гривень. Для 
порівняння: пшениця дає до 35 тисяч 
гривень з гектара. Тож на тій же площі 
матиму вдвічі менший заробіток. Зда-
валося б, вигода очевидна. Але найбіль-
ша проблема — зі збутом. От і стає ви-
робник за прилавок на різних ярмарках, 
виставках і форумах, щоб пропагувати 
свій товар. Попри всі труднощі закида-
ти олійну справу не збирається. 

Використання часнику давно зарекомен-
дувало себе в нетрадиційній медицині, щоб 
зміцнити імунітет і провести профілакти-
ку застуди, і в кулінарії. Його додають для 
надання страві вишуканих і незвичайних 
смакових якостей. Щоб отримати хороший 
урожай, потрібно знати правила посадки час-
нику і особливості його вирощування.

Осінню посадку проводять з кінця жовт-
ня по середину листопада, а можливо і рані-
ше. Ґрунт повинен бути досить поживним, 
легким, щоб добре проходили світло, вода, 
повітря.

Рекомендується раз на два роки міняти 
місце розташування, щоб часник зміг отри-
мати корисні компоненти з верхнього рівня 

ґрунту. Якщо цієї рекомендації не дотриму-
ватися, рослина не отримає необхідні речо-
вини, буде слабкою і може отримати різні 
захворювання. У такому разі важливо знати 
систему сівозміни, і садити після тих куль-
тур, які сприяють його правильному розвит-
ку і життєздатності, запобігають виникнен-
ню захворювань, що не зажадає додаткової 
обробки від шкідників.

Після чого не можна садити часник
морква — можливе зараження нематодою, 

сильно виснажує ґрунт; цибуля — споживає 
велику кількість калію, чого може не виста-
чати для повноцінного харчування часни-
ку; буряк, картопля — можливе зараження 
фузаріозом. 

С\ Г РЕКОРДСМЕНИ

ЧАСНИК 
ПІД ЗИМУ



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

Установка та реставрація
Укладка тротуарної плитки

Установка та реставрація
Укладка тротуарної плитки

вул. Драгоманова, 17
Email granitaleks@gmail.com

Тел.: 0951750493, 0989224216

"ПАМ’ЯТНИКИ"
МАГАЗИН


