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Минулої суботи, після річної 
карантинної перерви, ми, з 
розмахом, відзначили День міста. 
Уже зранку, у центральному парку 
почалися заходи, присвячені 
відзначенню 78 річниці визволення 
міста від нацистських загарбників. 
Згодом, на центральній алеї парку 
«Перемога» розгорнули «Містечко 
майстрів», у організації якого 
взяли участь не лише гадячани, 
а й гості із Миргорода, Зінькова 
та Полтави. Відвідувачі виставок 
мали змогу придбати солодощі, 
мило ручної роботи, прикраси 
для волосся, іграшки, ковані й 
керамічні вироби, сувеніри із 
дерева, картини та багато іншого. 
Також для дітей проводили 
майстер-класи із малювання 
піском, карбування монет, розпису 
пряників, плетіння браслетів. 
Паралельно, на території літнього 

танцмайданчика проходив міський чем-
піонат з інтелектуальних ігор. Перемож-
цями чемпіонату серед дитячих  команд 
стала команда «Ніка», Гадяцького ліцею 
№1 імені Олени Пчілки, яка отрима-
ла настінний годинник із написом «Га-
дяч» та символічні призи. Серед дорос-
лих - кращою стала команда «Крокус».

Тим часом, у дворі Будинку дитячої 
та юнацької творчості відбувався ша-
хово-шашковий турнір, участь у якому 
прийняли 15 учасників.

У змаганнях із шах перемогу здо-
були: Іван Тищенко (1 місце), Олег 
Кутейко (2 місце), Микола Власенко 
(3 місце). У шашковому турнірі пере-
могу здобули: Олександр Кутейко (1 
місце), Микола Гайдамака (2 місце), 
Григорій Сафонов (3 місце). Перемож-
ців нагородили кубками, грамотами та 
медалями.

А на спортивному майданчику школи 
№2 імені М. Драгоманова провели тур-
нір з міні-футболу. У змаганнях взяли 
участь команди: із Гадяча, Сар, Красної 
Луки та Лютеньки. Перемогу виборо-
ла команда із Сар, друге місце -  Красна 
Лука, третє –Лютенька.

Також упродовж дня відбувся тради-
ційний велопробіг «Гадячани рулять». 

Під час урочистої частини святку-
вання відбулося нагородження почес-
ними грамотами та відзначення кращих 
із кращих.

Отже, міський голова Володимир Не-
стеренко вручив ювілейну медаль з на-
годи 30 річниці Незалежності Украї-
ни Тетяні Савченко, міському голові 
трьох скликань, Почесному громадяни-
ну міста Гадяч – за багаторічну сумлін-
ну працю та вагомий внесок у розвиток 
місцевого самоврядування.

За багаторічну сумлінну працю, ви-
сокий професіоналізм, активну гро-
мадянську позицію, вагомий внесок у 
розвиток місцевого самоврядування Га-
дяцької територіальної громади та з на-
годи 30 річниці Незалежності України 
Почесною Грамотою Миргородської ра-
йонної ради нагороджено:

Катерину Кулик – вчителя Гадяць-
кої школи №3 імені І.Виговського, де-
путата Гадяцької міської ради трьох 
скликань;

Аллу Саченко – директора страхової 
компанії «Альфа-гарант», депутата Га-
дяцької міської ради трьох скликань.

Під час проведення урочистої части-
ни з нагоди святкування Дня міста на 
міській сцені площі Соборної відбулась 
урочиста церемонія вручення нагород 
кращим працівникам, трудовим колек-
тивам, представникам установ і органі-
зацій нашої територіальної громади за-
несених на Дошку Пошани «Гордість 
громади».

Почесні Грамоти Гадяцької міської 
ради та виконавчого комітету міста Га-
дяча отримали:

Колектив Комунальної установи «Га-
дяцький інклюзивно-ресурсний центр», 
директор Світлана Шкрьоба – за висо-
кий професіоналізм, активне застосу-
вання творчої педагогічної діяльності, 
відданість справі навчання і вихован-
ня підростаючого покоління та з наго-
ди відзначення Дня міста.

Колектив закладу дошкільної освіти 
«Світанок», с. Біленченківка, директор 
Тетяна Гура - за високий професіона-
лізм, активне застосування творчої пе-
дагогічної діяльності, відданість спра-
ві, навчання і виховання підростаючого 
покоління та з нагоди відзначення Дня 
міста.

Громадська організація «Гладіатор», 
керівник Владислав Божко, кандидат у 
майстри спорту - за вагомий особистий 
внесок у розвиток фізичної культури і 
спорту, прославлення Гадяцької грома-
ди на національній спортивній арені та 

з нагоди святкування Дня міста.
Лариса Решотка, заступник дирек-

тора з навчально-виховної роботи лі-
цей імені Лесі Українки - за високий 
професіоналізм, активне застосування 
творчої педагогічної діяльності, відда-
ність справі навчання і виховання під-
ростаючого покоління та з нагоди від-
значення Дня міста.

Сергій Дроб’язко, завідувач невро-
логічним відділенням, КНП «Гадяцька 
міська центральна лікарня» - за висо-
кий професіоналізм, сумлінну працю, 
відданість своїй справі та з нагоди свят-
кування Дня міста.

Тетяна Черевко, лікар-анестезіолог 
відділення анестезіології та інтенсив-
ної терапії КНП «Гадяцька міська цен-
тральна лікарня» - за високий профе-
сіоналізм, сумлінну працю, відданість 
своїй справі та з нагоди святкування 
Дня міста.

Лілія Черненко, лікар загальної 
практики – сімейний лікар амбулато-
рії загальної практики – сімейної ме-
дицини м. Гадяч №1 КНП «Гадяцький 
ЦПМСД» - за високий професіоналізм, 
сумлінну працю, відданість своїй спра-
ві та з нагоди святкування Дня міста.

Розалія Шестопал, завідувач заочно-
го відділення та курсів підвищення ква-
ліфікації, викладач культурологічних 
дисциплін Гадяцького фахового коле-
джу культури і мистецтв ім. І.П. Котля-
ревського - за високий професіоналізм, 
ефективне керівництво відділенням, 
відданість своїй справі, створення пози-
тивного іміджу міста та з нагоди свят-
кування Дня міста.

Руслан Москаленко, начальник від-
ділення обліку мобілізаційної роботи 
– заступник начальника 1-го відділу 
Миргородського районного територі-
ального центру комплектування та со-
ціальної підтримки - за сумлінне вико-
нання службових обов’язків, високий 
професіоналізм, зразкову військову 
дисципліну та з нагоди святкування 
Дня міста.

Ігор Субота, командир відділення, 
старший прапорщик служби цивіль-
ного захисту 6 державної пожежно-ря-
тувальної частини 5 державного по-
жежно-рятувального загону Головного 
управління ДСНС України у Полтав-
ській області - за високий професіона-
лізм, сумлінне виконання службових 

обов’язків, вагомий особистий внесок 
у підтримання оперативної готовності 
підрозділу по виконанню завдань під 
час ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій та з нагоди святкування Дня 
міста.

Юрій Пригода, начальник КП «Сар-
ське» - за сумлінну працю на користь 
територіальної громади спрямовану на 
забезпечення житлово-комунальних 
потреб населення та з нагоди святку-
вання Дня міста.

Руслан Литовка, слюсар-сантехнік 
КП «Гадяч-житло» - за сумлінну пра-
цю на користь територіальної грома-
ди спрямовану на забезпечення житло-
во-комунальних потреб населення та з 
нагоди святкування Дня міста.

Сергій Торяник, слюсар аварійно-від-
новлювальних робіт цеху водопоста-
чання Гадяцького ВУЖКГ - за сумлін-
ну працю на користь територіальної 
громади спрямовану на забезпечення 
житлово-комунальних потреб населен-
ня та з нагоди святкування Дня міста.

Василь Хоменко, водій автотран-
спортних засобів МКП «Комунсервіс» 
- за сумлінну працю на користь тери-
торіальної громади спрямовану на за-
безпечення житлово-комунальних по-
треб населення та з нагоди святкування 
Дня міста.

Олексій Нога, слюсар із ремонту ав-
томобілів ПрАТ «Гадячгаз» -  за сум-
лінну працю на користь територіальної 
громади спрямовану на забезпечення 
житлово-комунальних потреб населен-
ня та з нагоди святкування Дня міста. .

Віталій Булига, тракторист-машиніст 
фермерського господарства «Юхимен-
ко Агро» - за високий професіоналізм, 
відповідальність, багаторічну працю, 
відданість своїй справі та з нагоди свят-
кування Дня міста.

Олександр Грабенко, керівник Га-
дяцького інтелектуального клубу «Маг-
ніт», організатор міських чемпіона-
тів з інтелектуальних ігор «Що? Де? 
Коли?».

Людмила Рубан, голова вуличного 
комітету мікрорайону «Підварок» - за 
активну громадянську позицію, плід-
ну працю на користь територіальної 
громади та з нагоди святкування Дня 
міста.  

Підготувала Оксана Кириченко

ІЗ СВЯТОМ, РІДНИЙ ГАДЯЧ!
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На сайті Гадяцької міської ради оприлюднили Про-
ект рішення «Про затвердження тарифів на послугу 
централізованого водопостачання та послугу центра-
лізованого водовідведення, що надаються Гадяцьким 
ВУ ЖКГ». У тексті вказано, що нові тарифи на цен-
тралізоване водопостачання та водовідведення вве-
дуть в дію із 1 жовтня 2021 року.

Для населення : 
водопостачання 17,13 за 1м куб води.
водовідведення 22,03 за 1м куб води.
Для інших груп споживачів:
водопостачання 20,07за 1м куб води.
водовідведення 24,92 за 1м куб води.

«БМ»

Аналізуючи стрічку сайту відкритих закупівель 
«Prozorro» ми натрапили на кілька цікавих тенде-
рів. Більшість із них оприлюднені Гадяцькою місь-
кою радою, або ж КНП «Гадяцька МЦЛ». Із усього 
ми виокремили найцікавіше. 

Отже, міська рада таки вирішила провести капі-
тальний ремонт адміністративної будівлі, де раніше 
розміщувалась районна державна адміністрація та 
райрада (вул. Лесі Українки, 2 в м. Гадяч). Очікува-
на вартість робіт 286 тисяч 392 гривні. 

І хоч поки що переможця остаточно не обрано, че-
каю укладення договору ТОВ «ПРОФБУД 1», керів-
ником і власником якого, згідно відкритих даних, до 
призначення заступником міського голови, був Віта-
лій Ракочій. Нині товариство зареєстроване на Ми-
хайла Микитенка. 

Також, стала відома загальна сума, яку міська рада 
витратила на організацію концерту до Дня міста. За 
послуги з технічного забезпечення звуковим та світ-
ловим обладнанням сцени Відділ культури і туриз-
му міськради  сплатив 49,5 тисяч гривень. За послуги 
із технічного забезпечення сценічним обладнанням - 
47 500 грн. Організація та проведення святкового фе-
єрверку коштувала 46 тисяч гривень, а салютна уста-
новка - 17 400 грн. 

У той же час, КНП «Гадяцька МЦЛ» також витра-
чає кошти – нещодавно вони замовили аж 320 годин 
консультаційних послуг із питань підприємницької 
діяльності та управління, вартістю 100 тисяч гривень. 
Послуги надасть ТОВ «ОНЛАЙН-КОНСАЛТИНГ». 

А минулого тижня на території медзакладу роз-
почали замінювати бордюри. Коштуватиме це 
майже 300 тисяч гривень. Роботу виконує ПП 
«Будівельник».

Оксана Кириченко

Із таким питанням звернувся адміністратор Ініціа-
тивної групи Вельбівського старостату Великобуди-
щанської ТГ у Фейсбук.

Як виявилось, жителі громади вирішили сортува-
ти сміття і розмістили ємності для збору вторинної 
сировини. Натомість виручені кошти планували ви-
трачати на потреби громади.

Але хтось більш хазяйновитий їх випередив і «біля 
магазину Стеблюка» вибрав майже повну бочку 
склянок пляшок. Збитки жителі громади оцінили 
орієнтовно на 200 грн…

«БМ»

«Катастрофічна ситуація. Хорол протягом остан-
ніх трьох років пересох майже повністю. 

Без державної допомоги ситуацію не вирішити. 
Громада чотири роки тому замовила та провела нау-
ково-технічне обстеження річки в межах Серіївської 
громади (12 км). Рекомендують провести ряд заходів 
по розчистці русла, укріплення берегів, побудову під-
пірних дамб та інше на 7 ділянках річки. Розрахун-
кова фінансова вартість робіт на той час складала 12 
млн. Також було виготовлено проектно-кошторисну 
документацію для робіт на перших двох ділянках в 
Розбишівці з екологічною експертизою.

Цього року ми подаємо цей проект на конкурс про-
ектів розвитку територіальних громад Полтавщини 
і сподіваємося на позитивний результат,» - написав 
на своїй сторінці повідомив голова Сергіївської гро-
мади Ігор Лідовий.

«БМ»

«ХТО ВКРАВ У 
ГРОМАДИ 200 ГРН.?»

ПОДОРОЖЧАЄ ВОДА

«РІЧКА ХОРОЛ У 
СЕРГІЇВЦІ ЗНИКАЄ 
НА ОЧАХ»

МІСЬКРАДА 
ЗАМОВИЛА 
РЕМОНТ, А 
ЛІКАРНЯ - 
КОНСУЛЬТАЦІЇ 

№4 Створення умов для організації відпочинку та 
надання якісних культурних послуг населенню Кни-
шівським СБК. Лідер Людмила Тренбач. 

№5 Парк-зручний і комфортний для всіх в с.Бо-
брик. Лідер Тетяна Дроботя. 

№6 Вуличне освітлення в селі Соснівка. Автор На-
талія Рибалка. 

№7 Літня сцена - відкритий культурний простір в 
с.Мартинівка. Автор Віта Тимошенко. 

№10 Відновлення літньої сцени в с.Лютенька. Ав-
тор Ігор Жовтодід.

№11 Літня сцена в селі Рашівка. Автор Руслан 
Грінько. 

№17 Придбання мототрактора з навісним облад-
нанням у Малопобиванський старостат. Автор Га-
лина Ярмак.

№18 «Благоустрій паркової зони відпочинку 
«Дружба» в с. Римарівка. Автор Сергій Небрат.

№20 «Кінотеатр під відкритим небом» у Красно-
луцькій громаді. Автор Оксана  Ларченко. 

№33 На території сіл Петрівка-Роменська та Ве-
неславівка обладнання 17 майданчиків для розділь-
ного збору ТПВ та придбання 34 металевих баків з 
кришкою. Автор Валентина Лесь. 

№34 Встановлення 34 додаткових сміттєвих ба-
ків для збирання роздільного сміття на території Се-
редняків. Автор Тамара Вінцюк. 

№50 Придбання 34 контейнерів для роздільно-
го збирання ТПВ та будівництво 17 контейнерних 
майданчиків у селі Березова Лука. Автор Наталія 
Житченко. 

№107 Проект благоустрою центра села «Вельбів-
ський шарварок». Автор Віталіна Пинчук.
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Протягом вересня на Полтавщині проведуть аук-
ціони з продажу об’єктів нерухомості у межах малої 
приватизації. Наразі заплановано три аукціони: у Га-
дячі, Лохвиці та Лубнах. 

Об’єкт у Гадячі – частина нежитлової будівлі пло-
щею 170,2 м кв і сарай площею 69,5 м кв. Розташо-
ваний за адресою: м. Гадяч, вул. Героїв Майдану, 48. 
Стартова ціна – 659 400,00 грн. Електронний аукціон 
із продажу відбудеться 23 вересня 2021 року о 15:13. 

Детальна інформація про об’єкт на сайті 
privatization.gov.ua. 

Полтавська ОДА

Петра Токаря призначили тимчасово виконуючим 
обов’язки начальника Гадяцького районного відділу 
поліції 8 травня 2020 року. Днями, редакції стало ві-
домо, що від 1 вересня, він більше не працює у Гадя-
чі. Із його слів, до нового призначення, тимчасово ви-
конує обов›язки начальника відділення поліція №1 
Миргородського РВП Олександр Березовський. Сам 
же П. Токар тепер працює у Головному управлінні 
Національної поліції м. Київ.

«БМ»

Згідно ГОСТ 5542-87 теплота згорання при-
родного газу має бути не менше 7600 ккал/м. куб. 
Прес-служба ПрАТ «Гадячгаз» повідомляє, що газ, 
який подається споживачам на Гадяччині, відпові-
дає стандартам.

Найвища калорійність у Красній Луці – 9584 
ккал/м. куб; Харківцях - 9352 ккал/м. куб; Середня-
ках – 9340 ккал/м. куб; Розбишівці – 9336 ккал/м. 
куб.

ПрАТ «Гадячгаз» не має можливості вплива-
ти на фізико-хімічні характеристики газу. Серти-
фікати якості газу надані газовидобувними органі-
заціями (ГПУ «Полтавагазвидобування» та НГВУ 
«Полтаванафтогаз»).

«БМ»

Голосування 
стартувало 14 вересня

ГАДЯЧ ЗНОВУ 
БЕЗ НАЧАЛЬНИКА 
ПОЛІЦІЇ

ЯКІСТЬ 
ПРИРОДНОГО 
ГАЗУ ВІДПОВІДАЄ 
СТАНДАРТАМ

МАЛА 
ПРИВАТИЗАЦІЯ  
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Минулого тижня
в Гадячі
не зареєстроване
жодне немовля

8 осіб
пішли
з життя

1 пара
одружилася

1 пара
розлучилася

Подія сталася 9 вересня, близько 
16:30, у Гадячі, на вул. Дзержинського.

Згідно попередньої інформації, во-
дій асенізаційного автомобіля, який 
належить комунальному підприєм-
ству «Сервіс» Петрівсько-Роменської 
сільської ради, здійснив наїзд на водія 
мотоцикла.

Унаслідок ДТП мотоцикліст отримав 
травми кінцівок і був госпіталізований 
до місцевого медзакладу.

 За даним фактом внесені відомості до 
Єдиного реєстру досудових розсліду-
вань за ознаками кримінального право-
порушення, передбаченого частиною 1 
статті 286 (Порушення правил безпеки 
дорожнього руху, що спричинило по-
терпілому середньої тяжкості тілесне 
ушкодження) Кримінального кодексу 
України. Слідчі дії тривають.
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6 вересня, Октябрський райсуд Пол-
тави, виніс вирок п’ятьом особам, яких 
обвинувачували у махінаціях із землею 
державного конярства у Миргородській 
громаді та підробленні документів, яке 
призвело до розкрадання понад 17 млн 
грн на врожаях за 4 роки. Колегія суд-
дів у складі Анатолія Савченка, Тетя-
ни Січиокно та Віталія Микитенка ви-
правдали усіх причетних до справи 
через відсутність складу злочину. 

Події відбувалися у селі Дібрівка, 
Миргородської громади, де розташо-
вана філія «Дібрівський кінний завод 
№ 62» ДП «Конярство України». У 
2014 році підприємство підписало до-
говір із ТОВ «Агрогрупа Деметра» про 
спільний обробіток 4821 га землі заво-
ду. Фактично це означало передачу в 
оренду, оплата за яку проводилася вро-
жаєм з цієї землі.

Це товариство — частина агрохолдин-
гу «Деметра», який заснував Олександр 
Янукович — син колишнього президен-
та України, втікача Віктора Януковича.

Крім того, частину врожаю з цьо-
го спільного обробітку відвантажува-
ли на елеватор ТОВ «Батьківщина-А-
гро», власником якого є ТОВ «Деметра 
Агроінвест».

Поліція запідозрила заниження вар-
тості землі та привласнення вироще-
ного врожаю.

За версією слідчих, суть махінації 
була у тому, щоби вирощувати на зем-
лях кінного заводу зерно на умовах 
співучасті, але занижувати обсяг вро-
жаю та продавати його «на сторону». 
Згідно з матеріалами справи та даними 
Судової влади, основними учасника-
ми схеми були п’ятеро осіб: О. Жердій 
— тодішній керівник ТОВ «Агрогру-
па Деметра», а потім — ТОВ «Санрайз 
Агроінвест»; М. Радченко — директор 
філії «Дібрівський кінний завод № 62» 
ДП «Конярство України»; М. Радчен-
ко — директор ТОВ «Батьківщина-А-
гро», син Миколи Радченка, залуче-
ний з червня 2017 року; В. Огородній 
— тодішній керуючий структурним під-
розділом ТОВ «Агрогрупа Деметра», 
а потім — заступник директора ТОВ 
«Аграрна елеваторна компанія», това-
риш М.Радченка; Ю. Огородня — бух-
галтер-обліковець ТОВ «Агрогрупа Де-
метра», дружина Віталія Огороднього.

Саме Жердій був організатором. Він 
розподілив ролі та розмір участі решти 
обвинувачених, визначав, скільки тре-
ба придбати насіння та пестицидів, яку 
техніку і скільки працівників залучи-
ти, а також — видавав решті учасників 
їхню частину коштів тощо.

21 лютого 2014 року Микола Радчен-
ко від імені Дібрівського кінного заво-
ду підписав з ТОВ «Агрогрупа Деме-
тра» договір про спільний обробіток 
4821 га землі у селі Дібрівка Мирго-
родської громади, з терміном дії до 1 
березня 2019 року. У документі керів-
ник заводу вказав, що частка внеску 
його підприємства у спільний обробі-
ток складає 15% від нормативної гро-
шової оцінки, яка становила 124,1 млн 
грн, тобто 18,6 млн грн.

При цьому, оцінку ринкової вартості 
землі він не проводив. Слідчі звернули-
ся до експертів і, за висновком судової 
оціночно-земельної експертизи, рин-
кова вартість без ПДВ з округленням, 
становила: у лютому 2014 року — 217,1 
млн грн; у грудні 2014 року — 322,5 млн 
грн; у грудні 2015 року — 607,7 млн грн; 
у грудні 2016 року — 474,9 млн грн; у 
грудні 2017 року — 543,3 млн грн.

Іншими словами, на думку слідчих і 
прокуратури, керівник кінного заводу 
з самого початку занизив розміру при-
бутку, який філія мала отримати від 
спільного обробітку землі. В резуль-
таті це призвело до того, що за 4 роки 
«Агрогрупа Деметра» отримала зайвих 
824,8 тис. грн, які мали надійти «Дібрів-
ському кінному заводу № 62».

Другий момент: упродовж 2014-2018 
років частину зібраних на землях ко-
нярства зернових вивозили до елева-
торів та складів ТОВ «Батьківщина-А-
гро». Фактичні обсяги вирощеного та 
зібраного врожаю приховували.

Для цього учасники схеми вказували 
у звітах лише частину врожаю й отри-
маного доходу. «Батьківщина-Агро», в 
свою чергу, вказувало привезене зерно 
як власну продукцію. Прибуток розпо-

діляли між учасниками групи.
Зокрема, у 2017 році партнери виро-

стили на землях конярства кукурудзу, 
сою та соняшник. Врожай мали доста-
вити на елеватор ПП «Віктор і К» у Кі-
ровоградській області. Замість цього 
частину вантажу привезли на склади 
ТОВ «Батьківщина-Агро» — без відпо-
відних накладних. У березні 2018 року 
приміщення «Батьківщини-Агро» об-
шукали та знайшли там 634 тонни сої, 
документів на які не було.

За підрахунками слідчих, такі мані-
пуляції призвели до того, що «Дібрів-
ський кінний завод № 62» недоотримав 
ще 16,9 млн грн. Тобто загалом збитки 
державі в особі ДП «Кіннярство Украї-
ни» склали не менше 17,7 млн грн.

Друзів та родичів звинуватили у 
привласненні майна та службовому 
підробленні

Справу щодо таких махінацій відкри-
ли у вересні 2016 року. Після чергових 
обшуків у листопаді 2018-го Олексан-
дра Жердія, Миколу Радченка, Мак-
сима Радченка, Віталія Огороднього та 
Юлію Огородню затримали та оголо-
сили про підозру. На час розслідування 
Миколу та Максима Радченків, а також 
Юлію та Віталія Огородніх відпусти-
ли під особисте зобов’язання, Олексан-
дра Жердія спочатку взяли під варту, 
але потім теж наклали лише особисте 
зобов’язання.

Матеріали передали у вересні 2019-
го. У результаті прокуратура висунула 
директору ТОВ «Агрогрупа Деметра» 
Олександру Жердію та його бухгал-
терці Юлії Огородній обвинувачення 
у співвиконанні привласнення майна 
в особливо великих розмірах організо-
ваною групою (ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 
ККУ) та службовому підробленні гру-
пою осіб, що спричинило тяжкі наслід-
ки (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 ККУ).

Керівник Дібрівського кінного заводу 
Микола Радченко, його син, керівник 
«Батьківщини-Агро», Максим Радчен-
ко та керівник підрозділу «Агрогрупи 

Деметра» Віталій Огородній отримали 
обвинувачення тільки у співвиконанні 
привласнення майна в особливо вели-
ких розмірах організованою групою (ч. 
2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ККУ).

На суді усі фігуранти заперечили 
причетність до інкримінованих їм зло-
чинів та заявили, що не виходили за 
рамки договірних відносин, не привла-
снювали майно та не відвантажували 
зерно без документів.

За два роки розглядів судді дійшли 
висновку, що в діях усіх п’ятьох обвину-
вачених відсутній склад злочину.

По-перше, у претензіях щодо зани-
ження прибутку кінного заводу про-
куратура зазначає, що Дібрівський 
кінний завод не отримав дозволу на 
спільний обробіток землі з приватним 
підприємством від Мінагрополітики, 
під порядкуванням якого перебуває ДП 
«Конярство України». Але насправді 
такі дозволи були.

По-друге, прокурор посилається на 
постанову Кабміну щодо розподілу 
прибутку між партнерами, яка набула 
чинності у квітні 2014 року. Тобто піс-
ля підписання договору. При цьому, ад-
вокати обвинувачених зазначали, що 
кінний завод не мав великої можливо-
сті змінювати умови договору через те, 
що це знову треба було погоджувати у 
міністерстві.

По-третє, обидві економічні експер-
тизи, які мали довести різницю між на-
явним і відбитим у документах зерном, 
були проведені з порушеннями. Тому 
суд не врахував їх у якості належних 
доказів.

По-четверте, жоден з 15-ти свідків, 
допитаних у суді, не зміг підтвердити, 
що хтось із п’ятьох обвинувачених про-
водив махінації із відвантаженням зер-
на, підробкою документів тощо.

Саме тому колегія суддів визнала 
Олександра Жердія, Миколу Радченка, 
Максима Радченка, Віталія Огородньо-
го та Юлію Огородню невинуватими в 
усіх інкримінованих їм злочинах та ви-
правдала їх. У прокуратури є 30 днів, 
щоби оскаржити це рішення до Полтав-
ського апеляційного суду.

«Полтавщина» за матеріалами реєстру 
судових ріше нь

У квітні правоохоронці затримали 
«смотрящего» за полтавським СІЗО та 
його спільника «авторитета» за підоз-
рою у встановленні, поширенні зло-
чинного впливу та вимаганні — слідчі 
завершили розслідування та передали 
обвинувальний акт до суду

Полтавські слідчі завершили розслі-
дування справи щодо «смотрящего» за 
полтавським СІЗО та його спільника 
«авторитета» — обвинувальний акт на-
правили до суду. 

Нагадаємо, що 26 квітня «смотрящо-
му» за Полтавським СІЗО (ДУ «Пол-
тавська установа виконання покарань 
№ 23») та його спільнику «авторитету» 
повідомили про підозру у вимаганні та 
поширенні злочинного впливу. Чолові-
ки вимагали гроші з новоприбулих в’яз-
нів для «общака».

Під час обшуків у 34-річного «сморя-
щего» та 30-річного «авторитета» вилу-
чили банківські картки, мобільні теле-

фони, наркотики та психотропи, а також 
«чорнові» записи. Того ж дня Октябр-
ський райсуд ухвалив рішення про пе-
реведення «смотрящего» за полтав-
ським СІЗО до тимчасового слідчого 
ізолятора при Божковській виправній 
колонії № 16.

Пізніше виявилося, що 34-річний 
«смотрящий» — Іван Шершак, який 
обвинувачується у замовному вбивстві 
кримінального авторитета Кирпича, яке 
сталося у 2016 році. Вже за два місяці 
після вручення підозри у вимаганні та 
поширенні злочинного впливу, по спра-
ві замовного вбивства Шершаку зміни-
ли запобіжний захід — він отримав мож-
ливість внести заставу 227000 грн.

Ще за місяць, 30 липня, Октябрський 
районний суд змінив запобіжний захід 
Шершаку й у справі вимагання та поши-
рення злочинного впливу — «смотря-
щий» отримав можливість вийти з-під 
варти під 204300 грн застави. Тож, щоб 

опинитися на свободі Шершаку необ-
хідно внести разом 431000 грн застави.

З Єдиного державного реєстру судо-
вих рішень та сайту Судової влади ві-
домо, що другий спільник Шершака, 
«авторитет» — Євгеній Наумовський, 
уродженець Полтави. В матеріалах 
справи, станом на січень 2020, зазначе-
но, що Наумовський притягався до кри-
мінальної відповідальності щонаймен-
ше 11 разів — в основному за крадіжки, 
а також за грабіж, розбій та придбан-
ня, зберігання і збут майна, отриманого 
злочинним шляхом.

Наразі Наумовського обвинувачу-
ють у шахрайстві, вчиненому в особли-
во великих розмірах або організованою 
групою.

Розслідування справи щодо оборудок 
Шершака та Наумовського у СІЗО за-
вершено, а обвинувальний акт переда-
ли до суду. У разі доведення вини чоло-
вікам загрожує до 15 років позбавлення 
волі.

 Про це повідомила 
прес-служба Нацполіції Полтавщини

СПРАВУ ЩОДО «СМОТРЯЩЕГО» ЗА ПОЛТАВСЬКИМ СІЗО ТА 
ЙОГО СПІЛЬНИКА, ЯКІ ВИБИВАЛИ КОШТИ З УТРИМАНЦІВ 
У «ЗЛОДІЙСКИЙ ОБЩАК», ПЕРЕДАЛИ ДО СУДУ

ПРО РОЗКРАДАННЯ 17 МЛН 
ГРН ІЗ ЗЕМЕЛЬ ДІБРІВСЬКОГО 
КІННОГО ЗАВОДУ

ВОДІЙ 
АСЕНІЗАЦІЙНОГО 
АВТОМОБІЛЯ 
ЗДІЙСНИВ 
НАЇЗД НА 
МОТОЦИКЛІСТА
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Сторінку підготувала Оксана Кириченко за матеріалами відкритих 
даних Єдиного державного реєстру судових рішень.

На лаві підсудних

12 серпня 2021 року суддя Гадяць-
кого суду, розглянувши матеріали, які 
надійшли від ВП № 1 Миргородсько-
го РВП про притягнення до адміні-
стративної відповідальності чолові-
ка, який працює ТОВ «Ресурспостач» 
водієм. за ст. 139 ч.1 КУпАП. 

Було встановлено, що 12 липня 
2021 року о 17 год. 15 хв. Він, керую-
чи автомобілем МАЗ-551605, здійс-
нював перевезення бітумної суміші 
«Емульсія ЕКШ 60», під часу руху 
не проконтролював надійність роз-
ташування та герметизації наливної 
ємкості (бочки) в кузові автомобіля, 

в наслідок чого відбулося самовіль-
не витікання бітумної суміші на про-
їзну частину вулиці та забруднення, 
чим порушив п. 1.5, 2.35, 22.2, 22.3.ґ 
ПДР України.

Водій підтвердив факт вчинення 
правопорушення.  

Керуючись ст. 401, 139ч.1, 221, 283, 
284 КУпАП, суддя визнав винним во-
дія і зобов’язав сплатити штраф на 
користь держави в розмірі 340 грн., 
а також судовий збір в сумі 454 грн.

Строк пред`явлення постанови до 
виконання - три місяці.

20 серпня 2021 року суддя 
Гадяцького суду розглядав 
матеріали, які надійшли 
з відділення поліції №1 
Миргородського РВП про 
притягнення до адміністративної 
відповідальності уродженки 
с.Харківці, яка проживає у 
Гадячі, за ч.2 ст. 154 КУпАП. 
Суддя встановив, що 28 липня, обви-

нувачена допустила самовільних вихід 
кота на кличку «Боня» з квартири на 
подвір`я, який вкусив та подряпав су-
сідську дівчинку.

В судове засідання обвинувачена з`я-
вилася, свою вину визнала та поясни-
ла, що кіт гуляв на вулиці, а діти в цей 
час почали над ним знущатися, після 

чого тварина вдряпнула дівчинку обо-
роняючись. Після інциденту вона зро-
била висновки про утримання твари-
ни та проведення їй профілактичних 
щеплень. У той же час, претензій від 
батьків постраждалої дівчинки вона не 
отримувала.

Вивчивши матеріали справи, суд ви-
рішив закрити провадження у справі за 
малозначністю, оскільки викладені об-
ставини у своїй сукупності суд визнає 
такими, що свідчать про малозначність 
вчиненого правопорушення, а тому у 
даному випадку суд звільнив обвинува-
чену від адміністративної відповідаль-
ності і обмежився оголошенням усного 
зауваження.

Октябрський районний суд Полта-
ви 20 серпня постановив конфіску-
вати автомобіль у водія, який втретє 
за рік сів за кермо п’яним. Чоловіка 
вже двічі позбавляли водійських прав 
та призначали штраф, але порушник 
проігнорував покарання. Про це ста-
ло відомо з реєстру судових рішень.

З матеріалів адмінпровадження ста-
ло відомо, що Октябрський райсуд 
вже двічі притягав до відповідально-
сті Сергія Клімова за керування ав-
томобілем у нетверезому стані — 16 
листопада та 21 грудня. В обох випад-
ках суд призначав 10200 грн штрафу 
та позбавляв Клімова права керувати 
автомобілем на строк 1 рік.

5 червня 2021 року, близько 10:15, 
чоловіка втретє затримали п’яним 
за кермом Mitsubishi Lancer — во-
дія зупинили на вул. Європейській, 
152 у Полтаві. Він мав ознаки алко-
гольного сп’яніння: запах алкоголю 
з порожнини рота, порушення коор-
динації рухів, мови, виражене трем-
тіння пальців рук, різку зміну кольо-
ру обличчя. Від проходження огляду 
на стан сп’яніння в присутності двох 
свідків відмовився.

В судове засідання чоловік не 
з’явився. Суд не встановив обставин, 
які б пом’якшували або обтяжували 

відповідальність Клімова. Оскільки, 
не зважаючи на позбавлення права 
керування транспортними засобами, 
водій продовжив вчиняти ідентич-
ні протиправні дії — це вказує на ви-
сокий ступінь суспільної небезпеки. 
Тому суд постановив, що для при-
пинення такої протиправної діяль-
ності транспортний засіб підлягає 
конфіскації.

Окрім конфіскації Mitsubishi 
Lancer, суд призначив Клімову штраф 
51000 грн, з позбавленням права ке-
рування транспортними засобами на 
10 років.

Постанова ще не набрала законної 
сили та може бути оскаржена в апе-
ляційному суді.

Зазначимо, що на Полтавщині це 
перший випадок з часу березнево-
го оновлення КУпАП у частині по-
рушень ПДР, коли суд вирішив кон-
фіскувати автомобіль у водія, який 
втретє сів п’яним за кермо. Відповід-
но до матеріалів судового реєстру, за 
цей час штрафи у 51000 грн за п’я-
не керування отримували полтавець, 
двоє кременчужан та карлівчанин. 
Втім, ще жодного разу суд не пого-
джував конфіскацію автомобіля. 

Інтернет-видання «Полтавщина»

Суддя Гадяцького суду розглядав 
матеріали, які надійшли з відділення 
поліції №1 Миргородського РВП про 
притягнення до адміністративної від-
повідальності  непрацюючої, уроджен-
ки с.Криничка Кобеляцького району, за 
ч. 2 ст.184 КУпАП,

Під час розгляду справи встанови-
ли, що обвинувачена ухилилася від 
обов`язків по догляду за дітьми (2012 р. 
н. та 2019 р. н.). А саме 31.07.2021 року 
близько об 11 годині, у присутності ді-
тей, вона розпивала спиртні напої на 
прибережній зоні водойми. Унаслідок 
вживання спиртних напоїв, близько 13 
год 40 хв., за місцем проживання від-

булася сварка із чоловіком, після чого 
малолітній син обвинуваченої викли-
кав поліцію.

У судовому засіданні вона пояснила, 
що конфлікти між її старшим сином та 
цивільним чоловіком деколи відбува-
ються. Також вказала, що син викли-
кав поліцію не усвідомлюючи наслідків 
свого вчинку, дану ситуацію вони обго-
ворили та зробили відповідні висновки.

Керуючись ст. 22, 34, ч.2 ст. 184, ст. 
283, ст. 284 КУпАП, суддя постано-
вив звільнити обвинувачену від адмі-
ністративної відповідальності за ч.2 
ст. 184 КУпАП і обмежитись усним 
зауваженням.

ДИТИНУ ПОДРЯПАВ КІТ

ВСТУПИВСЯ ЗА МАТІР 
І ВИКЛИКАВ ПОЛІЦІЮ

ЗА РОЗЛИТИЙ НА 
ДОРОГУ БІТУМ ВОДІЙ 

СПЛАТИТЬ ШТРАФ

У ВОДІЯ, ЯКИЙ ВТРЕТЄ 
СІВ ЗА КЕРМО П’ЯНИМ, 
КОНФІСКУВАЛИ АВТО

Суд оштрафував посадовця, 
який, підробивши документи, 
незаконно передав у 
користування земельні ділянки в 
Полтавській області.
34 000 грн штрафу отримав колиш-

ній голова Матяшівської сільради, який 
скоїв службове підроблення. Відповід-
ний вирок ухвалив Великобагачан-
ський районний суд Полтавської об-
ласті. Про це стало відомо з Єдиного 
державного реєстру судових рішень.

Згідно з реєстром, 16 жовтня 2020 
року обвинувачений, перебуваючи на 
посаді голови Матяшівської сільської 
ради, склав, підписав та видав завідомо 
неправдиві офіційні документи рішень 
49 позачергової сесії Матяшівської 
сільради сьомого скликання «Про на-
дання дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земель-
них ділянок для ведення особистого 
селянського господарства для безоп-
латної передачі її у власність» своєму 
братові та близькому другу. Площа 
кожної ділянки – 2 га.

Дії чоловіка кваліфікували за ч. 1 ст. 
366 (Складання, видача службовою 
особою завідомо неправдивих офіцій-
них документів, внесення до офіційних 
документів завідомо неправдивих ві-
домостей, інше підроблення офіційних 
документів) Кримінального кодексу 
України. У суді він власну вину визнав.

Крім штрафу, з обвинуваченого ма-
ють стягнути 2059 грн витрат на залу-
чення експерта.

Вирок можна оскаржити до Полтав-
ського апеляційного суду протягом 30 
днів з дня його проголошення.

ЗАСУДИЛИ 
СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВУ, 

ЯКИЙ ПЕРЕДАВ 
ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ 

БРАТУ І ДРУГУ

 БАТЬКИ ЗВЕРНУЛИСЬ 
ДО СУДУ
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прошу слова

Шановна редакціє!
Останнім часом настрої громадськос-

ті стосовно нашого негативного сього-
дення, формуються далеко не оптимі-
стичними, із відкритим розпачем до 
всього та ненависті і недовіри до вла-
ди. Все це змушує мене бути не скіль-
ки простим спостерігачем всього цього, 
а й поділитись своїми думками віднос-
но сьогоднішнього складного станови-
ща в Україні. Саме тому і звертаюся до 
редакції.

У виникаючих дискусіях та супереч-
ках, учасником яких буваю і я, поста-
ють два питання, чому з кожним днем 
нам живеться все гірше? І що робити?

Думаю, що і ви добре розумієте на-
скільки це сьогодні актуально. Тому я і 
спробував своїми ще раніше написани-
ми рядками відповісти на ці насправ-
ді не прості питання. Звичайно – чисто 
суб’єктивно, не розраховуючи повні-
стю на істину.

Однак мовчати не хочу і перекона-
ний, що треба щось робити, щось змі-
нювати, щоб нав’язане нам негативне 
сьогодення не прижилося. Бо теперіш-
ні можновладці, починаючи зі старости 
маленького села і закінчуючи прези-
дентом, мабуть, вважають, що до влади 
прийшли назавжди, забуваючи багатьох 
своїх попередників, які теж так думали. 
І де вони сьогодні?

Ми навилися швидко змінювати вла-
ду, чим довели, що Україна  - точно не 
Росія, однак зовсім було б не зайвим ще 
й думати – кого на кого ми переобира-
єм, щоб раз за разом на наступати на 
одні й ті самі граблі…

ДЕ ТИ, МІЙ ПРЕЗИДЕНТЕ?
Так склалося, що у високорозвину-

тих, заможних країнах часто можна по-
чути горде й почесне від громадян про 
їхню президентську владу - мій прези-
дент! Думаю, що не тільки в нас, і не 
тільки мені, протягом майже 30 років 

хочеться просто запитати, але- зов-
сім інше А де ти, мій президенте?!. Бо, 
складається враження, що в нас його 
просто не було ніколи...

З 90-х років Україною фактично пра-
вить зграя хапуг-бариг, яких чомусь 
скромно нарекли олігархами. Ці пато-
логічно жадібні люди нахабно прива-
тизували, а точніше, вкрали всі провід-
ні, перспективні галузі промисловості, 
скупили всю правоохоронну й судо-
ву системи, засоби масової інформації. 
Прилучили до своїх годівниць як ви-
щих, так і нижчого рівня чиновників, 
зліпили та фінансують цілий ряд своїх 
ручних партійок, які вже роками дурять 
голови так званому електорату та до-
вірливому населенню України, яке не 
думає.

Ці «грошові мішки» користувалися й 
продовжують користуватися тим, що в 
нас, на жаль, народ ще не став на ноги, 
як нація, все це ще тільки знаходиться 
в зародковому стані, і лише в середови-
щі учасників Майдану, добровольців та 
свідомих учасників АТО-ООС.

Думаю, що це і є ті два джере-
ла з яких, можливо, сформується 
по-справжньому свідоме громадянське 
суспільство. Бо саме воно здатне забез-

печити прорив у президенти України 
справжніх, а не дутих патріотів Украї-
ни. Не ставлеників злочинного капіта-
лу, що лише ряжені в патріотів та ма-
ніпулюють свідомістю не думаючих 
громадян, «присвячуючи» свої липові 
досягнення чомусь тільки впритул до 
виборчої кампанії. Є, звичайно, і певні 
досягнення, але лише під тиском людей 
та для «галочки» й популізму.

Хотілось би, в ідеалі, вибрати прези-
дента з рядів захисників України, а не з 
гнилого середовища «захисників» сво-
їх брудних кишень, вміст яких за час 
війни на Сході України зріс у рази, в 
той час, як населення країни, кинуте 
за межу виживання, з метою знищен-
ня як такого.

Соромно, огидно та неприємно й мені 
виживати в цьому заповіднику брехні, 
несправедливості, беззаконня та наших 
інших проблем. 

З кожним днем нам роблять тільки 
гірше…. І президенту, за це не соромно! 

Думаю, прийшов час рятувати Укра-
їну! І не тільки від. Путіна. Де ви, про-
пахлі порохом, бойові й освічені ком-
бати-добровольці АТО-ООС? Хочу 
бачити (і не тільки я) одного з вас пре-
зидентом. Можливо, не всі ви розбігли-

ся по партійках і кланах олігархів? Не-
вже ви тільки за них воювали і клали 
голови своїх бойових побратимів? За 
Україну, думаю, треба воювати не лише 
в бою, а й у політиці. Бо попередні так 
звані президенти шарахалися то до Ро-
сії, то до Америки, з МВФ та Євросою-
зом (хоча все краще і від них треба бра-
ти), а сама Україна виявилася нікому 
не потрібною. В України ж, враховую-
чи всі наші умови, мабуть є тільки свій 
особливий і оптимальний шлях станов-
лення й подальшого розвитку, як дер-
жави. Та його ніхто не хоче шукати. Йде 
лише примітивне мавпування чужого. І 
свого, тільки вигідного для когось, що-
найгіршого для нас, грабунку народу з 
використанням міжнародних фінансо-
вих кланів - все зводиться до того, що 
верхівка набиває свої кишені брудни-
ми грошима, збільшуючи свої статки. 
Україна, як не правова держава, в та-
ких умовах потрібна нікому. Не потріб-
на така держава й на міжнародній арені. 
Цей світ суворий, у ньому звикли раху-
ватися лише із сильними і розвинутими 
державами. Україна такою не є - і при 
сьогоднішній владі не вірю, що й буде.

Тому, дивлячись на список наших 
президентів із болем хочеться запита-
ти - де ти, мій президенте?

Та все ж, я точно знаю, що ти обов’яз-
ково прийдеш, якщо всі ми самоорга-
нізуємося, як нація, згуртуємося й не 
дамо черговому прислужнику пройди-
світів і хапуг всістися в президентське 
крісло. Та покажемо, що ми -нація, а не 
політтехнологічний так званий електо-
рат. Лише тоді всі ми гордо скажемо: ти 
- наш президент, і разом з тобою зро-
бимо Україну високорозвинутою та за-
можною державою.

Де ти, мій президенте?...

З повагою Микола Куліш, с. Максимівка, 
Гадяччина, Миргородського району

Із 10 вересня за друкованими каталогами передпла-
тити вітчизняні видання можна:

газети і журнали загальнодержавної сфери розповсю-
дження до 16 грудня 2021 року;

місцеві видання (обласні, міські, районні) до 25 груд-
ня 2021 року.

Запрошуємо передплатників до участі в акції «Я лю-
блю передплату». Передплативши улюблені видання, 
ви можете виграти побутову техніку. З умовами участі 
в акції можна ознайомитися на сайті АТ «Укрпошта» у 
розділі «Акції» або у поштових відділеннях.

Пропонуємо вам взяти участь у проекті  «Щасли-
вий пенсіонер», оформивши передплату на 2022 рік 
на пільгових умовах. На сторінках Каталогу «Щасли-
вий пенсіонер» представлено понад 100 індексів газет 
та журналів.  

Укрпошта закликає всіх небайдужих долучитися до 
проекту «Відкрий дитині світ читання» та оформити 
благодійну передплату для дітей-сиріт. 

Оформити передплату можна в усіх відділеннях Укр-
пошти, у листонош чи скористатися сервісом «Онлайн 
передплата» на сайті Укрпошти.

Зробіть подарунок своїм рідним та близьким, перед-
плативши цікаві та корисні видання.

Полтавська дирекція АТ «Укрпошта»

Миргородське районне управ-
ління Головного управління 
ДСНС України у Полтавській 
області повідомляє що спалю-
вання сухої рослинності та сміт-
тя на території Миргородського 
району ЗАБОРОНЕНО. Через 
спалювання сміття та сухої рос-
линності з’являється небезпека 
виникнення пожеж, адже зали-
шене без нагляду вогнище, на-
віть при невеликому вітрі, може 
накоїти багато лиха. Інколи сухі 
гілки та листя господарі ще й 
поливають бензином чи інши-
ми легкозаймистими речови-
нами, через що вогонь миттєво 
охоплює купи сміття. Мало хто 
замислюється про небезпеку спа-
лювання сухотрав’я, про те що, 
полум’я миттєво може стати «го-
сподарем» в оселі.

Щоб не трапилося лиха, дотри-
муйтесь простих правил пожеж-
ної безпеки:

- будьте обережні в поводжені 
з відкритим вогнем;

- не залишайте без нагляду 
розпалені вогнища;

- не розводьте багаття у безпо-
середній близькості до будинків 
чи господарських споруд;

- навіть при невеликих пори-
вах вітру краще відмовитись від 
розпалювання вогнища;

- коли залишаєте місце від-
починку, обов’язково заливай-
те вогнище водою чи засипайте 
піском;

- після виходу із осередку по-
жежі повідомте пожежну службу, 
за номером 101, про місце, розмі-
ри та характер пожежі.

Нагадаємо, що відповідно до 
ст. 77-1 КУпАП, випалювання 
стерні, луків, пасовищ, ділянок 
із степовою, водно-болотною та 
іншою природною рослинніс-
тю, рослинності або її залишків 
та опалого листя на землях сіль-
ськогосподарського призначен-
ня, у смугах відводу автомобіль-
них доріг і залізниць, у парках, 
інших зелених насадженнях та 
газонів у населених пунктах без 

дотримання порядку, встановле-
ного центральним органом ви-
конавчої влади, що забезпечує 
формування державної політи-
ки у сфері охорони навколиш-
нього природного середовища, 
- тягнуть за собою накладення 
штрафу на громадян від ста ві-
сімдесяти до трьохсот шістде-
сяти неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян (тобто 
від 3 тис. 600 грн. до 6 тис. 120 
грн) і на посадових осіб - від 900 
до 1260 неоподатковуваних мі-
німумів доходів громадян (тоб-
то від 15 тис. 300 грн. до 21 тис. 
420 грн).

О. Коркішко, начальник 
Миргородського РУ Головного 

управління ДСНС України у 
Полтавській області

ЗАБОРОНЕНО СПАЛЮВАТИ 
СУХУ РОСЛИННІСТЬ

РОЗПОЧАЛИ 
ПЕРЕДПЛАТУ 
ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ 
НА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 
2022 РОКУ
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Газопостачальна компанія 
«Нафтогаз Трейдинг» 
занепокоєна низькою активністю 
виробників тепла з укладання 
трирічних угод на закупівлю 
природного газу. Про це йдеться 
на сайті компанії:

«Місцевим органам влади та іншим 
власникам підприємств теплопоста-
чання важливо вчасно ухвалити всі не-
обхідні рішення та взяти на контроль 
контрактування обсягів газу, необхід-
них для своєчасного початку та стало-
го проходження опалювального сезо-
ну. Станом на початок вересня трирічні 
угоди на постачання газу з «Нафтогаз 
Трейдингом» уклали 493 виробники те-
пла. Це приблизно 45% підприємств, 
що отримували газ від Нафтогазу в 
попередньому опалювальному сезо-
ні. Наразі до «Нафтогаз Трейдингу» 
для укладання трирічних контрактів 
звернулося 572 підприємства ТКЕ та 

ОСББ,» – йдеться у повідомленні.

Ми поцікавилися, яка ситуація у 
КПТГ «Гадячтеплоенерго» і чи буде 
початок опалювального сезону у місті 
вчасно.

Олександр Гавриленко, начальник 
КПТГ, повідомив, що договір із «На-
фтогазом» укладений вчасно. Також 
є кошти на попередню оплату газу, як 
того вимагає «Нафтогаз». 

Що стосується підготовки потужнос-
тей комунального підприємства до опа-
лювального сезону – то усе йде згідно 
графіка. Теплові мережі на 100 % підго-
товлені до початку опалювального сезо-
ну, а котельні на 85% (залишилась суто 
технічна робота, як наприклад, встанов-
лення монометрів).

Загалом, запевнив, що проблем із 
початком опалювального сезону чи 
якихось збоїв не буде. Зазвичай, опа-
лювальний сезон стартує 15 жовтня. 
Проте, рішення про початок і закінчен-

МОЖЛИВИЙ ЗРИВ ОПАЛЮВАЛЬНОГО 
СЕЗОНУ:  ЯКА СИТУАЦІЯ У ГАДЯЧІ

Днями Асоціація міст України 
звернулася до президента, уряду 
та парламенту щодо забезпечення 
початку та належного проходження 
опалювального сезону, а також 
запропонувала шляхи вирішення 
проблемних питань, пов’язаних із 
подорожчанням газу для населення та 
бюджетної сфери.
В АМУ підкреслили, що для 
упередження зриву опалювального 
сезону 2021-2022 року, необхідно:
1. Негайно відновити можливість 
теплопостачання та гарячого 
водопостачання в 59 громадах, 
розблокувавши рахунки підприємств, 
арештовані через заборгованість 
по сплаті за природний газ та його 
розподіл.
2. Усунути дискримінаційні 
норми в договорах на постачання 
природного газу. А саме: терміни 
оплати за спожитий природний газ 
повинні співпадати з термінами 
оплати населенням за послуги 
теплопостачання (виключити 
передоплату/авансові платежі); 
розмір штрафних санкцій для 
підприємств теплопостачання повинен 
відповідати розміру штрафних санкцій 
для населення; не застосовувати 
штрафні санкції на заборгованість за 
природний газ, яка склалася у зв’язку 
з неоплатою населенням послуг за 
теплопостачання; визначити цільове 

призначення та обсяги природного газу 
за категоріями споживачів; виключити 
вимогу про банківські гарантії або 
договірне списання коштів.
3.  Зафіксувати ціну природного газу 
для бюджетних установ до кінця 
опалювального сезону на рівні 11,2 
грн за 1 куб м. – Щоб забезпечити 
безперебійне теплопостачання, 
зокрема, лікарень, шкіл, дитячих 
садочків та інших об’єктів соціальної 
сфери.
4. Для збереження діючих нині 
тарифів на теплопостачання та 
гаряче водопостачання населенню 
та бюджетній сфері в опалювальний 
сезон 2021/2022 років громадам 
потрібні наступні компенсатори:
збільшення нормативів зарахування 
ПДФО до бюджетів місцевого 
самоврядування на 5%;
зменшення обсягів реверсної дотації 
до 20% та збільшення базової дотації 
до 100%;
додаткова цільова субвенція на ремонт 
вулиць та доріг у громадах в обсязі 10 
млрд грн;
спрямування громадам 50% коштів 
ДФРР, збільшивши його обсяг до 3% 
від загального фонду Держбюджету.
5. Спрямувати субвенцію з 
Держбюджету місцевим бюджетам 
на погашення різниці в тарифах за 
період 2016-2021 роки в обсязі 37 млрд 
гривень.

ня опалювального сезону мають право 
приймати органи місцевого самовря-
дування, при дотриманні деяких умов.  
Зокрема, якщо середньодобова темпе-
ратура повітря протягом трьох діб по-
спіль не перевищує + 8 градусів, то в 
регіоні можна розпочинати опалюваль-
ний сезон.

Нагадуємо, що із початком опалю-
вального сезону, у Гадячі зросте тариф 
на тепло. 

Для населення: 
послуги з постачання теплової енергії 

становитиме 2233,67 грн./Гкал з ПДВ 
послуги з постачання гарячої води 

становитиме 134,26 грн/м3 з ПДВ.
Для потреб бюджетних установ, орга-

нізацій та інших споживачів тариф на: 
послуги з постачання теплової енер-

гії 3367,32 грн./Гкал з ПДВ 

 Підготувала Оксана Кириченко

Крадіжка авто, на щастя, випадок не-
ординарний. А ось поцупити щось із 
машини можуть мало не щодня. І, на 
жаль, статистика невтішна – кількість 
крадіжок із автомобілів, зростає з кож-
ним роком. За рік на Полтавщині об-
крадають більше півтисячі автомобілів. 
При цьому поліцейські знаходять і по-
вертають господарям менше половини 
викраденого майна.

Про один із подібних випадків у Га-
дячі стало відомо днями. У соцмережі 
Фейсбук гадячани, які постраждали від 
рук злодіїв, застерігали інших: 

«Увага! Обкрадають автомобілі. Наш 
був припаркований перед під’їздом гур-
тожитку. Вранці виявили його із від-
критими дверцятами і без акумулято-
ра та магнітоли.

Спілкувалась із знайомими, то усі 
притримуються думки, що ймовірно, у 
місто повернулись крадії, які «працю-
вали» у Гадячі кілька років тому («по-
черк» схожий). Не виключено, що як і 
раніше, їх «наводить» одна із мешка-
нок гуртожитку… Кажуть, що підозрі-
лих, немісцевих осіб нещодавно помі-
чали поблизу. Тож, будьте обережні!»

До обговорення долучились і інші 
мешканці міста – виявляється, протя-
гом останнього періоду, чимало автомо-

білів гадячан лишились без 
запчастин, відеореєстрато-
рів чи бензину…

Тому, розповідаємо, як за-
побігти небажаним втра-
там майна чи, по можливо-
сті, ускладнити «роботу» 
злодіям.

Зазвичай, крадіжками із 
автомобілів займаються із 
метою перепродажу. Також 
із машини можуть викрасти 
тільки те, що ви залишили 
на видному місці. Барсетка, 
ноутбук, дриль чи болгар-
ка, гарна парасолька, шкі-
ряна куртка… Подібні речі 
не можна залишати на виду 
в салоні, навіть, якщо ви від-
ходите від машини на кілька хвилин – 
щоб вибити цеглиною скло, схопити 
здобич і втекти, вистачить 30 секунд.

Окрім цього, крадуть те, що найлег-
ше зняти: колеса, оригінальні ковпаки, 
литі диски, дзеркала, фари, автомаг-
нітоли. А коли справа уже дійшла до 
відкриття дверцят, то крім «музики» 
можна позбутися ще й подушок безпе-
ки, керма, вмісту бардачка і багажни-
ка, аптечки, чохлів для сидінь. Більше 
того – були випадки крадіжки і самих 

сидінь. Ще й двері деякі «умільці» зні-
мали, на продаж!

Якщо не хочете позбутися всього 
цього – будьте уважні до власного ав-
томобіля. Паркінги з охороною, хоро-
ша сигналізація, додаткове освітлення і 
датчики руху біля машини хоч і потяг-
нуть додаткові витрати, але обов’язково 
допоможуть відлякати злодіїв. 

А, щоб ускладнити процес крадіж-
ки із авто є кілька порад від спеціаліс-
тів. Девайси (магнітоли чи реєстрато-
ри) кріпіть нестандартно, так, щоб у 

крадія виникли сумніви щодо 
подальшого збуту краденого. 
Запобігти крадіжці пального 
допоможуть додатковий за-
мок на горловину або додат-
ковий датчик сигналізації, в 
залежності від моделі авто. 
Ефективний спосіб також – 
тримати в баку не більше 5-10 
літрів пального, але він має 
сенс тільки на автівках облад-
наних ГБО. Засоби запобіган-
ня крадіжці коліс краще ви-
користовувати комплексно: 
наприклад, якісні «секретки», 
правильно налаштована сигна-
лізація та паркування впритул 
до високих бордюрів.

До речі, якщо порахувати, як часто 
трапляються крадіжки, і які збитки 
вони становлять та порівняти з вартіс-
тю оренди гаража чи місця на стоянці 
з охороною, то мабуть є сенс розкоше-
литись. Проте, на сто відсотків виклю-
чити ймовірність крадіжки із маши-
ни, яка «живе» просто неба, не можна. 
Хоча, якщо чесно, абсолютної гарантії 
не дає навіть капітальний гараж із сі-
мома замками…

ОБКРАДАЮТЬ АВТОМОБІЛІ 
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363 роки тому – 16 вересня 1658 року 
– на козацькій раді поблизу міста Га-
дяч було укладено угоду про повер-
нення козацького гетьманату до скла-
ду Речі Посполитої. Відповідно до цієї 
угоди, мало постати Велике князівство 
Руське, яке поруч із Польським коро-
лівством і Великим князівством Ли-
товським ставало би третім суб’єктом 
Речі Посполитої. Про те, що спонукало 
гетьмана й козацтво до такого рішення 
і чому цей проект закінчився невдало, 
Радіо Свобода розмовляло з істориком 
Віктором Горобцем.

– Термін «возз’єднання» відомий 
в контексті Переяславської угоди 
1654 року, коли Гетьманщина 
уклала союз із Московським 
царством. А в контексті 
Гадяцької угоди говорити про 
«возз’єднання» адекватно чи ні?
– Якщо вдаватися до історичної тер-

мінології, так як це сприймалося і пи-
салося тоді – це «повернення під вла-
ду свого природного пана», мається на 
увазі, польського короля.

– А якщо сучасні терміни 
використовувати, як 
йменувати цю подію?
– Чим була Гадяцька угода? Це, оче-

видно, був найгеніальніший проект, 
який українська і польська політичні 
еліти генерували за всю історію склад-
них українсько-польських стосунків. 
Тому що мова йшла не про «возз’єднан-
ня» – в угоді пропонувалося, щоб Укра-
їна долучилася до Речі Посполитої, але 
Річ Посполита при цьому мала карди-
нально оновитися. У цьому, власне, і 
суть, і геніальність, і проривність цієї 
ідеї.

– За чотири з половиною роки до 
Гадяцької була Переяславська 
угода. Що пішло не так за ці 
роки, що в Гадячі відбулася 
ревізія Переяслава?
– За ці чотири роки відбулося дуже 

багато усього. Вже починаючи з осені 
1656 року, Хмельницький зрозумів, що 
та модель, яку він намагався реалізува-
ти в Переяславі, ефективно не спрацьо-
вує. Тому гетьман починає шукати інші 
шляхи. Спершу це була спроба оперти-
ся на союз із Швецією, Трансільвані-
єю. І врешті-решт склалося так, що під 
тиском обставин вже за гетьмануван-
ня Івана Виговського стосунки з Мо-
сквою загострилися до такої міри, що та 
модель була не лише, скажімо, корис-
ною чи нейтральною для України, вона 
була принципово шкідливою, ставила 
під сумнів існування козацької держа-
ви як певного державного суб’єкта. Це 
і стало причиною, яка підштовхнула 
гетьмана Виговського до пошуку яко-
їсь іншої моделі.

– Деякі історики писали, що 
гетьман Виговський із самого 
початку був неприхильним до 
Москви, натомість інші доводили, 
що попервах він був цілком 
лояльним до царя, але потім наче 
в ньому щось зламалося. Як би ви 
охарактеризували постать Івана 
Виговського і наскільки він був 
послідовним чи непослідовним?
– За моїми дослідженнями, цей злам 

відбувся не раптом, а з серпня 1657-го 
по кінець лютого 1658 року. Тобто, ці 
півроку були критичними і для самого 
Виговського, і для української держав-
ності в тій формі, в якій вона існувала. 
Чому так? Тому що після смерті Бог-
дана Хмельницького Виговський пре-
тендує на владу – і вибір старшини па-
дає на нього.

– При цьому він усуває сина 

Богдана Хмельницького – Юрія.
– Так, це мало місце. Але, з іншого 

боку, Богдан Хмельницький, висуваю-
чи свого сина, також діяв не надто обач-
но і легітимно. Бо не було такої традиції 
у Війську Запорозькому – ставити сво-
їх наступників. Тобто, тут мала козаць-
ка рада обирати: хто мав стати на чолі 
війська. І от впродовж перших місяців, 
коли в Україні йде підготовка до нових 
виборів, Москва починає діяти надзви-
чайно активно, агресивно. Вона має на 
меті не лише змусити до виконання 
якихось умов Переяславської угоди, які 
Богдан Хмельницький ігнорував через 
те, що вони були накинуті йому під час 
перемовин уже в Москві у березні 1654 
року, але й хоче внести цілий ряд пра-
вок, які обмежували гетьманську владу 
і поширювали владу воєвод в Україні. 
Тобто, які виходили за межі тієї Пере-
яславської програми. Мало того, що цей 
тиск відбувається, Москва, аби посла-
бити позиції Виговського, свідомо іде 
на підтримку опозиційних сил. І ці опо-
зиційні сили з осені 1657 року почина-
ють збройну боротьбу проти Івана Ви-
говського, починається щось схоже на 
громадянську війну.

– Опозицією на той час були 
запорожці і Полтавський полк.
– Так. Мова йшла і про політичну 

першість, і про перерозподіл певних со-
ціальних ролей, які старшинам вдалося 
завоювати. І московське керівництво 
для того, щоб досягнути своїх політич-
них цілей, провокує громадянський 
конфлікт в Україні й підтримує його, 
навіть попри те, що Виговський у Пере-
яславі в лютому 1658 року під час одні-
єї із рад йде на цілу низку поступок ца-
реві. Зокрема, в тому, щоб воєводи були 
в багатьох крупних містах Гетьманату. 
Але за це він хоче врешті-решт отри-
мати підтримку, принаймні в тому, аби 
Московська держава не надавала допо-
могу опозиції. Але навіть після цього 
Москва демонструє своє бажання збе-
регти опозицію для того, аби тиснути 
на Виговського. Як Виговський тоді ка-
зав: «Москва хоче мати гетьмана, якого 
можна, взявши за хохол, за собою води-
ти». Ось така метафора справді передає 
те, яку модель російське керівництво 
намагалося зробити з України. І лютий 
1658 року стає переломним в стосунках 
із Москвою. А до того маємо заяви, під-

тверджені трансільванськими послами, 
які були в Україні в серпні 1657 року і 
прямо писали, що Виговський споді-
вається за допомогою Москви отрима-
ти гетьманську булаву. Тобто, попервах 
ніщо не вказувало на те, що Виговський 
планує орієнтуватися на Річ Посполи-
ту чи на когось іншого.

– Для Богдана Хмельницького 
традиційним був союз із кримським 
ханом. Чому Виговський пішов 
на переговори із поляками, а 
не з Кримом у тій ситуації?
– Особисто я твердо переконаний, що 

Виговський прийшов до Варшави саме 
за потреби прийти до Бахчисараю. Тому 
що після Переяславської ради у січні 
1654 року Кримське ханство підписує 
союзну угоду із Річчю Посполитою. І 
цей союз Криму і Речі Посполитої діяв 
впродовж наступних 12 років. Істори-
ки пишуть, що ніколи цей союз не був 
таким тривалим, а в цьому випадку це 
справді було так. І склалася така див-
на ситуація: за тих умов надати реаль-
ну військову допомогу Виговському міг 
кримський хан. І так воно і відбуваєть-
ся, починаючи з весни 1658 року, коли 
відбувається перший бій із повсталими 
козаками під Полтавою. Але оскільки 
кримський хан є союзником польсько-

го короля, то виникла б дивна ситуація, 
якби кримський хан допомагав Вигов-
ському, який перебував в конфронтації 
із Річчю Посполитою.

І тому для того, аби стати союзником 
кримського хана, Виговському треба 
було налагоджувати стосунки із Річ-
чю Посполитою. Ми маємо лист Вигов-
ського від березня 1658 року до поль-
ського короля: йдеться про попередні 
умови угоди і перше прохання гетьмана 
в цьому листі про те, щоб король впли-
нув на кримського хана, аби той вислав 
війська в Україну. І так це відбувається 
по хронології.

– До останнього Виговський 
вів переговори і з Москвою, і з 
Варшавою. Навіть у козацькому 
таборі під Гадячем були польський 
комісар Беньовський і московський 
посол Кікін. Виговський намагався 
витримати багатовекторність 
чи як це пояснити?
– Я не думаю, що йдеться про багато-

векторність. Просто він враховував ре-
альний стан справ у Війську Запороз-
ькому, де була потужна промосковська 
старшинська партія, і гетьман мусив 
зважати на їхні настрої. Якщо ми візь-
мемо саму Гадяцьку угоду, то там ціла 
низка цікавих речей вписана, очевидно, 
саме з тим, аби не дратувати оцю про-
московську партію. Наприклад, один із 
пунктів угоди передбачав, що у разі вій-
ни між Річчю Посполитою і Москов-
ським царством козацьке військо буде 
звільнене від участі у цій війні. Тобто, 
відвертий такий реверанс в бік Москви, 
аби притлумити антимосковський на-
стрій цієї угоди. Або там же Виговський 
висловлюється про те, що Московське 
царство також може долучитися до цієї 
Гадяцької угоди, щоб створити не лише 
польсько-литовсько-українську феде-
рацію, але ще і за участі Москви. Зви-
чайно, тут було більше риторики, аніж 
політичної практики. Утім, спроба про-
демонструвати, що Гадяч не спрямо-
ваний проти Москви, явно простежу-
ється... Інша справа, що цар, звичайно, 
цьому не повірив.

– Ви та й інші історики називаєте 
Гадяцьку угоду геніальним 
документом тієї епохи. А 
що ж там такого було?
– Є такий вислів: навіть поганий мир 

– ліпше гарної війни. У цьому випадку 

ГАДЯЦЬКА УГОДА:
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мир був не поганим – він був гарним і 
навіть прекрасним. Чому я так кажу? 
Тому що 10 років тривала війна, а те-
пер Гадяцька угода передбачає амністію 
всім учасникам, загальне прощення. І 
друге – козацька державність, яка була 
утворена під час цієї війни, мала зали-
шитися і в трансформованому вигля-
ді вмонтованою в оновлену Річ Поспо-
литу. І саме в тому, що це оновлення 
Речі Посполитої відбувалося, поляга-
ла геніальність.

Замість Речі Посполитої двох народів 
мала постати Річ Посполита трьох на-
родів: до Корони польської і Великого 
князівства Литовського мало долучи-
тися Князівство Руське. Вони були аб-
солютно рівноправні, мали власну ад-
міністрацію, фінанси, військо і так далі. 
Власне, ота шляхетська основа Речі По-
сполитої доповнювалася козацьким на-
чалом, і це мало нівелювати той кон-
флікт, який був для Речі Посполитої 
руйнівним впродовж щонайменше пів-
століття. І гетьман Війська Запорозько-
го мав бути одночасно і воєводою київ-
ським, і першим сенатором. Тобто, він 
мав поєднати і козацьке, і шляхетське 
начало і таким чином притлумити той 
конфлікт.

– Багато хто характеризує 

дуже позитивно Гадяцьку 
угоду, не лише ви. Але чому 
ж її так негативно оцінили 
сучасники? Адже, якщо казати 
по правді, Виговський програв 
насамперед не в протистоянні 
з Москвою, а у внутрішній 
боротьбі. Тобто, цю угоду не 
сприйняло власне козацтво.
– Так, погоджуюся. Справді, в сере-

дині літа відбулася дійсно блискуча 
перемога під Конотопом над царським 
військом, а буквально вже у вересні Ви-
говський втрачає булаву.

– Тобто, військова перемога не 
трансформувалася в політичні 
дивіденди. Як це пояснити? 
Чому проти такої гарної угоди 
повстали самі козаки?
– Абсолютно не трансформувалася. 

Гадяцьку угоду можна умовно поділити 
на політичний блок, який, на мою дум-
ку, справді геніальний, але є соціальний 
блок, який містить багато проблем. Але 
я б не сказав, що це була помилка твор-
ців цієї угоди – це була така немину-
ча об’єктивна реальність, з якою важко 
було щось зробити. Тобто, неможли-
во розширити права однієї частини су-
спільства, при цьому не звузивши пра-
ва іншої частини.

– Чиї права обмежували 
і хто все це зламав?
– Права були обмежені багатьох. Бо 

коли йшлося про те, що козаки отри-
мують права політичного народу, тоб-
то прирівнюються з правами шляхти, 
то шляхта втрачала щось, а натомість 
вимагала якоїсь компенсації. Причому 
компенсації, з її точки зору, абсолютно 
законної, проти чого важко було спере-
чатися Виговському.

Йшлося про реституцію прав влас-
ності шляхти на маєтність в Україні. 
Це законне право, тому що вони на за-
конних підставах володіли цією зем-
лею. Але що означала реституція прав 
для шляхти? Вона означала те, що ці 
маєтки, які під час революції козацька 
старшина або козаки встигли прибра-
ти до своїх рук, мусили віддати старим 
власникам.

Другий момент зачіпав інтереси по-
спільства – міщан і переважно селян, 
які жили на шляхетських землях. Якщо 
вони за ці 10 років, поки йшла війна, 
вже встигли забути: що таке залежність, 
що вони мають своєму панові платити 
якісь податки, виконувати роботи – а 
тепер це все мало в якійсь мірі віднови-
тися. Звичайно, в угоді мало бути про-
писано, що це все має бути унормовано 

і не надто обтяжливо, але тим не менш, 
це поверталося.

Один блок, який викликав спротив і 
рядового козацтва, і частини старши-
ни. З іншого боку, візьмемо шляхту, яка 
також багато що втрачала. Якщо вона 
раніше володіла монопольними полі-
тичними правами, то тепер мусила по-
ступитися на користь козацької стар-
шини. Це також викликало спротив з 
її боку.

– Що мало більш фатальні 
наслідки для Гадяцької угоди: 
неприйняття з боку шляхти чи 
неприйняття з боку козацтва?
– Неприйняття з боку шляхти зумо-

вило те, що при ратифікації угоди на 
Сеймі в травні 1659 року з неї вилучили 
низку цікавих моментів, які були важ-
ливі для козацької старшини, які покра-
щували її іміджевий бік в Україні.

– Є така історія: коли приїхали 
з цього Сейму козацькі посланці 
і дали Виговському почитати 
підсумковий документ, то він 
в розпачі сказав, що, мовляв, 
ви ж мені смерть привезли.
– «Ти зі смертю приїхав і смерть мені 

привіз» – така була його дослівна фра-
за. Із вересня 1658 року до травня 1659 
року – цих півроку між підписанням 
документа і його ратифікацією тривала 
наполеглива боротьба. Українська сто-
рона, наприклад, хоче розширити тери-
торіально межі князівства Руського на 
Волинь і Поділля. Мова йде про цер-
ковну унію, яка спочатку мала бути лік-
відована, а насправді вона не була лік-
відована. Йдеться також про кількість 
козацького реєстру, який мав бути 60 
тисяч, а тепер скорочувався до 30 ти-
сяч. Тобто, розумієте: 30 тисяч козаків 
мали втратити козацькі права. Ну хіба 
це не вирок?

Пізніше Юрій Хмельницький, коли 
став гетьманом, наприкінці 1659 року 
писав до Варшави, що козаки були не-
вдоволені угодою, оскільки Виговсько-
го на Сеймі представляли його люди. 
І саме ці люди – і родичі, і наближе-
ні, і челядь – отримали все, а заслужені 
старшини Війська Запорозького були 
ображені. Ця особиста образа також зі-
грала значну роль.

– Дуже короткою була 
дія Гадяцької угоди. Але 
політичні наслідки були значно 
триваліші, бо відомо, що через 
півстоліття гетьман Мазепа 
вивчав «Пакти гадяцькі».
– Так, за словами тодішнього гене-

рального писаря Пилипа Орлика, в 
1707 році старшина зібралася в Киє-
ві, і полковник миргородський Данило 
Апостол брав у бібліотеці «Пакти га-
дяцькі», і вони читали, шукаючи вихід, 
як позбутися опіки Москви. Але навіть 
через 100 років після того гетьман Ро-
зумовський, коли проводив реформу, 
то проводив її у відповідності із тим, 
що було прописано в Гадяцькій угоді. 
І польська сторона, що цікаво, під час 
Коліївщини 1768 року, видає у Варшаві 
документ, де теж посилається на «Пак-
ти гадяцькі», як доказ того, що вони на-
магалися толерувати православну Русь. 
Тобто, наслідки Гадяцької угоди на-
справді були довготривалими.

Дмитро Шурхало

ВЕЛИЧ ЗАДУМУ І 
ПРИЧИНИ КРАХУ
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Стандарт надання медичної допомоги 
«Коронавірусна інфекція» постійно 
актуалізується, майже щомісяця, з 
урахуванням оновлених рекомендацій ВООЗ, 
СDC, ЕCDC. Так, 8 вересня внесені зміни до 
наказу МОЗ від 28.03.2020 № 722 «Організація 
надання медичної допомоги хворим на 
коронавірусну хворобу (COVID-19)». У МОЗ 
розповіли що саме змінилося.

Кому будуть проводити експрес-тестування?
Зміни розширюють перелік осіб, яким проводити-

муть попереднє скринінгове обстеження на визначен-
ня антигену SARS-CoV-2 з використанням швидких 
тестів та/або тесту на визначення антигену SARS-
CoV-2 методом ІФА. Це особи, які:

є медичними працівниками, які надають 
медичну допомогу та/або доглядають за 
пацієнтами, хворими на COVID-19;
є працівниками лабораторій, які працюють 
зі зразками з дихальних шляхів, отриманими 
від пацієнтів, хворих на COVID-19;
є працівниками патологоанатомічних, судово-
медичних бюро, відділень, які беруть участь 
у розтині тіла, у тому числі взятті зразків;
є іншими медичними та 
фармацевтичними працівниками;
є пацієнтами, що потребують планової 
госпіталізації, та не мають ознак тяжкого гострого 
респіраторного синдрому та/або інших гострих 
респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ);
є соціальними працівниками;
є працівниками Національної поліції України, 
Служби безпеки Президента України, 
Управління державної охорони та інші особи, 
які контактують із Президентом України;
є працівниками Національної гвардії 
України, Державної прикордонної служби 
України; працівниками Державної служби 
України з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів;
є призовниками, військовослужбовцями;
є працівниками закладів закритого типу;
перетинають контрольні пункт в’їзду-виїзду;

мають бути протестовані у ході 
розслідування спалаху захворюваності;
Якщо немає можливості провести експрес-тесту-

вання з використанням швидких тестів на визначен-
ня антигену SARS-CoV-2, осіб із перших п’яти кате-
горій у списку вище тестуватимуть із використанням 
методу ПЛР.

Замість трьох днів – один 
Лікар, який надає медичну допомогу в амбулатор-

них умовах, повинен інформувати центр контролю та 
профілактики захворювань МОЗ за адміністратив-
но-територіальною належністю про результат ліку-
вання та/або припинення самоізоляції осіб, які підля-
гали визначенню підтвердженого випадку COVID-19, 
не пізніше ніж через 1 день від дати, коли він стане 
відомим.

Раніше у лікарів на це було три дні.

Контактні вакциновані особи не самоізолюються
Моніторинг та спостереження за контактними осо-

бами встановлюється на період 14 днів від останнього 
контакту із підтвердженим або ймовірним випадком, 
незалежно від того, чи була контактна особа вакцино-
вана проти COVID, чи ні.

Контактні особи, які отримали повний курс вакци-
нації, а також ті, хто перехворів на COVID-19 про-
тягом останніх 6 місяців (з документальним під-
твердженням), за відсутності симптомів не мають 
самоізолюватися. Якщо ж симптоми COVID-19 з’яв-
ляються, особа має пройти обстеження на визначен-
ня антигену SARS-CoV-2 з використанням швидких 
тестів та/або тесту на визначення антигену SARS-
CoV-2 методом ІФА (а в разі неможливості – методом 
ПЛР) та самоізолюватися до отримання результату 
обстеження. Якщо він позитивний, щодо особи вжи-
ваються всі  заходи як до такої, яка має COVID-19.

Контактні особи, незалежно від того є в них симп-
томи чи немає, мають пройти тестування на 5-7 день 
після контакту та перебувати на самоізоляції. Припи-
нити самоізоляцію можна при отриманні негативно-
го результату тесту.

На онлайн-форумі «Реімбурсація-2021» обгово-
рювали долучення НСЗУ Національна служба здо-
ров'я України до забезпечення хворих на діабет пре-
паратами інсуліну, а пацієнтів із розладами психіки 
відповідними медичними препаратами.

В Україні понад 1,3 млн осіб, хворих на діабет. З 
них 215 тис – інсулінозалежні. У багатьох країнах 
Європи держава компенсує закупівлю медичних 
препаратів для певних категорій населення, зокре-
ма й інсулінозалежних. В Україні для цього створе-
на система реімбурсації – механізм відшкодування 
державою вартості лікарських засобів.

На даний час із держбюджету виділяється суб-
венція місцевій владі для забезпечення потреб хво-
рих на діабет. Однак коштів на всіх пацієнтів не ви-
стачає. Місцева влада зобов’язана дофінансовувати 
програму, але не завжди фінансування виділяється 
вчасно, іноді взагалі не виділяється.

Уряд вирішив із 1 жовтня передати програму ре-
імбурсації до НСЗУ, забезпечивши службу необхід-
ним обсягом коштів.

Основні зміни у програмі реімбурсації інсуліну:
Інформація про інсулінозалежних пацієнтів буде 

зберігатись в електронній системі охорони здоров’я, 
що забезпечить прозорість та контроль системи роз-
поділу медичних препаратів;

Для кожного пацієнта лікар-ендокринолог розро-
бить індивідуальний план лікування – на основі яко-
го планується надавати препарати;

Змінюються категорії пацієнтів, зокрема додана 
категорія для хворих із функціональними порушен-
нями верхніх кінцівок травматичного або невроло-
гічного характеру;

Препарати інсуліну з 1 жовтня можливо буде от-
римати лише за Е-рецептом;

Змінюється механізм розрахунку граничних опто-
во-роздрібних цін, що призведе до зниження ціни на 
препарати інсуліну.

Передбачалось, що ще з 1 липня 2021 року НСЗУ 
почне відповідати за програму реімбурсації інсулі-
нів. Але через неготовність лікарів працювати з елек-
тронною системою охорони здоров’я перехід відтер-
мінували до 1 жовтня.

За останній час майже 30% зареєстрованих в сис-
темі ендокринологів пройшли в НСЗУ відповідний 
онлайн курс навчання.

Втім, поки що вносити до системи плани лікуван-
ня пацієнтів почали лише 9% лікарів. З 215 тисяч ін-
сулінозалежних пацієнтів лише тисяча (!) отрима-
ла індивідуальний план лікування. Отже, роботу з 
лікарями-ендокринологами потрібно продовжува-
ти – часу до 1 жовтня залишається зовсім небагато.

З 1 жовтня через Е-рецепт почне працювати також 
система розподілу лікарських засобів для пацієнтів 
із розладами психіки та поведінки.

 Препарати будуть надаватись за програмою «До-
ступні ліки» безкоштовно або з незначною доплатою. 
Для відшкодування вартості препаратів аптечні ме-
режі зможуть укладати спеціальні договори з НСЗУ.

ІНСУЛІН НАДАВАТИМУТЬ 
НА ОСНОВІ 
ІНДИВІДУАЛЬНОГО 
ПЛАНУ ЛІКУВАННЯ

МОЗ ОНОВИЛО СТАНДАРТИ 
МЕДДОПОМОГИ ПАЦІЄНТАМ ІЗ COVID

Продовжуємо вас інформувати про ситуацію 
із коронавірусом.

На 14 вересня, у Полтавській області лаборатор-
но підтвердили 88 нових випадків захворювання на 
коронавірус. 

Згідно інформації директора КНП «Гадяцька 
МЦЛ» Олександра Шаповала, у стаціонарі інфек-
ційного госпіталю перебуває 1 пацієнт із підтвердже-
ним діагнозом COVID-19 та 1  пацієнт із підозрою. 
Одному пацієнту підтримують дихання кисневим 
генератором.

Кількість летальних випадків за весь період каран-
тину не збільшилась - 71.

Оксана Кириченко

Адміністрація КНП «Гадяцька МЦЛ» повідомляє, 
що на їхній базі можна провести якісне обстеження 
сечового міхура, уретри та сечоводів, оцінити роботу 
нирок, простати. Допоможе у цьому сучасний метод 
діагностики — цистоскопія. 

Покази: 
виявлені зміни під час УЗД;
хронічні цистити. 

Протипокази: 
запальні процеси. 
Призначає цистоскопію лікар-уролог для постанов-

ки або підтвердження діагнозів при хворобах сечоста-
тевої системи. Проводиться діагностика у стаціонарі 
хірургічного відділення.

«Б М»

Лікар-інфекціоніст займається діагностикою та лі-
куванням інфекційних хвороб. Вивчає причини їх-
нього  виникнення, механізми розвитку та симптоми. 
Консультація лікаря потрібна, коли у вас:

гострі стани, що супроводжуються гарячкою, го-
ловним болем, кашлем, нежиттю, висипами на шкі-
рі і слизових.

виражена слабкість, сонливість, головний біль, по-
рушення сну.

біль у м›язах.
хронічна втома.
тривалі нудота, блювота, діарея або біль в животі.
збільшення лімфовузлів.
свербіж, почервоніння або припухлість шкірних по-

кривів, що не минають.
укус тварини чи комахи.
На огляді лікар зосереджується не лише на наявно-

сті симптомів, але й на тривалості та тяжкості їх про-
яву. До уваги обов›язково беруться минулі захворю-
вання, прийом лікарських засобів, наявність алергії, 
фізичні контакти, поїздки, утримання тварин. 

Звернення до лікаря-інфекціоніста необхідне, якщо:
•  симптоми захворювання пацієнта стійкі до ліку-

вання, в тому числі антибіотиками;
•  інфекцію важко діагностувати;
•  захворювання супроводжується високою темпе-

ратурою та важкими ускладненнями;
•  пацієнтом плануються подорож або захворюван-

ня виникло після подорожі;
•  у пацієнта діагностовані ВІЛ, СНІД, гепатити В 

чи С.
Підтвердження  інфекційного захворювання  здійс-

нюється на підставі висновків лабораторних  дослі-
джень, які обов›язково призначаються лікарем. 

У КНП «Гадяцька МЦЛ» приймає лікар-інфекціо-
ніст Наталія Іващенко (тел.2-14-22)

Прес-служба медзакладу

НОВИНИ 
КАРАНТИНУ

У МІСЦЕВОМУ МЕДЗАКЛАДІ 
ПРОВОДЯТЬ ЦИСТОСКОПІЮ

КОЛИ ПОТРІБНА 
КОНСУЛЬТАЦІЯ 
ІНФЕКЦІОНІСТА? 
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10 фактів про Михайла 
Драгоманова.

До 150-річчя від дня народження 
видатної української поетеси, драма-
тургині, першої української модер-
ністки та громадської діячки Лариси 
Косач-Квітки, відомої світові як Леся 
Українка та 180 - річчя із дня народ-
ження Михайла Драгоманова (1841–
1895), уродженця міста Гадяч на Пол-
тавщині, громадського та політичного 
діяча, історика, публіциста, літерату-
рознавця, фольклориста. Український 
інститут національної пам’яті підготу-
вав інформаційні матеріали. Зокрема, 
про Ольгу та Михайла Драгомано-
вих, Петра Косача та його двох синів 
і трьох доньок, найбільш знана з яких 
– Леся. 

Драгоманови
Із цього роду походить мама Лесі 

Українки – Ольга Драгоманова (Ко-
сач), відома як Олена Пчілка. Прізви-
ще походить від слова «драгоман», що 
з арабської означає перекладач, тлумач. 
Відома така версія походження роду. 
Його засновником ще за часів Богда-
на Хмельницького став якийсь «заво-
лока з Греччини». Завдяки володінню 
грецькою мовою його часто залучали до 
перемовин із дипломатами зарубіжних 
країн. Так назва роду діяльності згодом 
перетворилася на офіційне прізвище.

Михайло Драгоманов

Політик, філософ, історик, публіцист 
- народився 30 вересня 1841 року в Га-
дячі, що на Полтавщині. Старший брат 
Олени Пчілки. Освіту здобув у Гадяць-
кому повітовому училищі, згодом – у 
Полтавській гімназії. Закінчив істори-
ко-філологічний факультет Київсько-
го університету. Знавець рідної й світо-
вої культури (знав п’ять європейських 
мов). Лідер передової суспільно-полі-
тичної думки в Україні після смерті Та-
раса Шевченка. Вважав, що здобувши 
самостійність, українці займуть достой-
не місце серед народів світу. Бо відсут-
ність незалежності “є головною при-
чиною тієї хвороби, котра під’їдає всі 
зусилля українського народу”.

18 травня 1861-го був серед тих, хто, 
зустрічав під Києвом домовину Тара-
са Шевченка. У виголошеній від іме-
ні студентства Київського універси-
тету промові він сказав: «Кожний, хто 
йде служити народу, тим самим наді-
ває на себе терновий вінець». Разом 
із ним були Володимир Антонович, 

Микола Лисенко, Тадей Рильський, 
Михайло Старицький. Згодом вони 
склали ядро київської Громади. І в ка-
бінеті професора історії Володимира 
Антоновича та на домашніх зібраннях 
у Лисенків, Драгоманових, Косачів, 
Старицьких обговорювали й утверджу-
вали державну символіку, гімн, фор-
мували політичні товариства й партії. 

У 1871 році Київський університет 
відрядив його за кордон. За три роки 
він відвідав Берлін, Прагу, Відень, Фло-
ренцію, Гайдельберг, Львів. Це наукове 
турне було надзвичайно плідним для 
молодого вченого. Сформувало його 
критичні погляди, дало змогу зістави-
ти свої переконання з західноєвропей-
ським досвідом.

Перший політичний емігрант у Росій-
ській імперії. За Емським указом, щоб 
присікти «небезпечну» для держави ді-
яльність українофілів, особисто імпера-
тор Олександр ІІ постановив «Немед-
ленно выслать из края Драгоманова и 
Чубинського, как неисправимых и по-
ложительноопасных в крае агитаторов» 
із забороною в’їзду в Південні губернії 
і столиці, під таємний нагляд. В емігра-
ційний період 1876–1895 роки прожи-
вав Відні, Женеві (там створив осе-
редок української еміграції в Женеві, 
заснував Вільну українську друкарню).

«Українець» – не єдиний псевдонім 
Михайла Драгоманова. Наукові та пу-
бліцистичні праці підписував також як 
«Волинець», «К. Василенко», «М. Га-
лицький», «М. Гордієнко», «П. Кузьми-
чевський», «П. Петрик», «Чудак».

Засновник української зарубіжної пе-
ріодики. Створив друкарню і видавав 
український громадсько-політичний 
та науково-літературний збірник «Гро-
мада» (перший безцензурний в історії 
української преси). 

Його п’ять випусків вийшли у Жене-

ві протягом 1878–1882 років. У пере-
дньому слові до його першого випуску 
Драгоманов міркував: «Так-то по всіх 
наших українах стало тепер на од-
накове: ...скрізь мужицькі громади 
одного бажають,  скрізь виявилось 
однаково, що марні надії на кого-не-
будь, окрім на самі мужицькі гро-
мади. ...Ясно, що нашим людям най-
ліпше: стати спільно, щоб дійти до 
свого; щоб жити по своїй волі на сво-
їй землі. Що ж то значить: жити по 
своїй волі на своїй землі? Чи то зна-
чить тільки заложити свою окре-
му державу, як, наприклад, зробили 
це на наших очах італьянці? Безпе-
речно, українці багато стратили че-
рез те, що в ті часи, коли більша ча-
стина інших пород людських в Європі 
складали свої держави, їм не дове-
лось того зробити. Як там не єсть, 
а своя держава, чи по волі, чи по не-
волі зложена, була й досі ще єсть для 
людей спілкою задля оборони себе од 
чужих і задля впорядкування своїх 
справ на своїй землі по своїй волі».

Його політичний ідеал – федеративна 
держава, побудована на самоуправних 
принципах на всіх рівнях – від сіль-
ської громади до державного управлін-
ня. Вважав себе соціалістом, однак у 
центр уваги ставив свободу особисто-
сті. Критично сприймав марксизм і рі-
шуче заперечував терористичні мето-
ди російських народників, вважаючи, 
що «чиста справа потребує чистих рук».

Популяризатор спадщини Тараса 
Шевченка. У друкарні «Громади» 1878 
року тисячним накладом вийшов міні-
атюрний «Кобзар» із передмовою Фе-
дора Вовка та Антіна Ляхоцького і 12 
поезіями, забороненими російською 
цензурою. Розмір книжечки за форма-
том був, як пакунок європейського ци-
гаркового паперу, що ввозився до Росії. 
Так ці примірники потрапили в Украї-

ну. У 1882 році Михайло Драгоманов 
видав у Женеві поему «Марія» із влас-
ним вступним словом і коментарями – 
спершу українською мовою, переданою 
латинським шрифтом, а 1885-го – в пе-
рекладі російською. Всього у Швейца-
рії він видав без цензури 112 назв книг 
і брошур, у тому числі 37 українською 
мовою.

Автор понад 2 тисяч творів з історії, 
фольклористики, літературознавства. 
Працю «Чудацькі думки про україн-
ську національну справу» вважають 
заповітом науковцям у галузі дослі-
дження української історії. «Чим став 
Драгоманов в історії українського від-
родження, – писав Михайло Грушев-
ський, – завдяки сій громадській місії 
за кордоном, що … визволила його з-під 
тиску царського режиму, з місцевої бу-
денщини і кружківщини, з-під цен-
зурної езоповщини... Винесла на ста-
новище, що змушувало його протягом 
цілого ряду літ … нагадувати широко-
му культурному світові в найтемнішу 
добу українського життя, що Україна 
живе, не вмерла – і не вмре... Витягала 
українство з манівців провінціялізму і 
опортунізму на широкі шляхи світово-
го культурного руху і змушувала орієн-
туватись на перспективи загального по-
літичного і соціяльного визволення. ... 
Місія Драгоманова зробила з сього по-
гляду епоху в українськім житті».

 Останні шість років життя провів 
у Болгарії. 1889 року, прийнявши за-
прошення тамтешнього уряду, він став 
професором кафедри всесвітньої історії 
щойно заснованої Вищої школи в Со-
фії (згодом – університету). Створив 
у ньому власну школу фольклористи-
ки. Користувався великим авторитетом 
місцевої демократичної громади. Помер 
1895 року і похований у Софії.
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22.45 Т/с «Родичi». (12+).
23.50 Комедiя «Джоннi 
Iнглiш: Перезапуск». 
(16+).
1.55 Комедiя «Мiстер 
Бiн».

3.20,18.00,19.00 «Сто-
сується кожного».
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 «Шеф Адам 
Джонс». (16+).
14.30,15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Сiмнадцять 
миттєвостей весни».
0.50 Х/ф «Бурмило». 
(16+).
2.40 Т/с «СБУ. Спецопе-
рацiя».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,1
5.00,16.00,17.00,19.00,
,1.00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.25 Iсторiя з Братами Ка-
прановими.
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 «Повiтрянi 
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.
4.50,20.20,2.05 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+).
10.25,13.25 Х/ф «Робiн 
Гуд». (16+).
12.45,15.45 Факти. День.
13.55 Т/с «Розтин покаже 
2». (16+).
14.55,16.15,22.25 Т/с 
«Пес». (16+).
17.45,21.30 Т/с «Дiль-
ничний з ДВРЗ 2». (16+).
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
23.40 Х/ф «3000 миль до 
Грейсленда». (16+).
2.50 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
5.30 Т/с «Комiсар Рекс».
7.15 МастерШеф. (12+).
12.00,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.35,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
19.05 Супербабуся. 
(12+).
20.15,22.50 Т/с «Колiр 
пристрастi». (16+).
0.10 Т/с «Вангелiя». (16+).

5.55,7.10 Kids` Time.
6.00 Том i Джерi.
7.15 Орел i решка.
9.20 Т/с «Надприродне». 
(16+).
13.00 Любов на вижи-
вання. (16+).

14.55 Х/ф «Встигнути 
до». (16+).
16.55 Хто зверху? (12+).
19.00 Екси. (16+).
21.00 Х/ф «Фокус». (16+).
23.05 Х/ф «Вибух з мину-
лого».
1.10 Вар`яти. (12+).
2.35 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
,8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30,18.00 Т/с «Люся. 
Iнтерн». (12+).
11.30 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка 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 «Таємна 
любов». (12+).
23.10,2.00 Т/с «Аква-
релi». (12+).
1.30 Телемагазин.
2.25 Гучна справа.
3.10 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,14.00,1
6.00,17.00,18.00,19.45
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк та С. Вардою.
9.10,10.10 «Новини 
країни» з К. Ашiон та П. 
Рольником.
11.10,12.10 «Новини 
країни» з М. Клюк та О. 
Близнюком.
13.15 «Обiдня перерва» з 
М. Шамановим та М. 
Стецюк.
14.15 «Великий день» з А. 
Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i Д. Щасливою.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук та В. Волошиним.
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 Драма «Россия мо-
лодая», 2 с. (16+).
7.50 Х/ф «Особенности 
национальной охоты». 
(16+).
9.55 Х/ф «Дети Хуанг 
Ши». (Австралия - Гер-
мания - США). (16+).
12.25 Х/ф «Счастливое 
число Слевина». (США - 
Канада - Германия). (16+).
14.30 Х/ф «Законы прив-
лекательности». (Велико-
британия - Ирландия). 
(16+).
16.20 Х/ф «Шанхайские 
рыцари». (США - Гонконг). 
(16+).
18.55 Х/ф «Мишу из 
д`Обера». (Франция). 
(16+).
21.30 Х/ф «Ветреная 
река». (Великобритания 
- Канада - США). (18+).
23.30 Х/ф «Мгновения 
жизни». (США). (18+).
1.20 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки». 
(16+).
3.25 Х/ф «Есения». (Мек-
сика). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.40 «Ух ти show».
8.50 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.50 «Орел i решка. На 
краю свiту».
10.40,18.10 «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+).
1.25 Т/с «Хейвен». (12+).
2.50 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. Топ 
100.
8.20 Iнстагламур.
9.20 Затишна дача.
10.20,17.20 Дача боро-
дача.
11.20,20.40 Удачний 
проект.
13.00,0.40,3.40 Кориснi 
поради.
13.20 Доктор Толстiкова.
13.30 Курси елемен-
тарної кулiнарiї Гордона 
Рамзi.
14.30 Правила вижи-
вання.
15.30,1.40 Неймовiрнi 
iсторiї кохання.
16.30 Квартирне питання.
18.00 Дачна вiдповiдь.
19.40 Шiсть соток.
22.20 Готуємо разом.
23.50 Реальний секс.
2.30 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.00 «Top Shop».
6.20 «Свiдок. Агенти».
7.55,9.00,17.00,2.50
«Випадковий свiдок».
,12.30,16.30,19.00,2.20
«Свiдок».
10.45,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
14.45,23.00 Т/с «Слiпа 
зона». (16+).
18.20 «Будьте здоровi».
0.45 «Легенди бандит-
ського Києва».
1.45 «Правда життя».
3.10 «Речовий доказ».
3.50 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35,4.45 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.

14.55,3.00 Т/с «Тайны 
следствия».
16.50,2.35 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Подражатель».
23.15,0.45 «Вечер с Вла-
димиром Соловьевым».
0.05 Д/ф «Лужков».
2.20 Вести - Санкт-Пе-
тербург.

6.00 Страх у твоєму домi.
6.50 Бандитський Київ.
9.15,18.10 Правила ви-
живання.
10.15,1.30 Речовий 
доказ.
11.25 Ремесла за призна-
ченням.
12.25 Iлюзiї сучасностi.
13.25,4.30 Сiяя: з нами у 
дику природу.
14.25 Дикi Фiлiппiни Най-
джела Марвiна.
15.20,0.30 Їжа богiв.
16.20,21.45 Як влашто-
ваний Всесвiт.
17.15,22.40 Вiн i вона. 
Бiй за життя.
19.05,23.35 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
20.00 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
21.00 Ближче до землi з 
Заком Ефроном.
2.00 Iсторiя українських 
земель.
3.10 Брама часу.
3.50 Теорiя Змови.
5.20 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30,22.00 Т/с «Ромео i 
Джульєтта з Черкас». 
(16+).
10.30 Х/ф «Святий Вiн-
сент». (16+).
12.30 4 весiлля.
14.00,17.00 Богиня 
шопiнгу. Екстремальний 
сезон.
15.00,2.15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00,3.55 Панянка-се-
лянка.

18.00 СуперЖiнка.
19.00,20.00,21.00 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.30,20.30 Танька i 
Володька.
23.00 Сiмейка У.
0.00 Країна У 2.1.
3.05 Вечiрка 2.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.00,15.20 Х/ф «Зеленый 
шершень». (США). (12+).
7.55 Х/ф «Талантливый 
мистер Рипли». (США). 
(16+).
10.10 Х/ф «В погоне за 
счастьем». (США). (12+).
12.05 Х/ф «Посейдон». 
(США). (12+).
13.40 Х/ф «Сокровище 
Амазонки». (США). (16+).
17.15,5.35 Х/ф «Маска 
Зорро». (США - Гер-
мания). (12+).
19.30 Х/ф «Забытое». 
(США). (16+).
21.00 Х/ф «Игры ра-
зумов». (Ирландия). (16+).
23.00 Х/ф «Секреты 
Лос-Анджелеса». (США). 
(18+).
1.15 Х/ф «Интервью с 
вампиром». (США). (16+).
3.20 Х/ф «Поезд на Юму». 
(США). (16+).

6.00 Х/ф «Шакал». (16+).
8.40 Х/ф «Багрянi рiки». 
(16+).
10.45 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
12.45,16.55 «Загублений 
свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,2.40 «Спецкор».
18.50,19.30,3.10
«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+).
1.50 Т/с «Зустрiчна 
смуга». (16+).
3.40 «Вiдеобiмба 2».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

понеділок, 20 вересня

вівторок, 21 вересня

6.00 Гiмн України.
6.05 Антропологiя.
6.30 М/ф «Ватажок».
6.40 М/ф «Було лiто».
6.50 М/ф «Гор-
щик-смiхотун».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,0.05,
2.10,5.25 Новини.
7.05,0.40 Т/с «Бенкрофт». 
(16+).
8.05 Маршрутом змiн.
8.20,11.20 Вiдтiнки 
України.
8.50 12 мiфiв про Донбас.
9.10 Телепродаж.
9.40 Т/с «Курорт».
11.55,20.00 Д/с «Дика 
природа Iндiї».
13.10,1.30 Прозоро. Про 
актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спогади.
,21.35,0.30,2.35,5.50
Спорт.
15.20 Концерт. Анатолiй 
Гнатюк.
16.25 Еко-люди.
16.30 Д/с «Свiт дикої при-
роди».
17.00 Прозоро. Про го-
ловне.
18.20 «По-людськи».
21.45 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
2.50 Х/ф «Лiсова пiсня».
4.25 Д/ф «Хто створив 
Змiєвi вали?»
5.20 Погода.

6.30,7.10,8.10,9.10 Снi-
данок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14.
00,16.45,19.30,4.10
«ТСН».
9.25,10.20,5.30 «Життя 
вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
14.45 «Одруження наослiп 
7».
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 «Мiстер 
Бiн».

1.40 «Танцi з зiрками».

3.00 «Орел i решка. На 
краю свiту».
4.55 «Телемагазин».
5.25,23.10 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.05,18.00,19.00 «Сто-
сується кожного».
12.25 Х/ф «Ласкаво про-
симо на борт». (16+).
14.20 Х/ф «Синок». (16+).
16.05 «Чекай на мене. 
Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Сiмнадцять 
миттєвостей весни».
1.00 Х/ф «Немислиме». 
(18+).
2.35 Т/с «СБУ. Спецопе-
рацiя».

6.00,7.00,8.00,9.00,11.0
0,12.00,13.00,15.00,16.
00,17.00,19.00,0.00,1.0
0,3.00,4.00,5.00 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 iнже-
нернi 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 преЗЕдент.
13.15,18.00,19.15 Х/ф.
15.30 Час «Ч».
16.10,0.10 Д/с «Повiтрянi 
воїни».
20.15,2.00 «5 копiйок».
21.40 Час-Time.
22.00 Час новин. Пiдсумки 
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+).
10.55,13.15 Х/ф «Вбити 
Бiлла 2». (16+).
12.45,15.45 Факти. День.
14.10,16.15 Т/с «Розтин 
покаже 2». (16+).
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
20.20,2.05 Прихована 
небезпека.
21.30 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ 2». (16+).
22.25 Свобода слова.
0.00 Х/ф «Вбити Бiлла». 
(18+).
2.50 Я зняв!

3.00 Найкраще на ТБ.
5.15 Т/с «Коли ми вдома».
5.55 Т/с «Комiсар Рекс».
8.55 МастерШеф. (12+).
12.00,14.50 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+).
0.10 Т/с «Вангелiя». (16+).

5.55,7.10 Kids` Time.
6.00 Том i Джерi.
7.15 Орел i решка.
9.20 Т/с «Надприродне». 
(16+).
12.55 Х/ф «Тупий i ще 
тупiший 2». (16+).
15.05 Х/ф «Училка». (16+).
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Пекельна кухня.
21.20 Х/ф «Еван Всемо-
гутнiй».
23.15 Х/ф «Дiвчина моїх 

жахiв». (18+).
1.45 Вар`яти. (12+).
2.45 Служба розшуку 
дiтей.
2.50 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30,18.00 Т/с «Люся. 
Iнтерн». (12+).
11.30 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка 2». (12+).
14.30,15.30 Iсторiя од-
ного злочину. (16+).
16.00 Т/с «Хiд прокурора». 
(16+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Таємна любов». 
(12+).
23.10,2.00 Т/с «Акварелi». 
(12+).
1.30 Телемагазин.
2.25 Гучна справа.
3.10 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11.
00,12.00,13.00,14.00,16
.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. Волошиним.
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 Драма «Россия мо-
лодая», 1 с. (16+).
7.50 Х/ф «Сказ про Федо-
та-стрельца». (16+).
9.55 Х/ф «Тихая гавань». 
(США). (16+).
12.25 Х/ф «Дорогой 
Джон». (США). (16+).
14.30 Х/ф «Вор». (Россия 
- Франция). (16+).
16.20 Х/ф «Виват, гарде-
марины!» (16+).
18.55 Х/ф «Дети Хуанг 
Ши». (Австралия - Гер-
мания - США). (16+).
21.30 Х/ф «Счастливое 
число Слевина». (США - 
Канада - Германия). (16+).
23.30 Х/ф «Законы прив-
лекательности». (Велико-
британия - Ирландия). 
(16+).
1.20 Х/ф «Особенности 
национальной охоты». 
(16+).
3.25 Х/ф «Шанхайские 
рыцари». (США - Гонконг). 
(16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.40 «Ух ти show».
8.50 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.50 «Орел i решка. На 
краю свiту».
10.40,20.00 «Орел i 
решка. Дива свiту».
11.40,21.00 «Iнше життя».
12.35 Х/ф «Диявол i 
Денiел Вебстер».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
18.10 «Орел i решка. Мор-
ський сезон».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+).
23.45 Х/ф «Спокусник». 
(16+).
2.00 Х/ф «Спокусник 2». 
(16+).
4.00 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. Топ 
100.
8.20 Iнстагламур.
9.20 Затишна дача.
10.20,17.20 Дача боро-
дача.
11.20,20.40 Удачний 
проект.
13.00,0.40,3.40 Кориснi 
поради.
13.20 Доктор Толстiкова.
13.30 Курси елементарної 
кулiнарiї Гордона Рамзi.
14.30 Правила виживання.
15.30 Неймовiрнi iсторiї 
кохання.
16.30 Квартирне питання.
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 кримiналь-
ного свiту».
7.25,17.00,3.30 «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 «Новий апо-
калiпсис: Блискавка долi». 
2.30,3.35 «Речовий 
доказ».
4.20 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
14.00,17.00,20.00 Вести.
11.35,4.45 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55,3.00 Т/с «Тайны 
следствия».

16.50,2.40 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Подражатель».
23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.45 Вести - Санкт-Петер-
бург.
2.00 «Энигма. Чучо 
Вальдес».

6.00 Страх у твоєму домi.
6.50 Бандитська Одеса.
8.55,18.00 Правила вижи-
вання.
9.55,1.30 Речовий доказ.
11.05 Топ 10: Таємницi та 
загадки.
12.15 Iлюзiї сучасностi.
13.15,4.45 Сiяя: з нами у 
дику природу.
14.15 Дикi Фiлiппiни Най-
джела Марвiна.
15.10,0.30,3.20 Їжа богiв.
16.10,21.45 Як влашто-
ваний Всесвiт.
17.05,22.40 Вiн i вона. Бiй 
за життя.
18.55,23.35 Крiзь простiр 
i час з Морганом 
Фрiменом.
19.50 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
20.50 Ближче до землi з 
Заком Ефроном.
2.30 Iсторiя українських 
земель.
4.05 Теорiя Змови.
5.35 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30,22.00 Т/с «Ромео i 
Джульєтта з Черкас». 
(16+).
10.30 Х/ф «Упiймай шах-
райку, якщо зможеш». 
(16+).
12.40 4 весiлля.
14.00,17.00 Богиня 
шопiнгу. Екстремальний 
сезон.
15.00,2.15 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд.
16.00,3.55 Панянка-се-
лянка.
18.00 СуперЖiнка.
19.00,20.00,21.00 Од-

ного разу пiд Полтавою.
19.30,20.30 Танька i Во-
лодька.
23.00 Сiмейка У.
0.00 Країна У 2.1.
3.05 Вечiрка 2.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.25 Х/ф «Бетховен». 
(США). (12+).
8.50 Х/ф «Бетховен 2». 
(США). (12+).
10.20 Х/ф «Марли и я». 
(США). (12+).
12.10 Х/ф «Забытое». 
(США). (16+).
13.40 Х/ф «Люди в 
черном». (США). (12+).
15.15 Х/ф «Морской бой». 
(США). (12+).
17.20,4.20 Х/ф «Сокро-
вище Амазонки». (США). 
(16+).
19.05 Х/ф «Зеленый шер-
шень». (США). (12+).
21.00 Х/ф «Ультрафи-
олет». (США). (16+).
22.25 Х/ф «Обитель про-
клятых». (США). (16+).
0.15 Х/ф «1+1». 
(Франция). (16+).
2.05 Х/ф «Секреты Лос-А-
нджелеса». (США). (18+).

6.00 Т/с «Опер за ви-
кликом 4». (16+).
9.50 Х/ф «Втрачений 
скарб». (16+).
11.25 Х/ф «Лiтак прези-
дента». (16+).
14.00,16.55 «Загублений 
свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 «Грошi». (16+).
20.25,21.25 Т/с «Козирне 
мiсце». (16+).
22.25,0.25 Т/с «CSI: Мiсце 
злочину». (16+).
0.00 «Дубинiзми».
2.15 Т/с «Зустрiчна 
смуга». (16+).
3.00 «Вiдеобiмба 2».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

6.00 Гiмн України.
6.05 Антропологiя.
6.30 М/ф «Грицьковi 
книжки».
6.40 М/ф «Двоє справед-
ливих курчат».
6.50 М/ф «Вiйна яблук та 
гусенi».
7.00,8.00,8.55,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.3
5,2.00,5.10 Новини.
7.05,0.25 Т/с «Бен-
крофт». (16+).
8.05 Маршрутом змiн.
8.20 Вiдтiнки України.
9.00 Божественна 
Лiтургiя Православної 
Церкви України в день 
свята Рiздва Пресвятої 
Богородицi.
11.25 Телепродаж.
11.55,20.00,22.00 Д/с 
«Дика природа Iндiї».
13.10,1.15 Прозоро. Про 
актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спо-
гади.
,21.45,0.10,2.35,5.45
Спорт.
15.20 Концерт. Пiснi про 
кохання.
16.30 Д/с «Свiт дикої при-
роди».
17.00,2.50 Прозоро. Про 
головне.
18.20 «По-людськи».
23.00 Бiгус Iнфо.
3.40 Д/ф «Висота 307.5». 
(12+).
4.40 Енеїда.

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».
9.25,10.20,3.20,5.30
«Життя вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
14.45 «Одруження на-
ослiп 7».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45,21.45 Т/с «Моя 
улюблена Страшко».
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6.00 Гiмн України.
6.05 Антропологiя.
6.30 М/ф «Бегемот та 
сонце».
6.40 М/ф «Братик Кролик 
та братик Лис».
6.50 М/ф «Будиночок для 
равлика».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.3
5,2.00,5.10 Новини.
7.05,0.25 Т/с «Бен-
крофт». (16+).
8.05 Маршрутом змiн.
8.20 Вiдтiнки України.
9.10 Телепродаж.
9.40 Т/с «Курорт».
11.35 Д/с «Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-
Дiєго».
11.55,20.00,22.00 Д/с 
«Дика природа Iндiї».
13.10,1.15 Прозоро. Про 
актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спо-
гади.
,21.45,0.10,2.35,5.45
Спорт.
15.20 Концерт. Пiснi про 
кохання.
16.30 Д/с «Свiт дикої 
природи».
17.00,2.50 Прозоро. Про 
головне.
18.20 «По-людськи».
23.00 Перша шпальта.
3.40 Д/ф «Замiнованi 
вiрнiстю». (12+).
4.40 Енеїда.

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14
.00,16.45,19.30,4.15
«ТСН».
9.25,10.20,5.35 «Життя 
вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
14.45 «Одруження на-
ослiп 7».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45,21.45 Т/с «Моя 
улюблена Страшко».
22.45 Т/с «Родичi». (12+).
23.50 Драма «Парфумер: 

Iсторiя одного вбивцi». 
(16+).
2.35 Х/ф «Пандорум». 
(16+).

3.25,18.00,19.00 «Сто-
сується кожного».
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 «Зведенi се-
стри». (16+).
14.30,15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Сiмнадцять 
миттєвостей весни».
0.50 Х/ф «Виходу немає». 
(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
5.00,16.00,17.00,19.00,
,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!

4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку 
дiтей.
4.30 Факти.
4.50 Громадянська обо-
рона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 «На трьох». (16+).
11.25,13.30 Х/ф «Бiла 
iмла». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
14.00 Т/с «Розтин покаже 
2». (16+).
15.00,16.15,22.30 Т/с 
«Пес». (16+).
17.45,21.30 Т/с «Дiль-
ничний з ДВРЗ 2». (16+).
18.45,21.10 Факти. 
Вечiр.
20.20,2.00 Секретний 
фронт.
23.50 Х/ф «Глобальне 
вторгнення: Битва за 
Лос-Анджелес». (16+).
2.50 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.30 Т/с «Комiсар Рекс».
8.30 МастерШеф. (12+).
12.00,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.35,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
19.05 Супербабуся. 
(12+).
20.15,22.50 Т/с «Колiр 
пристрастi». (16+).
0.10 Т/с «Вангелiя». 
(16+).

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

(16+).
12.20 Любов на вижи-
вання. (16+).
15.00 Х/ф «Областi тем-
ряви». (16+).
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Дiти проти зiрок.
20.40 Х/ф «Авангард». 
(12+).
22.40 Х/ф «Мiстер 
Крутий».
0.30 Вар`яти. (12+).
2.25 Служба розшуку 
дiтей.
2.30 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
,8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30,18.00 Т/с «Люся. 
Iнтерн». (12+).
11.30 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка 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 «Таємна 
любов». (12+).
23.10,2.00 Т/с «Аква-
релi». (12+).
1.30 Телемагазин.
2.25 Гучна справа.
3.10 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,14.00,1
6.00,17.00,18.00,19.00
«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 Драма «Россия мо-
лодая», 3 с. (16+).
7.50 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки». 
(16+).
9.55 Х/ф «Мишу из 
д`Обера». (Франция). 
(16+).
12.25 Х/ф «Ветреная 
река». (Великобритания 
- Канада - США). (18+).
14.30 Х/ф «Мгновения 
жизни». (США). (18+).
16.20 Х/ф «Есения». 
(Мексика). (16+).
18.55 Х/ф «На гребне 
волны». (Япония - США). 
(16+).
21.30 Х/ф «Пеле: Рож-
дение легенды». (США). 
(16+).
23.30 Х/ф «Погоня». 
(США). (16+).
1.20 Х/ф «Хоттабыч». 
(16+).
3.25 Х/ф «Вспомнить 
все». (США - Мексика). 
(18+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.40 «Ух ти show».
8.50 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.50 «Орел i решка. На 
краю свiту».
10.40,18.10 «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+).
1.25 Т/с «Хейвен». (12+).
2.50 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. Топ 
100.
8.20 Iнстагламур.
9.20 Затишна дача.
10.20,17.20 Дача боро-
дача.
11.20,20.40 Удачний 
проект.
13.00,0.40,3.40 Кориснi 
поради.
13.20 Доктор Толстiкова.
13.30 Курси елемен-
тарної кулiнарiї Гордона 
Рамзi.
14.30 Правила вижи-
вання.
15.30,1.40 Неймовiрнi 
iсторiї кохання.
16.30 Квартирне пи-
тання.
18.00 Дачна вiдповiдь.
19.40 Шiсть соток.
22.20 Готуємо разом.
23.50 Реальний секс.
2.30 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.00 «Top Shop».
6.25 «Будьте здоровi».
7.55,9.00,17.00,2.40
«Випадковий свiдок».
,12.30,16.30,19.00,2.10
«Свiдок».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
14.50,23.00 Т/с «Слiпа 
зона». (16+).
18.20 «Вартiсть життя».
0.50 «Легенди бандит-
ського Києва».
1.50 «Правда життя».
3.15 «Речовий доказ».
3.55 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35,4.45 «Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 

Местное время.
14.55,3.00 Т/с «Тайны 
следствия».
16.50,2.40 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Подража-
тель».
23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.45 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.00 «Печальный жиз-
нелюб. Игорь Губерман».

6.00 Страх у твоєму домi.
6.50 Бандитська Одеса.
9.05,18.05 Правила ви-
живання.
10.05,1.35 Речовий 
доказ.
11.15,19.55 Ремесла за 
призначенням.
12.15 Iлюзiї сучасностi.
13.15,4.40 Сiяя: з нами у 
дику природу.
14.15 Друге життя зви-
чайних речей.
15.15,0.35 Їжа богiв.
16.15,21.50 Як влашто-
ваний Всесвiт.
17.10,22.45 Вiн i вона. 
Бiй за життя.
19.00,23.40 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
20.55 Ближче до землi з 
Заком Ефроном.
2.30 Юрiй Нiкулiн.
3.15 Брама часу.
4.00 Теорiя Змови.
5.30 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30,22.00 Т/с «Ромео i 
Джульєтта з Черкас». 
(16+).
10.30 Х/ф «Шпигунка». 
(16+).
12.50 4 весiлля.
14.00,17.00 Богиня 
шопiнгу. Екстремальний 
сезон.
15.00,2.15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00,3.55 Панянка-се-
лянка.
18.00 СуперЖiнка.

19.00,20.00,21.00 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.30,20.30 Танька i 
Володька.
23.00 Сiмейка У.
0.00 Країна У 2.1.
3.05 Вечiрка 2.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.45 Х/ф «Принцесса-не-
веста». (США). (6+).
9.25 Х/ф «Забытое». 
(США). (16+).
10.50,3.55 Х/ф «Спеши 
любить». (США). (12+).
12.30 Х/ф «Четыре 
свадьбы и одни похо-
роны». (Великобритания). 
(12+).
14.25 Х/ф «Маска 
Зорро». (США - Гер-
мания). (12+).
16.40 Х/ф «Авиатор». 
(США - Германия). (16+).
19.25 Х/ф «Майор Пэйн». 
(США). (12+).
21.00 Х/ф «Аисты». 
(США). (6+).
22.30 Х/ф «Бердмэн». 
(США). (18+).
0.25 Х/ф «Сердцеед». 
(Франция). (16+).
2.05 Х/ф «Никогда не 
сдавайся». (США). (16+).
5.40 Х/ф «Страшно 
красив». (США). (16+).

6.00,18.50,3.10
«ДжеДАI».
6.15 Х/ф «Гарячi голови».
8.00 Х/ф «Гарячi голови 
2».
9.50 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
12.45,16.55,19.30 «За-
гублений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,2.40 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
20.25,21.25 Т/с «Ко-
зирне мiсце». (16+).
22.25,0.00 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
1.50 Т/с «Зустрiчна 
смуга». (16+).
3.40 «Вiдеобiмба 2».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

ТБ ПРОГРАМА

6.00 Гiмн України.
6.05 Антропологiя.
6.30 М/ф «Велика по-
дорож».
6.40 М/ф «Залiзний 
вовк».
6.50 М/ф «Iсторiя одного 
поросятка».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.3
5,2.00,5.10 Новини.
7.05,0.25 Т/с «Бен-
крофт». (16+).
8.05 Маршрутом змiн.
8.20 Вiдтiнки України.
9.10 Телепродаж.
9.40 Т/с «Курорт».
11.35 Д/с «Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-
Дiєго».
11.55,20.00,22.00 Д/с 
«Дика природа Iндiї».
13.10,1.15 Прозоро. Про 
актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спо-
гади.
,21.45,0.10,2.35,5.45
Спорт.
15.20 Концерт. Хорея 
Козацька.
16.30 Д/с «Свiт дикої 
природи».
17.00,2.50 Прозоро. Про 
головне.
18.20 «По-людськи».
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
3.40 Д/ф «Одесити на 
Донбасi». (12+).
4.40 Енеїда.

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14
.00,16.45,19.30,4.15
«ТСН».
9.25,10.20,3.10,5.30
«Життя вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
14.45 «Одруження на-
ослiп 7».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.36 «ПроCпорт».
20.38 «Чистоnews».
20.45 Т/с «Моя улюблена 
Страшко».

21.45 «Право на владу».
0.45 Драма «Стiв Джобс». 
(16+).

3.25,18.00,19.00 «Сто-
сується кожного».
4.55 «Телемагазин».
5.25,22.55 «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 «Кохання не за 
розмiром». (12+).
14.30,15.25 «Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Сiмнадцять 
миттєвостей весни».
0.45 Х/ф «Таємниця в 
їхнiх очах». (16+).
2.40 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,
,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».
8.35,9.50,12.40 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 
текстом з Юрiєм Лу-
ценком».
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+).
10.45,13.25 Х/ф «3000 
миль до Грейсленда». 
(16+).
12.45,14.55 Факти. 
День.
13.50 Т/с «Розтин покаже 
2». (16+).
14.50,16.15,22.25 Т/с 
«Пес». (16+).
17.45,21.30 Т/с «Дiль-
ничний з ДВРЗ 2». (16+).
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
20.20,1.40 Анти-зомбi.
23.40 Х/ф «Бiла iмла». 
(16+).
2.25 Я зняв!

5.15 Т/с «Комiсар Рекс».
8.00 МастерШеф. (12+).
12.00,14.50 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+).
0.10 Т/с «Вангелiя». 
(16+).

5.55,7.10 Kids` Time.
6.00 Том i Джерi.
7.15 Орел i решка.
9.15 Т/с «Надприродне». 
(16+).
12.55 Любов на вижи-
вання. (16+).

14.55 Х/ф «Вибух з мину-
лого».
17.00,19.00 Хто зверху? 
(12+).
21.00 Х/ф «Встигнути за 
Джонсамi». (12+).
23.05 Х/ф «Плейбой пiд 
прикриттям». (16+).
1.05 Вар`яти. (12+).
2.25 Служба розшуку 
дiтей.
2.30 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30,18.00 Т/с «Люся. 
Iнтерн». (12+).
11.30 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка 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 «Таємна 
любов». (12+).
23.10 По слiдах.
23.50,2.00 Т/с «Аква-
релi». (12+).
1.30 Телемагазин.
3.00 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 «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 Драма «Россия мо-
лодая», 4 с. (16+).
7.50 Х/ф «Хоттабыч». 
(16+).
9.55 Х/ф «На гребне 
волны». (Япония - США). 
(16+).
12.25 Х/ф «Пеле: Рож-
дение легенды». (США). 
(16+).
14.30 Х/ф «Погоня». 
(США). (16+).
16.20 Х/ф «Вспомнить 
все». (США - Мексика). 
(18+).
18.55 Х/ф «Кожа, в ко-
торой я живу». (Испания 
- США). (16+).
21.30 Х/ф «Патруль». 
(США). (18+).
23.30 Х/ф «Если только». 
(США - Великобритания). 
(16+).
1.20 Х/ф «Гонки «Пу-
шечное ядро». (США). 
(16+).
3.25 Х/ф «Аритмия». 
(18+).

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».
12.30,20.00 «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+).
1.25 Т/с «Хейвен». (12+).
2.10 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
2.50 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. Топ 
100.
8.20 Iнстагламур.
9.20 Затишна дача.
10.20,17.20 Дача боро-
дача.
11.20,20.40 Удачний 
проект.
13.00,0.40,3.40 Кориснi 
поради.
13.20 Доктор Толстiкова.
13.30 Курси елемен-
тарної кулiнарiї Гордона 
Рамзi.
14.30 Правила вижи-
вання.
15.30,1.40 Неймовiрнi 
iсторiї кохання.
16.30 Квартирне пи-
тання.
18.00 Дачна вiдповiдь.
19.40 Шiсть соток.
22.20 Готуємо разом.
23.50 Реальний секс.
2.30 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.00 «Top Shop».
6.20 «Вартiсть життя».
7.50,9.00,17.00,2.55
«Випадковий свiдок».
12.30,16.30,19.00,2.25
«Свiдок».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
14.45,23.00 Т/с «Слiпа 
зона». (16+).
18.20,1.50 «Правда 
життя».
0.50 «Легенди бандит-
ського Києва».
3.20 «Речовий доказ».
4.00 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35,4.45 «Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 

Местное время.
14.55,3.00 Т/с «Тайны 
следствия».
16.50,2.40 Новости куль-
туры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Подража-
тель».
23.15 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.45 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.00 «Абсолютный слух».

6.00 Страх у твоєму домi.
6.50 Бандитський Київ.
9.05,18.00 Правила ви-
живання.
10.05,1.35 Речовий 
доказ.
11.15,19.50 Ремесла за 
призначенням.
12.15 Брама часу.
13.15,4.20 Сiяя: з нами у 
дику природу.
14.15 Друге життя зви-
чайних речей.
15.15,0.35 Їжа богiв.
16.10,21.45 Як влашто-
ваний Всесвiт.
17.05,22.40 Вiн i вона. 
Бiй за життя.
18.55,23.40 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
20.50 Дика Iндiя.
2.30 Iсторiя Києва.
3.20 Великi українцi.
3.45 Теорiя Змови.
5.15 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30,22.00 Т/с «Ромео i 
Джульєтта з Черкас». 
(16+).
10.30 М/ф «Рапунцель: 
Заплутана iсторiя».
12.30 4 весiлля.
14.00,17.00 Богиня 
шопiнгу. Екстремальний 
сезон.
15.00,2.15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00,3.55 Панянка-се-
лянка.
18.00 СуперЖiнка.
19.00,20.00,21.00 Од-
ного разу пiд Полтавою.

19.30,20.30 Танька i 
Володька.
23.00 Сiмейка У.
0.00 Країна У 2.1.
3.05 Вечiрка 2.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.05,17.05 Х/ф «Майор 
Пэйн». (США). (12+).
8.40 Х/ф «Посейдон». 
(США). (12+).
10.15 Х/ф «Забытое». 
(США). (16+).
11.45 Х/ф «Тепло наших 
тел». (США - Канада). 
(12+).
13.20 Х/ф «Сбежавшая 
невеста». (США). (16+).
15.15 Х/ф «Марли и я». 
(США). (12+).
18.40 Х/ф «Робин Гуд: 
Принц воров». (США). 
(12+).
21.00 Х/ф «Побег из 
Шоушенка». (США). (16+).
23.20 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна». (США). (16+).
1.10 Х/ф «Секреты 
Лос-Анджелеса». (США). 
(18+).
3.20 Х/ф «Никогда не 
сдавайся». (США). (16+).
5.15 Х/ф «Такси». 
(Франция). (16+).

6.00,18.50,3.05
«ДжеДАI».
6.20 Х/ф «Kingsman: Та-
ємна служба». (16+).
9.00 Х/ф «Kingsman: Зо-
лоте кiльце». (16+).
11.50 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
12.50,16.55,19.30 «За-
гублений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,2.35 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
20.25,21.25 Т/с «Ко-
зирне мiсце». (16+).
22.25,0.00 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
1.50 Т/с «Зустрiчна 
смуга». (16+).
3.35 «Вiдеобiмба 2».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.
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6.00 Гiмн України.
6.05,4.05 Енеїда.
7.00,8.00,9.00,21.00,1.
30,3.15,5.35 Новини.
7.10 М/ф «Як козаки 
олiмпiйцями стали».
7.30 М/ф «Як козаки у 
футбол грали».
7.50 М/ф «Як козаки 
кулiш варили».
8.05 Д/с «Дикi Дива. Дикi 
тварини в зоопарку Сан-
Дiєго».
8.30,3.40 #ВУкраїнi.
9.05 Телепродаж.
9.35 Х/ф «Поруч з Iсусом: 
Марiя Магдалина».
11.25 Х/ф «Поруч з 
Iсусом: Хома».
13.15 Х/ф «Вавилон ХХ».
15.00 Країна пiсень.
16.10 Концерт. Пiснi про 
кохання.
17.20 Д/с «Дика природа 
Iндiї».
18.25 Д/с «Дикi тварини».
18.50 Т/с «Злочини мину-
лого - мiжнароднi версiї». 
(16+).
21.25 Х/ф «Мир вашому 
дому».
23.40 Х/ф «Опiвнiчний 
жеребець». (12+).
1.55 Д/с «Свiт дикої при-
роди».
5.05 Геолокацiя: Волинь.

7.00,4.25,6.10 «Життя 
вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
18.30 «Свiт навиворiт 12. 
Пакистан».
19.30,5.10 «ТСН».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Маскарад».
22.20 «Жiночий квартал».
0.00 «Свiтське життя».
1.00 Комедiя «Кара не-
бесна».
2.50 Комедiя «Джоннi 

Iнглiш: Перезапуск». 
(16+).

3.45 «Україна вражає».
4.30,5.50 «Орел i решка. 
На краю свiту».
5.20 «Телемагазин».
6.45 «Слово Предстоя-
теля».
6.55 Х/ф «Дикун».
9.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня».
10.00 «Все для тебе».
11.00 «Позаочi».
12.00 Х/ф «Закоханий за 
власним бажанням».
13.40 Х/ф «Суєта суєт».
15.30 Х/ф «В`язень замку 
Iф».
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi».
22.10 Т/с «Я подарую 
тобi свiтанок», 1-4 с. 
(12+).
2.40 Х/ф «Випадковий 
запис». (16+).

6.00,7.00,8.00,9.00,10.
00,11.00,12.00,15.00,2
0.00,0.00,1.00,2.00,3.0
0,4.00,5.00 Час новин.
6.10,7.10,1.10 Д/с «Най-
небезпечнiшi польоти».
7.50,8.50,21.25 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
8.15 Д/с «Неймовiрнi 
винаходи».
8.40 Натхнення.
9.10 Автопiлот.
9.30 Майстри ремонту.
10.15,18.30,0.35 Неви-
гаданi iсторiї.
10.35 Медекспертиза.
11.10 Д/с «Таємнича 
свiтова вiйна».
12.15,22.00 Концерт.
15.15 Х/ф.
18.00 «Час за Гринвiчем».
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 рулить.
0.10 Є сенс.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.55 Скарб нацiї.
5.05 Еврика!
5.10 Факти.
5.35 Анти-зомбi.
6.30,1.55 Громадянська 
оборона.
7.30 Прихована небез-
пека.
8.30,13.00 Т/с «Дiль-
ничний з ДВРЗ 2». (16+).
12.45 Факти. День.
13.40 Х/ф «Гладiатор». 
(16+).
16.40 Х/ф «Джуманджи».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Джуманджи: 
Поклик джунглiв». (12+).
21.35 Х/ф «Джуманджи: 
Новий рiвень». (12+).
23.50 Х/ф «Гаттака». 
(16+).
3.30 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.30,10.55 Т/с «Колiр 
пристрастi». (16+).
7.50 Неймовiрна правда 
про зiрок.
16.40,22.50 Звана ве-
черя. (12+).
19.00 МастерШеф. (12+).
1.10 Х/ф «Iдеальний чо-
ловiк».

6.00 Хто проти блон-
динок? (12+).
8.05,9.55 Kids` Time.
8.10 М/ф «Королiвський 
коргi».
10.00 Орел i решка. Зем-
ляни.
11.00 Орел i решка. Чу-
деса свiту.

12.10 Хто зверху? (12+).
14.10 Х/ф «Люди в чор-
ному 3». (16+).
16.15 Х/ф «Люди в чор-
ному: Iнтернешнл». (12+).
18.50 Х/ф «Тран-
сформери: Темна сто-
рона Мiсяця». (16+).
22.00 Х/ф «Тран-
сформери: Останнiй 
лицар». (12+).
1.00 Х/ф «Встигнути за 
Джонсамi». (12+).
2.50 Зона ночi.

7.00,15.00,19.00 Сьо-
годнi.
7.30,3.45 Реальна мiс-
тика.
8.35 Т/с «Люся. Iнтерн». 
(12+).
10.40 Т/с «Порушуючи 
правила». (12+).
14.40 Т/с «Королева 
дорiг», 1 с. (12+).
15.20 Т/с «Королева 
дорiг». (12+).
20.00 Головна тема.
21.00 Спiвають все!
23.30,2.15 Т/с «Хлопчик 
мiй». (12+).
1.45 Телемагазин.

8.45 «Щасливий снi-
данок».
9.00 «Щасливе iнтерв`ю».
10.00,11.00,12.00,13.0
0,14.00,17.00 «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 «Культурна полi-
тика» з Ю. Литвиненко.
20.30 «Вiйна за незалеж-
нiсть».
21.00 «Прямий доказ».
22.00 «The Week». Мiжна-
родний огляд з Т. Бере-
зовцем та П. Залмаєвим.
23.00 «Вата шоу» з А. 
Полтавою.

6.00 Драма «Россия мо-
лодая», 6 с. (16+).
7.50 Х/ф «Молодой 
мастер». (Гонконг). (16+).
9.55 Х/ф «Левша». (Гон-
конг - США). (18+).
12.25 Х/ф «Области 
тьмы». (США). (16+).
14.30 Х/ф «Красавчик 
Джонни». (США). (18+).
16.20 Х/ф «Альфа дог». 
(Германия - США). (18+).
18.55 Х/ф «Воспоми-
нания о будущем». (Вели-
кобритания - Дания). 
21.30 Х/ф «Можно только 
представить». (США). 
(16+).
23.30 Х/ф «Медовый 
месяц Камиллы». (США 
- Великобритания). (16+).
1.20 Х/ф «Полицейская 
история». (Гонконг). 
(16+).
3.25 Х/ф «Полицейская 
история 2». (Гонконг). 
(16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.35 «Ух ти show».
9.20 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.20 Х/ф «Крадене по-
бачення». (16+).
12.00 Х/ф «Наречений 
напрокат». (16+).
14.10,0.45 «Орел i 
решка. Iвлєєва vs Бєд-
няков».
23.00,1.40 Т/с «Ган-
нiбал». (18+).

3.10 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 Рекордсмени Го-
лiвуда: Зворотнiй вiдлiк.
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 Неймовiрнi iсторiї 
кохання.
2.30 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
3.40 Кориснi поради.
4.10 М/ф.

5.00,4.45 «Top Shop».
6.00 «Легенди бандит-
ської Одеси».
7.00 Х/ф «Важко бути 
богом».
9.35 Х/ф «Вбивство у 
зимовiй Ялтi». (16+).
11.35 «Легенди карного 
розшуку».
13.20 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
14.35 Т/с «Коломбо». 
(16+).
19.00,2.25 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Синьйор 
Робiнзон».
21.40 Х/ф «Ера дра-
конiв».
23.30 Х/ф «Бiлий слон». 
(18+).
1.15 «Таємницi 
кримiнального свiту».
2.55 «Випадковий 
свiдок».
3.25 «Речовий доказ».
3.45 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».

6.00 «Утро России. Суб-
бота».

9.00 Вести. Местное 
время.
9.15 Местное время. 
Суббота.
9.30,5.50 «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!!!»
13.20 «Доктор Мяс-
ников».
14.25 Т/с «Пенелопа».
18.05 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Катерина».
0.15 «Романтика ро-
манса».
1.10 Х/ф «Сила сердца».
4.15 Х/ф «Паутинка ба-
бьего лета».

6.00 Випадковий свiдок.
9.35 Речовий доказ.
10.45 Правила вижи-
вання.
11.45,18.35 У пошуках 
iстини.
12.45,23.50 Їжа богiв.
13.45 Друге життя зви-
чайних речей.
14.45,21.00 Майбутнє с 
Джеймсом Вудсом.
17.35 Повiтрянi воїни.
19.30 Ближче до землi з 
Заком Ефроном.
0.45,5.10 Мiстична 
Україна.
1.30 Ризиковане життя.
4.20 Ремесла за призна-
ченням.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
11.00 М/ф «Iгор».
12.30,14.00,15.30,17.0
0,0.25,2.10 Одного разу 
пiд Полтавою.
13.30,16.30,1.25 Сi-
мейка У.
15.00,0.55 Танька i Во-
лодька.

17.30 М/ф «Секрет 
Робiнсонiв».
19.15 Х/ф «Гарфiлд».
20.45 Х/ф «Гарфiлд 2».
22.15 Х/ф «Скiльки у 
тебе?» (16+).
2.40 Панянка-селянка.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.50 Х/ф «Аисты». (США). 
8.20 Х/ф «Джек - покори-
тель великанов». (США). 
(12+).
10.10 Х/ф «Страшно 
красив». (США). (16+).
11.35 Х/ф «Чело-
век-паук». (США). (12+).
13.35 Х/ф «Человек-паук 
2». (США). (12+).
15.35 Х/ф «Посейдон». 
(США). (12+).
17.15 Х/ф «Легенда 
Зорро». (США). (16+).
19.20 Х/ф «Хорошо быть 
тихоней». (США). (16+).
21.00 Х/ф «Власть 
страха». (США). (16+).
22.55 Х/ф «Бердмэн». 
(США). (18+).
0.50 Х/ф «Фрида». (США 
- Мексика - Канада). 
2.50 Х/ф «Что скрывает 
ложь». (США). (16+).
4.20 Х/ф «Марли и я». 
(США). (12+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.00 «ДжеДАI».
8.35 «Загублений свiт».
12.45 Х/ф «Робокоп».
14.45 Х/ф «Робокоп 2».
17.00 Х/ф «Робокоп 3».
19.00 Х/ф «Сек`юрiтi». 
(16+).
20.50 Х/ф «Обiтниця 
мовчання». (16+).
22.40 Х/ф «Бойовi свинi». 
(16+).
0.15 Х/ф «Нiндзя 2». 
2.10 «Вiдеобiмба 2».
4.05 «Цiлком та-
ємно-2017».
5.45 Телемагазини.

п'ятниця, 24 вересня

субота, 25 вересня

6.00 Гiмн України.
6.05 Антропологiя.
6.30 М/ф «Дивне ки-
теня».
6.40 М/ф «Дощику, до-
щику, припусти».
6.50 М/ф «Дiвчинка та 
зайцi».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,23.5
0,2.25,5.10 Новини.
7.05,0.40 Т/с «Бен-
крофт». (16+).
8.05 Маршрутом змiн.
8.20 Вiдтiнки України.
8.55 Еко-люди.
9.10 Телепродаж.
9.40 Т/с «Курорт».
11.35 Д/с «Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-
Дiєго».
11.55,20.00 Д/с «Дика 
природа Iндiї».
13.10 Прозоро. Про акту-
альне.
14.00 UA:Фольк. Спо-
гади.
21.45,0.25,3.00,5.45
Спорт.
15.20 Концерт.
16.30 Д/с «Свiт дикої 
природи».
17.00,1.30 Прозоро. Про 
головне.
18.20 «По-людськи».
22.00 Х/ф «Опiвнiчний 
жеребець». (12+).
3.15,5.00 Погода.
3.20 «Зворотнiй вiдлiк».

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 «ТСН».
9.25,10.20,6.00 «Життя 
вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
14.45 «Одруження на-
ослiп 7».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Лiга смiху».
22.45 Д/ф «30 рокiв неза-
лежностi».

23.40 «Маскарад».
1.40 Х/ф «Дзеркала». 
(18+).
3.40 Детектив «Дев`ята 
брама». (16+).

3.25,18.00 «Стосується 
кожного».
4.55 «Телемагазин».
5.25,23.35 «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 «Чаклунське 
кохання».
14.30,15.30,1.25
«Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Кiнг-Конг».

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 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 «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 «Час за Грин-
вiчем».
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 Служба розшуку 
дiтей.
4.30,1.20 Факти.
4.50 Громадянська обо-
рона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10,20.10 Дизель-шоу. 
(12+).
12.00,13.25 Х/ф «Гло-
бальне вторгнення: Битва 
за Лос-Анджелес». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
14.55,16.15 Т/с «Пес». 
(16+).
17.45 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ 2». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
23.00,1.45 «На трьох». 
(16+).
3.25 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.30,19.00,22.50 Хо-
лостячка Злата Огнєвiч. 
(12+).
11.30,0.00 Як вийти 
замiж. (16+).
12.15,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
16.25,18.05 Т/с «Слiпа 
5». (12+).
0.55 Про що мовчать 
жiнки. (16+).

5.55,7.10 Kids` Time.
6.00 Том i Джерi.
7.15 Орел i решка.
9.30 Пекельна кухня.
12.05 Екси. (16+).
14.00 Дiти проти зiрок.
15.40 Х/ф «Еван Всемо-

гутнiй».
17.30 Х/ф «Фокус». (16+).
19.25 Х/ф «Ред». (16+).
22.00 Х/ф «Ред 2». (16+).
0.05 Х/ф «Кiлер-псих». 
(18+).
2.05 Вар`яти. (12+).
2.45 Служба розшуку 
дiтей.
2.50 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.40 Т/с «Сашка». (12+).
14.35 Т/с «Материнське 
серце», 1 с. (12+).
15.30 Т/с «Материнське 
серце». (12+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова 
Савiка Шустера.
0.00,2.00 Т/с «Акварелi». 
(12+).
1.30 Телемагазин.
6.00 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,14.00,1
6.00,17.00 «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.
18.00 «Моя країна» з М. 
Ганапольським та Ю. Лит-
виненко.
21.00 «Влада хохотала» з 
Ю. Петрушевським.
21.30 «Мiнiстерство 

правди».
22.00 «Запорєбрик 
News» з О. Курбановою.
22.15 «Українськi вiстi».
22.45 «Watchdogs».

6.00 Драма «Россия мо-
лодая», 5 с. (16+).
7.50 Х/ф «Гонки «Пу-
шечное ядро». (США). 
(16+).
9.55 Х/ф «Кожа, в ко-
торой я живу». (Испания 
- США). (16+).
12.25 Х/ф «Патруль». 
(США). (18+).
14.30 Х/ф «Если только». 
(США - Великобритания). 
(16+).
16.20 Х/ф «Аритмия». 
(18+).
18.55 Х/ф «Левша». (Гон-
конг - США). (18+).
21.30 Х/ф «Области 
тьмы». (США). (16+).
23.30 Х/ф «Красавчик 
Джонни». (США). (18+).
1.20 Х/ф «Молодой 
мастер». (Гонконг). (16+).
3.25 Х/ф «Альфа дог». 
(Германия - США). (18+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.40 «Ух ти show».
8.50 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.50 «Орел i решка. На 
краю свiту».
10.40,19.15 «Орел i 
решка. Морський сезон».
12.30,20.10 «Орел i 
решка. Дива свiту».
13.30,21.10 «Iнше 
життя».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
17.10 Х/ф «Наречений 
напрокат». (16+).
22.10 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+).
1.35 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
2.30 Т/с «Три сестри».
3.15 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. Топ 
100.
8.20 Iнстагламур.
9.20 Затишна дача.
10.20,17.30 Дача боро-
дача.
11.20,20.50 Удачний 
проект.
13.10,3.40 Кориснi по-
ради.
13.30 Доктор Толстiкова.
13.40 Курси елемен-
тарної кулiнарiї Гордона 
Рамзi.
14.40 Правила вижи-
вання.
15.40,1.50 Неймовiрнi 
iсторiї кохання.
16.40,23.10 Квартирне 
питання.
18.10,22.30 Дачна вiд-
повiдь.
19.50 Шiсть соток.
0.50 Iдеї ремонту.
2.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.00 «Top Shop».
6.20,1.45 «Правда 
життя».
7.55,9.00,17.00,2.50
«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».
3.20 «Речовий доказ».
4.00 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35,5.00 «Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,20.45 Вести. 

Местное время.
14.55,3.20 Т/с «Тайны 
следствия».
16.50 Новости культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.00 «Юморина-2021».
22.40 «Веселья час».
0.10 «2 Верник 2». А. 
Семчев и А. Мишина.
1.00 Х/ф «Клуб женщин».

6.00 Страх у твоєму домi.
6.50 Бандитська Одеса.
9.10,18.00 Правила ви-
живання.
10.10,1.30 Речовий 
доказ.
11.20,19.50 Ремесла за 
призначенням.
12.20 Брама часу.
13.20,4.30 Сiяя: з нами у 
дику природу.
14.20 Ближче до землi з 
Заком Ефроном.
15.10 Битва цивiлiзацiй.
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.
20.50 Дика Iндiя.
0.45 Їжа богiв.
2.25 Бандитський Київ.
3.15 Квiтка Цисик.
3.50 Пiдроблена iсторiя.
5.20 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30,22.00 Т/с «Ромео i 
Джульєтта з Черкас». 
(16+).
10.30 Х/ф «Красуня i 
Чудовисько».
13.00 4 весiлля.
14.00,17.00 Богиня 
шопiнгу. Екстремальний 
сезон.
15.00,2.15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00,3.05 Панянка-се-
лянка.
18.00 СуперЖiнка.
19.00,20.00,21.00 Од-
ного разу пiд Полтавою.
19.30,20.30 Танька i 

Володька.
23.00 Сiмейка У.
0.00 Країна У 2.1.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.50 Х/ф «Спеши лю-
бить». (США). (12+).
8.30 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (Франция). 
(12+).
10.20 Х/ф «Принцес-
са-невеста». (США). (6+).
11.55 Х/ф «Марли и я». 
(США). (12+).
13.50 Х/ф «Авиатор». 
(США - Германия). (16+).
16.35 Х/ф «Робин Гуд: 
Принц воров». (США). 
(12+).
18.55 Х/ф «Легенда 
Зорро». (США). (16+).
21.00 Х/ф «Фрида». 
(США - Мексика - Ка-
нада). (16+).
23.00 Х/ф «Выживший». 
(США - Гонконг). (18+).
1.30 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна». (США). (16+).
3.20 Х/ф «Бердмэн». 
(США). (18+).
5.15 Х/ф «Такси». 
(Франция). (16+).

6.00,18.50,2.20
«ДжеДАI».
6.10 Х/ф «Майор Пейн». 
(16+).
8.10 Х/ф «Вцiлiла». (16+).
10.00 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
11.55 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,1.50 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 Х/ф «Планета 
мавп».
21.55 Х/ф «Повстання 
планети мавп». (16+).
0.00 Х/ф «Слiд смертi».
2.50 «Цiлком та-
ємно-2017».
3.15 «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
.50,3.15,5.35 Новини.
7.10 М/ф «Як козак щастя 
шукав».
7.20 М/ф «Як козаки сiль 
купували».
7.30 М/ф «Як козаки 
кулiш варили».
7.40 М/ф «Як козаки при-
бульцiв зустрiчали».
8.10 Погода.
8.15 Д/с «Дикi тварини».
9.00 Божественна 
Лiтургiя Православної 
Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Като-
лицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята 
Меса Римсько-Като-
лицької Церкви в Українi.
13.30,2.00 Леонардо да 
Вiнчi.
14.35 Телепродаж.
15.05 UA:Фольк. Спо-
гади.
16.20 Мiста та мiстечка.
16.30 Т/с «Злочини ми-
нулого - мiжнароднi 
версiї». (16+).
18.40 Х/ф «Мир вашому 
дому».
21.25 Х/ф «Опiвнiчний 
жеребець». (12+).
23.15 #@)?$0 з Майклом 
Щуром. (16+).
0.15 Х/ф «Вавилон ХХ».
2.55 Земля, наближена 
до неба.
3.10 12 мiфiв про 
Донбас.
3.40 #ВУкраїнi.
5.05 Геолокацiя: Волинь.

7.00 «Життя вiдомих 
людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт 12. 
Пакистан».
11.00,2.40 «Свiт нави-
ворiт».
18.30 «Свiтське життя».

19.30,5.00 «ТСН-Тиж-
день».
21.00 «Танцi з зiрками».
0.15 «Лiга смiху».

3.55 М/ф.
4.05 Х/ф «Без року тиж-
день».
5.10 Х/ф «Суєта суєт».
6.45 Х/ф «Шукачi 
пригод».
9.00 «Готуємо разом».
10.00,11.00,12.00 «Iнше 
життя».
12.55 «Речдок. Виперед-
жаючи час».
17.20 Х/ф «Кiнг-Конг».
20.00 «Подробицi 
тижня».
22.00 Х/ф «В`язень замку 
Iф».
2.30 «Речдок».

6.00 Вiкно до Америки.
6.10,7.10 Д/с «Найне-
безпечнiшi польоти».
7.00,8.00,8.50,15.00,
,0.00,2.00,3.00,4.00 Час 
новин.
7.50,21.25 Актуально: 
Економiка. Полiтика. Со-
цiум.
8.05 Невигаданi iсторiї.
8.25 Vоїн - це я!
8.35 Натхнення.
9.00 Божественна 
лiтургiя ПЦУ.
11.00 Божественна 
лiтургiя УГКЦ.
12.15 Х/ф.
15.15,22.00 Концерт.
18.00,1.00,5.00 Пiд-
сумки тижня з А. Мiрош-
ниченко.
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!
4.35 Факти.
5.00 Не дай себе ошу-
кати.
5.45 Прихована небез-
пека.
6.45 Анти-зомбi.
7.35 Секретний фронт.
8.35 Громадянська обо-
рона.
9.40 Х/ф «Останнiй во-
лодар стихiй». (16+).
11.40,13.00 Х/ф «Король 
Артур: Легенда меча». 
(12+).
12.45 Факти. День.
14.25 Т/с «Пес». (16+).
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «Геошторм». 
(12+).
23.35 Х/ф «Дум». (18+).
1.35 Х/ф «Гаттака». (16+).
3.15 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.50 Т/с «Колiр при-
страстi». (16+).
9.55 МастерШеф. (12+).
13.45 Супербабуся. 
(12+).
18.40 Битва екстра-
сенсiв. (16+).
21.00 Один за всiх. (16+).
22.10 Таємницi ДНК. 
(16+).

6.00 Вар`яти. (12+).
6.50,8.15 Kids` Time.
6.55 Том i Джерi.
7.50 М/ф «Том i Джерi: 
Маленькi помiчники 
Санти».
8.20 М/ф «Тед-ман-
дрiвник i Таємниця царя 
Мiдаса».
10.10 Х/ф «Авангард». 
(12+).

12.10 Х/ф «Тран-
сформери: Темна сто-
рона Мiсяця». (16+).
15.30 Х/ф «Тран-
сформери: Останнiй 
лицар». (12+).
18.20 Х/ф «Реальна 
сталь». (16+).
21.00 Х/ф «Морський 
бiй». (16+).
23.40 Improv Live Show. 
(12+).

5.50 Сьогоднi.
6.50,4.00 Реальна мiс-
тика.
9.20 Т/с «Квiти дощу».
17.00 Т/с «Рись», 1 i 2 с. 
(12+).
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки 
з Олегом Панютою.
21.00 Т/с «Рись». (12+).
23.00,2.00 Т/с «Пору-
шуючи правила». (12+).
1.30 Телемагазин.
3.15 Гучна справа.
4.45 Т/с «Хiд прокурора». 
(16+).

9.00,10.00,11.00,12.00,
13.00,17.00 «Репортер». 
Новини.
9.15 «Медексперт» з К. 
Трушик.
10.10 «Про особисте» з 
Н. Фiцич.
11.15,12.15 «Акценти» з 
Н. Фiцич.
13.10 «П`ята колонка» з 
Х. Чернегою.
13.40 «Запорєбрик 
News» з О. Курбановою.
14.00,15.30 Концерт.
17.15 «Не наша Russia» з 
М. Гаєм та I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» з 
В. Калнишем.
20.00 «Прямий доказ».
20.20 «Watchdogs».
20.45 «Sound.чєк».
21.00 «Великi новини» з 
Т. Березовцем.
22.00 «Влада хохотала» з 
Ю. Петрушевським.
22.30 «Щасливий день з 

полiтиком».
23.00 «Вата шоу» з А. 
Полтавою.

6.00 Драма «Россия мо-
лодая», 7 с. (16+).
7.50 Х/ф «Полицейская 
история». (Гонконг). 
(16+).
9.55 Х/ф «Воспоминания 
о будущем». (Великобри-
тания - Дания). (16+).
12.25 Х/ф «Можно только 
представить». (США). 
(16+).
14.30 Х/ф «Медовый 
месяц Камиллы». (США 
- Великобритания). (16+).
16.20 Х/ф «Полицейская 
история 2». (Гонконг). 
(16+).
18.55 Х/ф «Солдат 
Джейн». (США - Велико-
британия). (16+).
21.30 Х/ф «Изящная 
эпоха». (Испания - 
Франция). (16+).
23.30 Х/ф «Жандарм 
женится». (Франция - 
Италия). (16+).
1.20 Х/ф «Городской 
охотник». (Гонконг - 
Япония). (16+).
3.25 Х/ф «Младенец на 
$30 000 000». (Гонконг). 
(16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.45 «Ух ти show».
9.00 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.50 Х/ф «А ось i вона». 
(16+).
12.45 Х/ф «Крадене по-
бачення». (16+).
14.15 «Орел i решка. 
Iвлєєва vs Бєдняков».
23.00 Т/с «Ганнiбал». 
(18+).
0.45 Х/ф «Пiвтора ли-
царя: В пошуках чарiвної 
принцеси Герцелiнди». 
(16+).

2.40 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 Рекордсмени Го-
лiвуда: Зворотнiй вiдлiк.
9.30,0.40 Iдеї ремонту.
10.20 Один за 100 годин.
12.00 Правила життя.
13.40 Правила вижи-
вання.
14.40 Шiсть соток.
18.00 Удачний проект.
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 «Дама з па-
пугою».
7.00 «Слово Предстоя-
теля».
7.10 «Випадковий свiдок. 
Навколо свiту».
9.40 Т/с «Коломбо». 
(16+).
14.05 Х/ф «Синьйор 
Робiнзон».
16.10 Х/ф «Ера дра-
конiв».
18.00 «Легенди карного 
розшуку».
22.00 Х/ф «Великий 
вибух». (18+).
0.00 Х/ф «Бiлий слон». 
1.45 «Речовий доказ».

6.15,3.00 Х/ф «Чело-
век-амфибия».
7.45 «Диалоги о жи-
вотных. Сафари Парк в 
Геленджике».
8.25 «Устами младенца».
9.10 Местное время. 
Воскресенье.
9.40 «Пешком...» Москва 
Бове.
10.15,4.40 «Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым».
10.55 «Утренняя почта с 

Николаем Басковым».
11.30 «Сто к одному».
12.15 «Большая пере-
делка».
13.15 «Парад юмора».
14.40 Т/с «Пенелопа».
18.15 Х/ф «Жена моего 
мужа».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
22.40 «Воскресный вечер 
с Владимиром Со-
ловьевым».
1.25 Х/ф «Таблетка от 
слез».

6.00 Випадковий свiдок.
9.00 Речовий доказ.
10.10 Правила вижи-
вання.
11.10,18.00 У пошуках 
iстини.
12.10 Їжа богiв.
13.10 Друге життя зви-
чайних речей.
14.10,21.00 Майбутнє с 
Джеймсом Вудсом.
17.00 Повiтрянi воїни.
19.00 Дика Iндiя.
23.50 Битва цивiлiзацiй.
0.50,5.10 Мiстична 
Україна.
1.40 Борис Патон. Лю-
дина майбутнього.
2.40 Шалiмов. Сто рокiв 
як один день.
3.25 Олег Антонов-лю-
дина неба.
4.20 Ремесла за призна-
ченням.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
11.00 М/ф «Секрет 
Робiнсонiв».
12.45,14.15,15.45,22.3
0,0.00,1.30 Одного разу 
пiд Полтавою.
13.45,23.30,1.00 Сi-
мейка У.
15.15,23.00,0.30 Танька 
i Володька.
16.45 М/ф «Епiк».
18.30 Х/ф «Едвард - ру-
ки-ножицi».

20.30 Х/ф «Вiктор Фран-
кенштейн». (16+).
2.15,4.00 Панянка-се-
лянка.
3.05 Вечiрка 2.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.15 Х/ф «Человек-паук». 
(США). (12+).
8.15 Х/ф «Человек-паук 
2». (США). (12+).
10.20 Х/ф «Спеши лю-
бить». (США). (12+).
12.00 Х/ф «Робин Гуд: 
Принц воров». (США). 
(12+).
14.15 Х/ф «Аисты». 
(США). (6+).
15.45 Х/ф «Джек - поко-
ритель великанов». 
(США). (12+).
17.35 Х/ф «Чужой билет». 
(США). (12+).
19.20,4.30 Х/ф 
«Седьмой сын». (США - 
Великобритания - Канада 
- Китай). (16+).
21.00 Х/ф «Останься». 
(США). (16+).
22.35 Х/ф «Академия 
вампиров». (США). (16+).
0.20 Х/ф «Власть страха». 
(США). (16+).
2.10 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка». (США). (16+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.00 «ДжеДАI».
9.00,0.55 «Загублений 
свiт».
13.15 Х/ф «Планета 
мавп».
15.45 Х/ф «Повстання 
планети мавп».
17.45 Х/ф «Свiтанок пла-
нети мавп». (16+).
20.10 Х/ф «Вiйна за пла-
нету мавп».
23.00 Х/ф «Остаточний 
вирок». (16+).
2.00 «Вiдеобiмба 2».
4.50 «Найкраще».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

неділя, 26 вересня

Відповіді на кросворд з №35

По горизонталi:
1. Рiчка в Росiї. 3. "...-банк". 5. 

Мiтки на картах. 7. Рiчка в Азiї. 9. 
Мiсто в Шотландiї. 10. Обме-

ження. 11. Бог Сонця. 13. Двiр-
ський слуга. 15. Жовте на квiтах. 

17. Кровоносна судина. 18. 
Опади. 19. Червона ... 22. Др.-

руськ. князь. 25. Переправа. 26. 
Збройний конфлiкт. 28. Опiр. 29. 
Двоюрiдний брат. 30. Вигук. 31. 

Син Дедала. 33. Батькiвщина 
тайських котiв. 35. Мiсто шу-

мерiв. 36. Рiв.

По вертикалi:
1. Рiчка в Росiї. 2. Ємнiсть з 

газом. 3. Тканина-утеплювач. 4. 
Антонов. 5. Артерiальна ... 6. 

Тропiчна жабка. 7. Алебастр. 8. 
Напiй з рому. 9. Вигук. 12. Ав-

томат Калашникова. 14. Примат. 
16. Навчальний заклад. 19. Фр. 

актриса ... Шнайдер. 20. Робiтник 
з обточування металу. 21. 

Купiдон. 22. Злакова культура. 
23. Риска. 24. Казковий карлик. 
25. Едгар ... 27. Вигук. 32. Слово 

з "Кiн-дза-дза". 34. Одиниця 
площi

По горизонталi:
1. Го. 4. Ку. 6. Адресат. 9. Па. 11. По. 
13. Iл. 14. Ост. 16. Аз. 17. Гул. 19. Аул. 
20. Де. 21. Анфас. 22. Iв. 23. Бiт. 24. 
Кут. 25. Яр. 26. Лев. 28. Ро. 30. Ла. 31. 
Ай. 32. Амнезiя. 37. Нi. 38. Ак

По вертикалi:
1. Га. 2. Од. 3. Ле. 4. Ка. 5. Ут. 7. Рiо. 8. 
Сет. 9. Пi. 10. Алгебра. 11. Палiтра. 12. 
Оз. 15. Суфле. 18. Лат. 19. Аск. 25. Ял. 
26. Лан. 27. Вуз. 29. Ой. 32. Ан. 33. Мi. 
34. Ер. 35. Iа. 36. Як

КРОСВОРД
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47
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, 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, 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, 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, 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 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

� БУДИНОК, с. Глибока Долина, 
вул. Сумська, 28. З/п 62,7 м.кв., 
господарські споруди, газ, вода, 
сад, з/д 20 соток, приватизована. 

Можливе довгострокове прожи-
вання на умовах утримання будинку 
в належному стані. Тел. 0665876366 
(Володимир), 0999533810 (Галина)

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

� 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, с. Хитці. Тел. 
0502824783.

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

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

� БУДИНОК, пров. 2-й Банний, 
8. З/п 81 м.кв., газ, вода, з/д 8,8 
соток, 4 кімнати. Ціна договірна. 
Тел. 0954203913 

� БУДИНОК, 86 м. кв., пров. Сум-
ський, 54. Поруч центр. Газ, вода, 
господарські споруди. Ціна дого-
вірна. Тел. 0951350748

� БУДИНОК, с. Сергіївка, газ, л/
кухня, гараж, сарай. З/д 20 соток, 
приватизована. Деталі по теле-
фону. Тел. 0953093033

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

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

� БУДИНОК, р-н автопарку, 96 
м. кв., всі зручності, на все лічиль-
ники, 2 гаража, з/д 20 соток, 3 
фази, місце для стоянки. Тел. 
0994703562. 

� БУДИНОК, р-н Підварок, 65 
м.кв., газ, вода, з/д 15 соток. Тел. 
0996159645. 

� 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, с. Островерхівка, 
жилий стан, 4 кімнати, 83 м.кв., 
зручності в будинку, на тери-
торії гараж, погріб, господар-
ські споруди. Тел. 0664198360, 
0972700086. 

� БУДИНОК, с. Осняги. Тел. 
0507359949

� ДАЧА с. Малі Будища, 50 метрів 
від річки, вагончик, ціна при огляді. 
Тел. 0995372117. 

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

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

� БУДИНОК, р-н Підварок, з/п 
68 м.кв., зручності в будинку, газ, 
вода, л/кухня, господарські спо-
руди, з/д 10 соток. Можливий 
обмін на 1-кімн. кв. з доплатою. 
Ціна договірна. Тел. 0990260984, 
0952500879

� САДИБА під дачу або про-
живання, с. Новоселівка. Тел. 
0502200275

� БУДИНОК, з/п 63 м.кв., с. П.-Ро-
менська, вул. Садова, газ, вода, л/
кухня 25 м.кв., 2 гаражі, 2 погріба, 
колодязь у дворі. З/д 15 соток. Ціна 
при огляді. Тел. 0953027838. 

КВАРТИРИ
Продаж

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

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

� 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

� 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., р-н Черемушки, 5/5 
поверх, з/п 24 м.кв. Гарний стан. 
Терміново. Тел. 0992729586. 

� 3-КІМН. кв., у приватному сек-
торі, 1-й поверх, індивідуальне опа-
лення, нова сантехніка, гараж. Тел. 
0994703562. 

� 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., з/п 50,5 м. кв., вул. 
Гетьманська, 49, 5/5 поверх. Ціна 
договірна. Тел. 0994573042.

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

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

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

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

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

� 4-КІМН. кв., з/п 81,2 м.кв. При-
ватизована. 4/4 поверх. Р-н Чере-

мушки, вул. Тельмана, 12А. Не 
кутова. Ціна 15 тис. у.о. Терміново. 
Тел. 0506519770, 0500348523. 

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

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 під будівництво гаража. 
Вул. Гагаріна, 18Б, №159. Тел. 
0675312909

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

� З/Д 10 соток, по вул. Ставковій. 
Тел. 0955870932. 

� З/Д у м. Гадяч. Тел. 0965696401

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 

ЗДАМ

� ЖИТЛО, подобово, на тривалий 
термін або бригаді у відрядженні, 
Інтернет, кондиціонер. Можливість 
надання відповідних документів. 
Тел. 0508783429. (21) 

� БЕТОНОМІШАЛКА. Тел. 
0505976790

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

� 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

� 2-КІМН. кв., центр міста, на 5-у 
поверсі, на довготривалий термін. 
Вимоги: порядність, своєчасна 
оплата, дбайливе ставлення до 
майна. Тел. 0992839394

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. 
0993979613, 0682246344 (Сергій) 

ГАРАЖІ
Продаж

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

� ГАРАЖ переносний, 5х3м. Тел. 
0661622291

АВТО
Продаж

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

� ВАЗ-21063, 1991 р.в., бензин, 

білий колір. Ціна при огляді. Тел. 
0966756831.

� ВАЗ-2106, 1988 р.в., фаркоп, 
білий. Ремонту не потребує. Ціна 25 
тис. грн. Торг. Тел. 0992632079

� ВАЗ-2101, біла, МР3, фаркоп. 
Ремонту не потребує. Ціна 17500 
грн. Торг. Тел. 0671299755 

� VW T-4, білий, вантажний, 
1995 р.в., дизель. Недорого. Тел. 
0664983941

� ВАЗ-2107, сірий колір, 2010 
р.в., газ/бензин, пробіг 37 тис. км. 
Тел. 0979847143. 

� OPEL Kadett, 1987 р.в., уні-
версал, 1,6 дизель, хороший 
стан. Не димить, масло не під-
тікає. Фаркоп, 2 к/т гуми.  Тел. 
0955438717

� ВАЗ-2103, у гарному робочому 
стані, газ/бензин. Тел. 0953011297

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

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

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

� ТРАКТОР Т-40. Тел. 0500629905

� МОТОБЛОК «Кентавр», 8 к.с. 
Куплений у бере зні, пройшов 
обкатку, на гарантії. + фреза. Тел. 
0665793821

МОТО
Продаж

� КОЛЯСКА до мотоцикла «ІЖ». 
Тел. 0956508786

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

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 
0679830196

38Тел. 0952516709, 0673571017

КУПЛЮ 
СВИНЕЙ. 
ДОРОГО

38

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

живою вагою. Терміновий виклик! 

КУПЛЮ 
ДОРОГО

КОРІВ, БИКІВ, 
ТЕЛИЦЬ, 
КОНЕЙ
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 � МОТОЦИКЛ «Shineray», 
гарний стан. Ціна 1000 у.о. Тел. 
0660317493. 

 � СКУТЕР, в-к Китай, 150 см. куб. 
Ціна 9100 грн. Тел. 0992625576. 

 � МОПЕД Honda Super Cub, 50 
куб., 4-тактний, інжектор. Розхід 
1л./100км. Ідеальний стан. Тел. 
0955438717

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

 � ГУМА зимова 185/65 R-14 – 
2 шт.; 225/55 R-18 – 4 шт. Тел. 
0509238851

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

 � З/Ч за символічну ціну. Тел. 
0501980859, 0663673032

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

 � ДОШКА, брус, штахет, шалівка. 
Дрова: сосна, береза. Доставка. 
Тел. 0509080626. (16)

 � 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

 � ДОШКА суха, недорого. Неве-
лика кількість. Тел. 0959172246. 

 � ТРУБА обсадна, пластикова, 
для свердловини довжина 3м., діа-
метр 125мм., товщина стінки 5 
мм., різьбове з’єднання, 9 шт. Тел. 
0957145301

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)

 � ШАФИ, 2шт., диван, ванна, 
мийка емальована, люстра, сер-
ванти, торшер. Тел. 0509864682. 

 � КУХНЯ у гарному стані. Тел. 
0502187742. 

 � ДИВАН + 2 крісла, комплект. 
Недорого. Тел. 0956193381. 

 � ЛІЖКО 2-спальне, ручної 
роботи, дерев’яне. Недорого. Тел. 
0663344382

РІЗНЕ
Продаж

 � 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

 � 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

 � 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

 � ПЕРЕГНІЙ. Тел. 0665740005

 � КАРТОПЛЯ. Тел. 0668625227

 � 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

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

 � КАРТОПЛЯ дрібна. Тел. 
0999113938

 � 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. 

 � СЕЙФ. Ліжка дерев’яні з 
матрацом. Дошка меблева 
2х0,9м., 3 шт., ящики меблеві, стіл 
овальний, мийка кухонна, нова. Тел. 
0990549626.

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

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

 � ПШЕНИЦЯ. Ціна 7 грн./кг. Мож-
лива доставка. Тел. 0663867758

 � КАРТОПЛЯ дрібна. Ціна дого-
вірна. Тел. 0506549659

 � КОЛЯСКА інвалідна. Тел. 
0509368002

 � ЦИБУЛЯ домашня, цибуля 
тиканка, буряк столовий, картопля 
дрібна, часник. Тел. 0509779570. 

 � ДРОВА, машина. Самовивіз. 
С. Осняги. Ціна 2500 грн. Тел. 
0662107531

 � ПШЕНИЦЯ. Ціна договірна. Тел. 
0664355919, 0962686535

 � КАРТОПЛЯ велика, їстівна. 
Ціна 9 грн./кг. Тел. 0505110068, 
0977708082

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

 � ЯЧМІНЬ. Картопля дрібна. 
Соя на посів. Тел. 0502241769, 
0972210906

 � ПРИЧІП «Креон», 2016 р.в. Роз-
міри 128х220. У гарному стані. Ціна 
15000 грн. Тел. 0508775257

 � КАРТОПЛЯ дрібна. Тел. 
0663863812. 

 � ЗЕРНО пшениці. Тел. 
0991630694

 � КАРТОПЛЯ дрібна. Тел. 
0509368002 

 � ЦИРКУЛЯРКА, стугальний. Тел. 
0992765312. 

 � ВЕЛОСИПЕД спортивний 
«Спутнік», хороший стан. Тел. 
0508133641.  

 � КАРТОПЛЯ дрібна, 20 відер, 10 
грн./відро. Тел. 0506191326. 

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

 � ВАННА б/в, серванти 2шт., 
мийка емальована, крісло, шафи 
2шт., диван, 5 кімнатних дверей. 
Тел. 0509864682.  

 � НАПІВАКОРДЕОН «Weltmeister» 
німецького в-ва. Добрий стан, ціна 
договірна. Тел. 0991417964.  

 � ЦИБУЛЯ, 2 сітки, або 
обміняю на 2 сітки картоплі. Тел. 
0994594987. 

 � КАРТОПЛЯ дрібна. Тел. 
0669538015. 

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

 � ТРУБИ цементні, д.100мм., дов-
жина 4м. Балон газовий. Ємність 
для зерна. Тел. 0668411837. 

 � КАРТОПЛЯ дрібна, 200 кг., 1,5 
грн./кг. с. Осняги. Тел. 0662107531. 

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

 � КАРТОПЛЯ дрібна, з неї 
можна вибрати на посадку. Тел. 
0668165132. 

 � ЛІЖКО дитяче, дерев’яне 
1,4х0,65м. Костюм чоловічий, 
новий, р. 48-50, люстра на 5 ламп, 
художні книги, стелаж металевий 

2,0х1,6х0,9м., матрац «Дормео» 
2,0х1,4м. Тел. 0956136209.

 � ТЕЛЕВІЗОР, холодильник, стіл 
комп’ютерний, пральна машина, 
швейна машина, посудомийка, 
постільна білизна, одіяло, каністра 
40л., 3, 4, емальовані миски, таз 
алюмінієвий. Тел. 0956208227. 

 � ВЕЛОСИПЕД «Аіст», гарний 
стан. Ціна 2100 грн. Тел. 
0996695100. 

 � ВУГІЛЛЯ, недорого. DVD. Тел. 
0984024712. 

 � СТІЛ, посуд, столові прибори, 
пельменниця, вафельниця, ман-
тишниця, сахарниця, фужери, 
мішки цукрові, стіл комп’ю-
терний, стільці, блюдця великі. Тел. 
0956208227.  

 � ПОСУД, сумки, саквояж аме-
риканський, алое вік 15 років, 
одяг, взуття, шуби, пальто, книги, 
швейна машина «подольська». Тел. 
0993563369.

 � ДВЕРІ б/в, 2,10х0,55 – 6 шт., 
вікна 1,80х1,40 – 2шт., 1,40х1,20 – 
7 шт., 2,0х1,10 – 2шт., 2,10х1,50 – 
1шт. Недорого. Тел. 0669542262.  

 � ПРИЧЕП саморобний, зручний, 
до авто/мото, для перевезення на 
коротку відстань бичків, свиней. 
Ціна 2 тис. грн. Тел. 0669140403.  

 � ВОДОНАГРІВАЧ 50л., б/в 2 
місяці. Телевізор ж/к «Samsung», 
нова соковижималка електрична, 
холодильник «Дніпро», б/в, елек-
трична поверхня, нова, в-к Німеч-
чина, велосипед дитячий. Тел. 
0993563784.  

 � ДВЕРІ броньовані, крупо-
рушка ручна, пускач 100А, опро-
кидувач М-412. Тел. 0501980859, 
0663673032. 

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

 � ВЕЛОСИПЕД «Україна», в хоро-
шому стані. Ціна 750 грн. Тел. 
0663821086. 

 � КАРТОПЛЯ дрібна, часник, 
морква на корм для тварин. Тел. 
0969148327

ТВАРИНИ
продаж

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

 � 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. Козе-
нята парувального віку. Тел. 
0682163214

 � КІЗОЧКИ, с. Лютенька. Одна 
окотилась весною, друга око-
титься + - 20 вересня. Первітки. 
Терміново. Тел. 0506381213

 � ТЕЛИЦЯ, тільність 6 місяців, с. 
Соснівка. Тел. 0673930359 

 � ЦУЦЕНЯ породи «Алабай». 
Чорного окрасу. Ціна договірна, 
з документами. Тел. 0660212053, 
0688874299.

 � КОРОВА. Теличка віком 1 рік, 4 
міс. Тел. 0950231299

 � КОРОВА, тільність 4 міс. Термі-
ново. Недорого. Тел. 0999203618. 

 � КОЗА первістка. Коза віком 
5 років. Молоко смачне. Тел. 
0967531308. 

 � КОБИЛА робоча, вік 16 
років, із сіном, на утримання. 
Тел.0666201789.

 � ВІДДАМ КОШЕНЯТ у гарні, 
добрі, руки. Грайливі, звичні до 
листа. Тел. 0509192761. 

 � ВІДДАМ в добрі руки коше-
няток, 2,5 міс., котик персик пух-
настий, киця полосата. Димок пух-
настий. Гарні, грайливі, до лотка 
привчені. Без паразитів. Тел. 
0663821081. 

 � СИМПАТИЧНИЙ КОТИК шукає 
дбайливих господарів. Лоток «на 
відмінно». Тел. 0667549418. 

 � КОЗА дійна. Дві кізочки молоді, 
шуті. Тел. 0969148327.

КУПЛЮ
 

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

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

 � ЗЕМЛЮ с/г призначення (пай). 
Тел. 0631081997  

 � ШИФЕР б/в, недорого, 35 
листів. Тел. 0950220586. 

 � ТРУБИ на 90, різної дов-
жини, із горловиною, і коліна до 
неї – сталь або чугун. Перехідник 
90/100. Велосипед дорослий. Тел. 
0508502977 

 � ГАРБУЗИ, картоплю дрібну, 
кукурудзу в качанах або обміняю на 
мед. Тел. 0995586145. 

 � ПРИЙМУ ДРОВА В ДАР, інвалід 
ІІ-ї групи. Тел. 0956509169

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.  Тел. 0961267917

 � ВТРАЧЕНЕ посвідчення бага-
тодітної матері №128-214 від 
29.08.2019 року видане на ім’я 
Олени Андріївни Білої. 

 � ВТРАЧЕНЕ пенсійне посвід-
чення видане на ім’я Людмили 
Яківни Йосипенко. 

 � ЗАГУБЛЕНИЙ диплом виданий 
на ім’я Катерини Сергіївни Костюк. 
Прошу повернути за винагороду. 
Тел. 0990141875

ЗНАЙОМСТВА

 � ЧОЛОВІК, 54 роки, познайо-
миться з жінкою для серйозних сто-
сунків. Тел. 0978980792

ПОСЛУГИ

 � РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
холодильників, мультиварок, 
мікрохвильовок, пилососів, хлі-
бопічок та іншої побутової тех-
ніки. Ремонт електроінстру-
ментів. Тел. 0953255822, 
0678862611

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

 � Б’ЄМО СВЕРДЛОВИНИ. Тел. 
0687844221

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

 � СПИЛЮВАННЯ ДЕРЕВ будь-
якої складності. Тел. 0988654900

 � ПРИВЕЗУ: пісок, гран-
відсів, щебінь, кільця на каналі-
зацію, Послуги маніпулятора. Тел. 
0662127037. (16)

 � САНТЕХНІКА. УСІ ВИДИ 
РОБІТ: монтаж – демонтаж, мета-
лопласт – екопласт, каналізація. 
Встановлення лічильників, бой-
лерів, насосних станцій. Вода, опа-
лення. Ремонт. Тел. 0662743611. 
(Олексій). (17)

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

 � РЕМОНТ КВАРТИР, БУДИНКІВ. 
Шпаклівка, шпалери, 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

 � ЧИСТИМО ТА ПОГЛИБЛЮЄМО 
колодязі, копаємо каналізації. 
Виконуємо монтаж труб. Тел. 
0997072433, 0972524399

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

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

 � ПОСЛУГИ ЕЛЕКТРИКА: монтаж 
та ремонт внутрішньої електропро-
водки. Тел. 0667462853

 � 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. Зварю-
вальні 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. Професійно. Якісно. 
Відповідально. Тел.0992666391

 � ВСІ ВНУТРІШНІ РОБОТИ. Шпа-
клівка, гіпсокартон, плитка, ламінат, 
клейка шпалер, встановлення уні-
тазів, ванн. Фарбування стін і стель. 
Недорого. Телефонуйте, 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. БУДІВЕЛЬНІ 
РОБОТИ: гіпсокартон, пластик, 
ОСБ, шпалери, лінолеум, від-
коси, м/п вікна, двері, бал-
кони, сайдинг, блокхауз, зварю-
вальні роботи, сантехніка, пайка 
труб, опалення та інше. Тел. 
0994174060

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

 � РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
холодильників, мультиварок, 
мікрохвильовок, пилососів, хлі-
бопічок та іншої побутової тех-
ніки. Ремонт електроінстру-
ментів. Тел. 0953255822, 
0678862611

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

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

 � РЕМОНТ: плитка, штукатурка, 
сантехніка, електрика, гіпсокартон, 
пластик, ламінат, лінолеум. Сан-
вузол під ключ. Тел. 0662806685

 � РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
холодильників, мультиварок, 
мікрохвильовок, пилососів, хлі-
бопічок та іншої побутової тех-
ніки. Ремонт електроінстру-
ментів. Тел. 0953255822, 
0678862611

 � БУРІННЯ СВЕРДЛОВИН на 
воду різних діаметрів. Комплек-
тація фільтрами з нержавіючої 
сталі, поліпропілену (на вибір). Тел. 
0660428837, 0967716776

 � ПОСЛУГИ ЕЛЕКТРИКА: 
монтаж, ремонт, консультація. Тел. 
0950810277

РОБОТА

 � Пропонуємо роботу ОХОРОНЦЯ 
(чоловіки та жінки), вахтовий метод 
15*15 діб. Проїзд, проживання за 
рахунок фірми, компенсація за хар-
чування. Заробітна 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 ПРИБИРАЛЬ-
НИЦЯ без досвіду роботи. Теле-
фонувати 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

 � 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

 � ПОТРІБНА ПРИБИРАЛЬ-
НИЦЯ на постійне місце роботи в 
«Кав’ярню на Гетьманській». Графік: 
2через 2 дні із 8.00 до 19.00. Тел. 
0664972552

 � ТОВ «АГРО-КРАЙ» запрошує на 
постійну роботу ВОДІЯ автотран-
спортних засобів (кат. «С»). Офі-
ційне працевлаштування. Звер-
татися за адресою: м. Гадяч, вул. 
Лохвицька, 29. Тел. 0672471461

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

 � 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)

11 вересня :
«Дружба» (Очеретувате) – «КЛФ» (Полтава) — 1:0

«Пирятин» (Пирятин) – «Інваспорт» (Полтава) — 0:2
«Чутове» (Чутове) – 

«Велика Багачка» (В. Багачка) — 2:3
«Лубни» (Лубни) – 

«Стандарт» (Н. Санжари) — 1:4
2 тур ГРУПА «А» 

12 вересня:
ФК «Динамо» (Решетилівка) – ФК «Гірник-Спорт-2» 

(Горішні Плавні) — 4:1
2 тур ГРУПА «Б» 

11 вересня :
ФК «Маяк» (Котельва) – «Альтаір» (Бутенки) — 4:0

12 вересня 2021 р. (неділя):         
ФК «Опішня» (Опішня)– «Локомотив» (Гребінка) — 4:0

Громадська спілка  
«Асоціація футболу Полтавщини»

ФУТБОЛ 

РЕЗУЛЬТАТИ МАТЧІВ 2 ТУР 
ВИЩА ЛІГА, ГРУПИ «А», «Б»
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Вітання

ВІТАЄМО ВІТАЄМО 
молодих маммолодих мам

9.09. Наталія Гришанович 

(м.Гадяч) хл., 3415 53 см

9.09. Олександра Кочубей 

(с.Розбишівка) дівч., 3320 54 см

Анастасія Марченко, чемпіонка із пауерліфтингу провела тренування для школярів Гадяцької громади

Учасники велопробігу Гадячани рулять

11.09. Анжела Замотаєва 

(м.Гадяч) дівч., 3140 52 см

13.09 Юлія Боряк (м.Гадяч) 

хл., 3560 53 см
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Проектування та благоустрій прибу-
динкових територій регулюється ДБН 
2.2-5:2011 «Благоустрій територій». У 
розділі «Благоустрій прибудинкових 
територій» наведені такі основні вимо-
ги до територій з колективним корис-
туванням прибудинковою територі-
єю (багатоквартирна багатоповерхова 
забудова):

обов’язково необхідно передбачати 
такі елементи: проїзд (проїзди), пішо-
хідні комунікації (основні, другоряд-
ні), велосипедні доріжки, майданчики 
(дитячі, спортивні, відпочинку, розмі-
щення контейнерів для збирання побу-
тових відходів, гостьових автостоянок, 
майданчики для вигулу собак), озеле-
нення території;

в місцях перетину пішохідних доріг з 
автомобільними проїздами слід влаш-
товувати плавні переходи для пересу-
вання маломобільних груп населення;

проїзна та пішохідна частини повинні 
бути обов’язково розмежовані;

між вимощенням житлового будинку 
і проїздом необхідно передбачати при-
будинкові смуги озеленення;

розміщення дитячих, спортивних, 
сміттєвих майданчиків вздовж магі-
стральних вулиць забороняється;

висота огородження прибудинкової 
території (за наявності) має бути не 
більше ніж 2,0 м на межі із сусідніми 
земельними ділянками та не більше ніж 
2,5 м на межі з вулицею.

Трасування внутрішньоквартальних 
проїздів повинне забезпечувати меха-
нізоване прибирання сміття і снігу без 

«мертвих зон», недоступних для спе-
ціально обладнаних транспортних за-
собів, що здійснюють механізоване 
прибирання.

Із зовнішнього боку проїздів треба 
залишати технічну смугу для складу-
вання снігу під час його прибирання з 
проїздів.

Використання майданчиків розворо-
тів для зупинки і зберігання транспорт-
них засобів заборонено.

Обов’язковий перелік елементів бла-
гоустрою на прибудинковій території 
колективного користування повинен 
включати: тверді види покриття про-
їзду, різні види покриття майданчиків, 
елементи сполучення поверхонь, облад-
нання майданчиків, озеленення, освіт-
лювальне обладнання, урни, обладнан-
ня для паркування велосипедів.

Озеленення прибудинкової терито-
рії треба формувати між вимощенням 
житлового будинку і проїздом (прибу-
динкові смуги озеленення), між про-
їздом та зовнішніми межами території: 
на прибудинкових ділянках - квітники, 
клумби, рослини, що в’ються, компак-
тні групи кущів, невисоких окремих де-
рев; на іншій території - вільні компози-
ції і різноманітні прийоми озеленення. 
Рекомендується використання декора-
тивних видів зелених насаджень.

Розміщення майданчиків (дитячих, 
спортивних, для розміщення контей-
нерів) на прибудинковій території, що 
розташована вздовж магістральних ву-
лиць, заборонено.

Перші п'ять колекторських компа-
ній зареєстровано Національним бан-
ком України. Незареєстровані компанії 
не зможуть здійснювати урегулювання 
простроченої заборгованості з жовтня. 
Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

Як сповіщалося, у березні Верховна 
Рада України підтримала в другому чи-
танні та в цілому законопроєкт про за-
хист боржників при врегулюванні про-
строченої заборгованості. Закон (крім 
окремих положень) набрав чинності за 
три місяці.

Законом передбачено формування 
публічного реєстру колекторських ком-
паній, який вестиме Національний банк 
України.

7 вересня НБУ оголосив, що проце-
дуру реєстрації пройшли перші п’ять 
компаній:

ТОВ «КОМПАНІЯ АКСІЛІУМ» 
(ЄДРПОУ 43227197);

ТОВ «ІНФІДІС» 
(ЄДРПОУ 41476560);
ТОВ «ФІНТЕХ-КОЛЕКТ» 
(ЄДРПОУ 44364802);
ТОВ «СЛУЖБА 
ВИКОНАННЯ СТЯГНЕННЯ» 
(ЄДРПОУ 44303859);
ТОВ «УКРАЇНСЬКА 
КОЛЕКТОРСЬКА АГЕНЦІЯ» 
(ЄДРПОУ 41501722).
Усі решта компаній, що здійснювали 

діяльність з урегулювання простроче-
ної заборгованості та планують продов-
жувати свою діяльність, так само мають 
звернутися до НБУ для набуття стату-
су колекторської компанії.

Незареєстровані компанії не зможуть 
здійснювати таку діяльність після 14 
жовтня 2021 року. Нагадаємо, тим са-
мим законом Рада заборонила колекто-
рам погрожувати боржникам і «терори-
зувати» їх по телефону. 

Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енер-
гетики та комунальних послуг пові-
домила, що за результатами планової 
перевірки, регулятор встановив, що 
ліцензіат не дотримався низки вимог 
нормативно-правових актів, що регу-
люють функціонування ринку елек-
тричної енергії, та порушив ліцензійні 
умови з розподілу електричної енер-
гії та здійснення заходів державного 
регулювання.  

Зокрема, підприємство допустило 
велику кількість порушень щодо на-
дання послуг з приєднань споживачів 
до електромереж - як своєчасності на-
дання зазначених послуг, так і проце-
дури заключення договорів з додат-
ковими умовами до договорів типової 
форми.  

Згідно з повідомленням на сайті 
НКРЕКП, крім того, акціонерне то-
вариство «Полтаваобленерго» пору-
шило вимоги щодо:

- своєчасного надання звітності сто-
совно виконання рішень НКРЕКП;

- недотримання встановленої струк-
тури тарифу на виконання інвестицій-
ної програми;

- недотримання стандартів роботи 
кол-центру тощо.

«Останнім часом підприємство АТ 
«Полтаваобленерго» перебуває під 
особливою увагою Регулятора че-

рез те, що воно незадовільно виконує 
свої зобов’язання перед споживача-
ми. Більше того, в разі, якщо ліцензі-
ат звертатиметься до Комісії з прохан-
ням про переведення на стимулююче 
регулювання, наразі ми не можемо 
дати позитивну відповідь саме з при-
чини грубих порушень правил при-
єднання до електромереж певним 
споживачам», - пояснив голова Ре-
гулятора Валерій Тарасюк. Також у 
повідомленні йдеться, що під час пе-
ревірки товариства виявили безпре-
цедентні порушення, яких не було в 
жодних інших операторів систем роз-
поділу. Різним споживачам компанія 
виставляла різні вимоги щодо приєд-
нання, застосовувала дискримінацій-
ні дії – не підключала впродовж років, 
порушувала порядок надання додат-
кових угод, свідомо вводила спожи-
вачів в оману під час заключення до-
даткових угод.

«Відповідно до процедури ми на-
правимо усі матеріали стосовно цієї 
перевірки до Антимонопольного ко-
мітету України з проханням розпоча-
ти розслідування. Оскільки в діях АТ 
«Полтаваобленерго» ми вбачаємо не-
припустиму поведінку монополіста 
по відношенню до великої кількості 
споживачів», - розповіла член націо-
нальної комісії Ольга Бабій, йдеться 
на офіційному сайті НКРЕКП.

В Україні, станом на 10 вересня, 
виготовлено 18,8 тис. т цукру 
та перероблено 176,9 тис. 
т цукрових буряків. Про це 
повідомляє ukrsugar.com. 
Зазначається, що о роботи 
приступило 5 цукрових заводів. 
Сезон цукроваріння офіційно 
розпочато 21 серпня.
Зокрема:
21 серпня — ТОВ «Панда» (Сели-

щанський цукровий завод);
1 вересня — ТОВ «Продовольча 

компанія «Зоря Поділля» (Гайсин-
ський цукровий завод);

3 вересня — ПрАТ «Червонський 
цукровик»;

5 вересня — ТзОВ «Радехівський 
цукор» (Радехівське виробництво);

7 вересня — ПрАТ «Саливонків-
ський цукровий завод».

Нагадаємо, що в поточному році 
планується робота 33 цукрових 
заводів.

НБУ ЗАРЕЄСТРУВАВ ПЕРШІ 
КОЛЕКТОРСЬКІ КОМПАНІЇ

ДО РОБОТИ ПРИСТУПИЛИ 
5 ЦУКРОВИХ ЗАВОДІВ

УСЕ, ЩО ТРЕБА ЗНАТИ 
ПРО БЛАГОУСТРІЙ 
ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
ОШТРАФУВАЛИ НА 
1,7 МЛН ГРН ЗА 
ПОРУШЕННЯ НА РИНКУ 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ
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Оголошення, реклама

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

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

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

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

ПРАЦЮЄ СИСТЕМА ЗНИЖОК!

Тел. 0958276908Форма оплати- 
будь-яка.

ЕВАКУАТОР-МАНІПУЛЯТОР
ЦІЛОДОБОВО

Оренда лафету
ВИКУП 

автомобілів, 
мотоциклів та 
мопедів на з/ч

Тел. 0508406689, 
0974018984

ВІДЕО-
СПОСТЕРЕЖЕННЯ

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

ЦИФРОВІ
Супутникові 

системи

КОНДИЦІОНЕРИ

Продаж, монтаж, 
налаштування,

Сервісне 
обслуговування

ГАРАНТІЯ

Ним був зігрітий вечір пам’яті видатного 
нашого земляка Григорія Шанька, у 
Ціпківському сільському клубі.

Григорій Андрійович Шанько - поет, публіцист, кра-
єзнавець і пошуковець, невтомний пропагандист скар-
бів багатовікової культури предків сучасних гадячан.

Про його щедрий ужинок на літературній та 
життєвій ниві говорили краєзнавець Ганна Дейна, 
бібліотекар Ольга Красюк, композитор Володимир 
Близнюк, поет Олександр Недовіс, Віктор Романенко 
Краснолуцький сільський голова, Галина Лєбєдєва, 
Ціпківський староста. 

У вінку пам›яті були гарно переплетені слова, вірші, 

пісні, спогади аматорів сцени, шкільної молоді села, 
мисткинь етно- гурту «Чорнобривці», Хитцівської 
школи. Змістовний, цікавий вечір пам›яті був 
проведений за ініціативи та активної участі рідних і 
близьких нашого відомого земляка.

Людмила Зубко

СВІТЛО ДУХОВНОСТІ І 
ЛЮБОВІ ДО РІДНОГО КРАЮ
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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 Корів (30-33 грн/кг) Корів (30-33 грн/кг) 
биків (40-43 грн/кг)биків (40-43 грн/кг)

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

закуповує у населення

Тел. 0506470658Тел. 0506470658
06717739490671773949

Перевезу тварин для 
власних потреб

Куплю корів, 
телят, коней

Термінові 
виклики

КУПЛЮ КОРІВ, 
БИКІВ, КОНЕЙ, 

КНУРІВ

Тел. 0501494065, 
0674238521 Віталій

Дорого
Вимушений 
доріз

Х
ар

кі
в

Куплю биків, 
корів, телят,

телиць, коней
Дорого

Те
л.

 

05
05

77
56

90

Оголошення, реклама

0664217175  
0983080738Тел. 

ЗАКУПОВУЮТЬ ДОРОГО 
У НАСЕЛЕННЯ 

КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ.
Вимушений доріз

Представники Гадяцького м’ясокомбінату

КУПЛЮ БИКІВ, 
КОРІВ, ТЕЛИЦЬ

ЦІЛОДОБОВО
САМОВИВІЗ

 0957789703
 0974105401 Тел.

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

Тел. 0669445682

КУПЛЮ БИКІВ, 
КОРІВ, ТЕЛИЦЬ

 ДОРІЗ
Масим

Продам молодих 
курей

Тел. 0953514339Тел. 0953514339

та курей 
віком 

10 місяців

18 ВЕРЕСНЯ, СУБОТА.
10.00 Ювілейний дворик «На гостини до Драгоманових», 
м. Гадяч, пл.Миру,19, бібліотека ім. Лесі Українки.
10.00 Урочистості, присвячені 180-річчю від дня 
народження М.Драгоманова, 160-річчю Гадяцької 
книгозбірні, м.Гадяч, спортмайданчик у міському 
парку. 
10.30 Презентація книги Тамари Скрипки «Родові гнізда 
Драгоманових-Косачів: їх устрій та культура», м. Гадяч, 
пл.Миру,19 читальна зала бібліотеки.
10.45 Презентація «Мистецького грона» О.Недовіс 
«Закохані в слово і пісню» м. Гадяч
пл.Миру,19, читальна зала бібліотеки.
11.00 Презентація та погашення ювілейної власної марки 
від «Укрпошти», м. Гадяч
пл.Миру,19, читальна зала бібліотеки.
11.20 Поетичний перегляд «Стежиною поезій Олександра 
Недовіса», м. Гадяч, пл.Миру,19, читальна зала бібліотеки.
12.00 Покладання квітів до пам’ятних знаків, м.Гадяч, 
міський парк; пров.Драгоманова. 

180 РОКІВ ВІД 
ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

МИХАЙЛА 
ДРАГОМАНОВА

афіша
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Реклама:

1 стор. сторінка в кольорі, стандартний блок 

84х43 мм – 1000 грн на 4 тижні;

32 стор. сторінка в кольорі, стандартний блок 

84х43 мм – 500 грн на 4 тижні;

2 стор., в кольорі – стандартний блок 

84х43 мм – 550 грн;

25-26 стор., в кольорі – стандартний блок 

84х43 мм – 400 грн; (0.5 блока – 300 грн);

21-22, 27-29 стор. ч/б – стандартний блок 

84х43 мм – 350 грн на 4 тижні. (0,5 блока –250 грн).

ВІТАННЯ – 100 грн (1 блок без фото)

НЕКРОЛОГИ – 100 грн (1 блок без фото) 

Оголошення

Приватне (продам-куплю) (4р.) – 50 грн.

Нерухомість, ТРАНСПОРТ (4р.) – 150 грн.

Комерційне ЗДАМ (4р.) – 150 грн.

Робота (4р.) – 100 грн (одна вакансія)

Послуги (4р.) – 150 грн (75 – 2 виходи)

Бюро знахідок (4р.) – 100 грн.

Знайомство (4р.) – 50 грн.

Виділення жирним шрифтом – 20 грн.

Виділення в рамці – 30 грн.

Подяка (фіз. особам, організаціям, 

підприємствам, партіям) – 2 грн/см кв.

Продаж друкованої площі – 3 грн/см кв.

Оплата здійснюється у вигідній для клієнта формі.

ПРАЙСЛИСТ

Тел. (05354) 3-34-67, 0508011885

Оголошення, реклама

ПОГОДА

Марка 
пального

Вартість, 
грн 

А-92 28,72

А-95 29,52

ДП 27,62
ГАЗ 17,38

Ціни на пальне станом на 
14.09.2021 р.

Курс валют станом 

на 14.09.2021 р.

Купівля Продаж НБУ

USD 26,59 26,78 26,6920

EUR 31,29 31,63 31,4472

10 RUB 3,24 3,75 3,6623

39

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

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

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

Тел. 0662506957

АВТОЕЛЕКТРИК

30.09.2021

33Тел.0958276908

ПОСЛУГИ 
АСЕНІЗАТОРА
ЗІЛ-130 ОБ’ЄМ 

6 м куб.

ПО МІСТУ 
ТА РАЙОНУ

38

(сосна, липа), дошка 
для підлоги, блок 

хаус, паркетна 
дошка, брус

ВАГОНКА 
Тел. 0988113050

Очищення 
димоходів, камінів, 

вентиляційних 
каналів турбощіткою.
Діаметр димоходів від 

100 до 400 мм. 

33

Вартість від 150 грн.
Заявки за тел.

0958276908

36

 ЧОРНИХ ТА 
КОЛЬОРОВИХ 

МЕТАЛІВ
Дорого

Лі
ц.

 А
Е 

№
29

25
58

 в
ід

 5
.0

5.
14

Тел. 0997956117

ПРОДАЖ ТА ОБМІН 
вуглекислотних та 
кисневих балонів

АРГОН

БРУХТ

ТЕЛЕФОН 
редакції: 

0508011885 
3-34-67

35

КУПЛЮ 
СТАРІ

0994174060

холодильники, 
телевізори, 

газові колонки та інше

Четвер, 16 вересня 
Невелика хмарність
мін. +8°, макс. +19°

П’ятниця, 17 вересня 
Мінлива хмарність
мін. +7°, макс. +21°

Субота, 18 вересня
Хмарно, місцями сильний 
дощ
мін. +13°, макс. +20°

Неділя, 19 вересня
Хмарно, невеликий дощ
мін. +11°, макс. +18°

Понеділок, 20 вересня
Хмарно, невеликий дощ
мін. +8°, макс. +13°

Вівторок, 21 вересня
Хмарно
мін. +6°, макс. +11°

Середа, 22 вересня
Хмарно
мін. +5°, макс. +10°

38

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
ВІКНА, ДВЕРІ, 

БАЛКОНИ

Тел. 0952229992, 0987452220, 0994174060

СУПУТНИКОВЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Встановлення, 
налаштування, 

обслуговування, 
гарантія

Низькі Низькі 
ціни, ціни, 
постійно постійно 
діючі діючі 
знижкизнижки

36Тел. 0992458874

ПЕРЕТЯЖКА
м’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

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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Застосування РРО підприємцями 
– спрощенцями

У разі проведення розрахунків між 
суб’єктами господарювання у безго-
тівковій формі, а саме при переказі ко-
штів з розрахункового рахунка суб’єкта 
господарювання, який отримує това-
ри, роботи (послуги), на розрахунко-
вий рахунок постачальника товару, ре-
єстратор розрахункових операцій або 
програмний РРО ПРРО не застосову-
ється. Якщо фізична особа – підприє-
мець є платником єдиного податку та 
здійснює продаж технічно складних 
побутових товарів, що підлягають га-
рантійному ремонту, то такий підпри-
ємець застосовує РРО або ПРРО під 
час продажу всіх наявних на господар-
ському об’єкті товарів, а не лише тех-
нічно складних товарів. Якщо фізична 
особа – підприємець – платник єдино-
го податку здійснює реалізацію техніч-
но складних побутових товарів, які під-
лягають гарантійному ремонту лише в 
одній із господарських одиниць, то така 
особа зобов’язана проводити розрахун-
кові операції за однаковим порядком на 
усіх своїх господарських одиницях, зо-
крема, застосовувати РРО або ПРРО 
незалежно від асортименту товарів на 
інших господарських одиницях, оскіль-
ки законодавством передбачені вимоги 
до платника податків - суб’єкта госпо-
дарювання, а не до його структурних 
підрозділів. 

Про одноразове добровільне 
декларування під час сеансу 
телефонного зв’язку  
«гаряча лінія»
Нещодавно начальником Гадяцької 

ДПІ Головного управління ДПС у Пол-
тавській області  було проведено сеанс 
телефонного зв’язку «гаряча лінія» на 
тему «Інформування громадськості з 
питань подання одноразової (спеціаль-
ної) добровільної декларації фізичними 
особами». Під час телефонного сеансу 
Микола Рудько звернув увагу платни-
ків, що з 1 вересня 2021 року громадя-
ни мають право легалізувати своє май-
но та статки. Це може бути нерухомість, 
валюта або цінні папери, при придбан-
ні або отриманні яких не сплачувалися 
податки. Для цього необхідно зробити 
лише два кроки – надати до Державної 
податкової служби України декларацію 
в електронному вигляді та сплатити до 
бюджету одноразовий збір у розмірі від 
2,5 до 9 відсотків. Це є значно нижчим, 
ніж встановлені податки, наприклад, 
податок на доходи фізичних осіб, який 
сьогодні складає 18 відсотків.  Також 
було наголошено, що громадяни, які 
скористаються правом подати однора-
зову добровільну декларацію та із заде-
кларованих активів сплатять збір, дер-
жава гарантуватиме їм звільнення від 

відповідальності за порушення подат-
кового, валютного законодавства. На 
всі поставленні питання у ході «гаря-
чої лінії» були надані вичерпні відпові-
ді та роз’яснення, в межах чинного за-
конодавства України. 

До уваги податкових агентів  
з туристичного збору!
Гадяцький сектор організації роботи 

організаційно-розпорядчого управлін-
ня ГУ ДПС у Полтавській області  по-
відомляє, що платниками туристичного 
збору є громадяни України, іноземці, а 
також особи без громадянства, які при-
бувають на територію адміністратив-
но-територіальної одиниці, на якій діє 
рішення сільської, селищної, міської 
ради або ради об’єднаної територіальної 
громади, що створена згідно із законом 
та перспективним планом формуван-
ня територій громад, про встановлення 
туристичного збору, та тимчасово роз-
міщуються у місцях проживання (но-
чівлі), визначених п. п. 268.5.1 п. 268.5 
ст. 268 Податкового кодексу України 
(далі – ПКУ). Норми встановлені п. п. 
268.2.1 п. 268.2 ст. 268. ПКУ. Підпунк-
том 268.6.1 п. 268.6 ст. 268 ПКУ визна-
чено, що платники туристичного збо-
ру сплачують суму збору авансовим 
внеском перед тимчасовим розміщен-
ням у місцях проживання (ночівлі) по-
датковим агентам, які справляють збір 
за ставками, у місцях справляння збо-
ру та з дотриманням інших вимог, ви-
значених рішенням відповідної сіль-
ської, селищної, міської ради або ради 
об’єднаної територіальної громади, що 
створена згідно із законом та перспек-
тивним планом формування терито-
рій громад. За один і той самий період 
перебування платника збору на тери-
торії однієї адміністративно-терито-
ріальної одиниці, на якій встановлено 
туристичний збір, повторне справлян-
ня збору, вже сплаченого таким плат-
ником збору, не допускається. Згідно 
з п. п. 268.7.1 п. 268.7 ст. 268 ПКУ по-
даткові агенти сплачують збір за сво-
їм місцезнаходженням щоквартально, 
у визначений для квартального звіт-
ного (податкового) періоду строк та 
відповідно до податкової декларації з 
туристичного збору (далі – Деклара-
ція) за звітний (податковий) квартал, 
або авансовими внесками до 30 числа 
(включно) кожного місяця (у лютому 
– до 28 (29) включно) на підставі рі-
шення відповідної сільської, селищної, 
міської ради або ради об’єднаної тери-
торіальної громади, що створена згідно 
із законом та перспективним планом 
формування територій громад. Подат-
кові агенти, які сплачують збір авансо-

вими внесками, відображають у Декла-
рації за звітний (податковий) квартал 
суми нарахованих щомісячних авансо-
вих внесків. При цьому остаточна сума 
збору, обчислена відповідно до Декла-
рації за звітний (податковий) квартал 
(з урахуванням фактично внесених 
авансових платежів), сплачується та-
кими податковими агентами у строки, 
визначені для квартального звітного 
(податкового) періоду. Базовий подат-
ковий (звітний) період з туристичного 
збору дорівнює календарному кварта-
лу (п. п. 268.7.3 п. 268.7 ст. 268 ПКУ). 
Підпунктом 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ 
визначено, що податкові декларації по-
даються за базовий звітний (податко-
вий) період, що дорівнює календарно-
му кварталу, протягом 40 календарних 
днів, що настають за останнім кален-
дарним днем звітного (податкового) 
кварталу. Форма Декларації, затвер-
джена наказом Міністерства фінансів 
України від 09.07.2015 № 636 «Про за-
твердження форм податкових декла-
рацій збору за місця для паркування 
транспортних засобів та туристично-
го збору» (у редакції наказу Міністер-
ства фінансів України від 08.05.2019 
№ 186), передбачає подання податко-
вим агентом до контролюючого органу 
щокварталу звітності з туристичного 
збору, показники в якій відображають-
ся не наростаючим підсумком, а окремо 
за кожний квартал. Водночас, п. 49.2 ст. 
49 ПКУ визначено, що платник подат-
ків зобов’язаний за кожний встановле-
ний ПКУ звітний період, в якому ви-
никають об’єкти оподаткування, або у 
разі наявності показників, які підляга-
ють декларуванню, відповідно до ви-
мог ПКУ подавати податкові декларації 
щодо кожного окремого податку, плат-
ником якого він є. 

Враховуючи викладене, у разі, якщо 
суб’єктом господарювання – податко-
вим агентом протягом звітного квар-
талу господарська діяльність не про-
водилася, послуги з тимчасового 
розміщення в місцях проживання (но-
чівлі) не надавалися та відсутні показ-
ники, які підлягають декларуванню, то 
Декларація за такий звітний квартал не 
подається. 

Платникам екологічного податку 
про ставки екоподатку
Гадяцький сектор організації роботи 

організаційно-розпорядчого управлін-
ня Головного  управління  ДПС у Пол-
тавській області повідомляє, що стаття-
ми 243, 245 – 248 Податкового кодексу 
України (далі – ПКУ) встановлені став-
ки екологічного податку: 

• за викиди в атмосферне по-

вітря забруднюючих речовин 
стаціонарними джерелами за-
бруднення (ст. 243 ПКУ); 

• за скиди забруднюючих речовин 
у водні об’єкти (ст. 245 ПКУ); 

• за розміщення відхо-
дів у спеціально відведе-
них для цього місцях чи на 
об’єктах (ст. 246 ПКУ); 

• за утворення радіоактивних 
відходів (включаючи вже на-
копичені) (ст. 247 ПКУ); 

• за тимчасове зберігання раді-
оактивних відходів їх вироб-
никами понад установлений 
особливими умовами ліцен-
зії строк (ст. 248 ПКУ). 

Крім того, абзацом дев’ятим п. 4 роз-
ділу XIX «Прикінцеві положення» 
ПКУ передбачено, що Кабінет Міні-
стрів України щорічно до 01 червня у 
разі необхідності вносить до Верховної 
Ради України проєкт закону про вне-
сення змін до ПКУ щодо ставок опо-
даткування, визначених в абсолютних 
значеннях, з урахуванням індексів спо-
живчих цін, індексів цін виробників 
промислової продукції, зокрема з еко-
логічного податку. 

Законом України від 23 листопада 
2018 року № 2628-VIII «Про внесен-
ня змін до Податкового кодексу Украї-
ни та деяких інших законодавчих актів 
України щодо покращення адміністру-
вання та перегляду ставок окремих по-
датків і зборів» внесені зміни, зокрема, 
до п. 243.4 ст. 243 ПКУ згідно з яким 
ставка екологічного податку за викиди 
двоокису вуглецю становить 10, 00 гри-
вень за 1 тонну. 

Гадяцький сектор організаційного-
розпорядчого управління ДПІ Головного 

управління ДПС у Полтавській області

НАКАЗ
тимчасово виконуючого 
обов’язки начальника 

Миргородського районного 
територіального центру 

комплектування та соціальної 
підтримки

01.09.2021 м. Миргород                                       
№ 35

Про призов громадян на 
строкову військову службу

1. На підставі Закону України «Про 
військовий обов’язок і військову служ-
бу», Указу Президента України «Про 
звільнення в запас військовослуж-
бовців строкової служби, строки про-
ведення чергових призовів та чергові 
призови громадян України на строко-
ву військову службу у 2021 році» від 
24 лютого 2021 року № 71/2021 про-

водиться призов громадян на строко-
ву військову службу восени 2021 року

2. Явці на призовні дільниці Мирго-
родського районного територіального 
центру комплектування та соціальної 
підтримки, в т.ч. першого, другого тре-
тього, четвертого підпорядкованих від-
ділів для призову на строкову військо-
ву службу підлягають усі громадяни 
2003 року народження, яким у період 
чергового призову виповниться 18 ро-
ків, а також громадяни, які народилися 
у 1994-2002 роках, у яких закінчилася 
відстрочка від призову або не призва-
ні раніше на строкову військову служ-
бу за різними обставинами.

3. Усі громадяни, які підлягають при-
зову на строкову військову службу, зо-
бов’язані прибути на призовні дільни-
ці за адресою: м. Миргород, вул. Гоголя, 

150, перший відділ: м. Гадяч, вул. Гага-
ріна, 4, другий відділ: м. Лохвиця, вул. 
Сенчанська, 5, третій відділ: смт. Вели-
ка Багачка, вул. Каштанова, четвертий 
відділ: смт. Шишаки, вул. Легейди, 8, 
в установлений час з документами, за-
значеними у повістках. Громадяни, які 
не отримали повісток для призову на 
строкову військову службу, зобов’язані 
прибути до Миргородського районного 
територіального центру комплектуван-
ня та соціальної підтримки до 8 жовтня 
2021 року та мати при собі документи, 
які посвідчують особу.

4. Усі особи призовного віку, які під-
лягають призову на строкову військо-
ву службу і тимчасово перебувають на 
території Миргородського району, зо-
бов’язані негайно повернутися до міс-
ця постійного проживання та з’явитися 
в територіальний центр комплектуван-

ня та соціальної підтримки для проход-
ження призовної комісії.

5. На підставі Закону України «Про 
військовий обов’язок і військову служ-
бу», керівники підприємств, установ, 
організацій, у тому числі закладів осві-
ти, незалежно від їх підпорядкування 
і форми власності, зобов’язані відкли-
кати призовників з відряджень для за-
безпечення своєчасного прибуття їх на 
призовну дільницю.

6. Громадяни, які ухиляються від при-
зову і не з’являються до територіально-
го центру комплектування та соціаль-
ної підтримки, несуть відповідальність 
згідно із законодавством.

С. Погорелов, т. в. о начальника 
Миргородського районного 

територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки, підполковник.

ПОДАТКОВА ПОВІДОМЛЯЄ
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Сумуємо, пам'ятаємо

Спадкування за законом здійсню-
ється за умови відсутності заповіту, 
визнання його недійсним, неприйняття 
спадщини або відмови від її прийняття 
спадкоємцями за заповітом, а також, у 
разі неохоплення заповітом усієї спад-
щини. Спадкоємці за законом одержу-
ють право на спадкування почергово:

у першу чергу право на спадкування 
за законом мають діти спадкодавця, у 
тому числі зачаті за життя спадкодав-
ця та народжені після його смерті, той з 
подружжя, який його пережив та бать-
ки;

у другу чергу право на спадкування 
за законом мають рідні брати та сестри 
спадкодавця, його баба та дід, як з боку 
батька, так і з боку матері;

у третю чергу право на спадкування 
за законом мають рідні дядько та тітка 
спадкодавця;

у четверту чергу право на спадкуван-
ня за законом мають особи, які прожи-
вали зі спадкодавцем однією сім’єю не 
менш як п’ять років до часу відкриття 
спадщини;

у п’яту чергу право на спадкування 
за законом мають інші родичі спадко-
давця до шостого ступеня споріднен-
ня включно, причому родичі ближчого 
ступеня споріднення усувають від пра-
ва спадкування родичів подальшого 
ступеня споріднення.

Кожна наступна черга спадкоємців 
за законом одержує право на спадку-
вання у разі відсутності спадкоємців 
попередньої черги, усунення їх від пра-
ва на спадкування, неприйняття ними 
спадщини або відмови від її прийнят-
тя. Право на спадкування здійснюєть-
ся спадкоємцями шляхом прийняття 
спадщини або її неприйняття.

Які строки подачі документів для 
прийняття спадщини?

Для прийняття спадщини чи відмови 

від спадщини встановлюється строк у 
шість місяців, який починається з дня 
смерті особи. Для того, щоб не допу-
стити пропуску строку, необхідно звер-
нутися до нотаріуса для подачі заяви 
про прийняття спадщини чи про її від-
мову.

Куди подається заява про прийняття 
спадщини?

Заяви про прийняття спадщини або 
відмову від її прийняття подаються 
спадкоємцем особисто нотаріусу за 
місцем відкриття спадщини у письмо-
вій формі. Місцем відкриття спадщини 
є останнє місце проживання спадко-
давця. Якщо місце проживання спадко-
давця невідоме, місцем відкриття спад-
щини є місцезнаходження нерухомого 
майна або основної його частини, а за 
відсутності нерухомого майна — міс-
цезнаходження основної частини рухо-
мого майна.

Який встановлено строк та порядок 
подачі документів для отримання сві-
доцтва про право на спадщину за за-
коном?

Видача свідоцтва про право на спад-
щину спадкоємцям, які її прийняли 
спадщину, ніяким строком не обмеже-
на. Якщо спадщину прийняло кілька 
спадкоємців, свідоцтво про право на 
спадщину видається кожному з них із 
визначенням імені та часток у спадщині 
інших спадкоємців.Відсутність свідо-
цтва про право на спадщину не поз-
бавляє спадкоємця права на спадщину. 
Спадкоємець, який прийняв спадщину, 
у складі якої є нерухоме майно, зо-
бов’язаний звернутися до нотаріуса за 
видачею йому свідоцтва про право на 
спадщину на нерухоме майно. Свідо-
цтво про право на спадщину видається 
спадкоємцям після закінчення шести 
місяців з часу відкриття спадщини.

МІНЮСТ

Згідно чинного законодавства, разом 
із правами, до складу спадщини входять 
обов’язки, що на момент відкриття спад-
щини належали спадкодавцеві та не при-
пинилися через його смерть. 

Відповідно до Цивільного кодексу Укра-
їни до спадкоємця переходять обов’язки:

1 Відшкодувати майнову шкоду (збитки), 
яка була завдана спадкодавцем.

2 Відшкодування моральної шкоди, зав-
даної спадкодавцем, яке було присуджено 
судом зі спадкодавця за його життя.

3 Сплатити неустойку (штраф, пеню), 
яка була присуджена судом кредиторові із 
спадкодавця за життя спадкодавця.

Майнова та моральна шкода, яка була 
завдана спадкодавцем, відшкодовується 
спадкоємцями у межах вартості рухомого 
чи нерухомого майна, яке було одержане 
ними у спадщину.

За позовом спадкоємця суд може змен-
шити розмір неустойки (штрафу, пені), 
розмір відшкодування майнової шкоди 
(збитків) та моральної шкоди, якщо вони є 
непомірно великими порівняно з вартістю 
рухомого чи нерухомого майна, яке було 
одержане ним у спадщину.

4 Спадкоємці зобов’язані відшкодувати 
розумні витрати, які були зроблені одним 
із них або іншою особою на утримання, 
догляд, лікування та поховання спадко-
давця.

Витрати на утримання, догляд, лікуван-
ня спадкодавця можуть бути стягнені не 
більш як за три роки до його смерті.

5 До спадкоємців переходять усі права 
та обов’язки за договором оренди житла з 
викупом, які мав спадкодавець.

Відмова спадкоємців від договору орен-
ди житла з викупом здійснюється у поряд-
ку, встановленому статтею 1273 Цивільно-
го кодексу України.

Дострокове припинення договору орен-
ди житла з викупом за ініціативою спадко-
ємців здійснюється у порядку, визначено-

му законом.
Згідно  статті 1273 Цивільного кодексу 

України спадкоємець за заповітом або за 
законом може відмовитися від прийняття 
спадщини протягом строку, встановленого 
статтею 1270 Цивільного кодексу України 
(для прийняття спадщини встановлюється 
строк у шість місяців, який починається з 
часу відкриття спадщини). 

Заява про відмову від прийняття спад-
щини подається нотаріусу або в сільських 
населених пунктах - уповноваженій на 
це посадовій особі відповідного органу 
місцевого самоврядування за місцем від-
криття спадщини.

Відмова від прийняття спадщини є без-
умовною і беззастережною. Відмова від 
прийняття спадщини може бути відклика-
на протягом строку, встановленого для її 
прийняття.

Обов’язок плати за зобов’язаннями по-
кладається на спадкоємця, що прийняв 
спадщину. При цьому не важливо – успад-
ковує особа за законом або за заповітом.

Спадкоємці зобов’язані задовольнити 
вимоги кредитора повністю, але в межах 
вартості майна, одержаного у спадщину. 
Кожен із спадкоємців зобов’язаний за-
довольнити вимоги кредитора особисто, 
у розмірі, який відповідає його частці у 
спадщині.

Кредитор спадкодавця, який не 
пред’явив вимоги до спадкоємців, що 
прийняли спадщину, у строки, встановлені 
ч.2, ч.3 ст. 1281 Цивільного кодексу Украї-
ни, позбавляється права вимоги.

ЯКІ ОБОВ’ЯЗКИ ТА БОРГИ 
ПЕРЕХОДЯТЬ ЗІ СПАДЩИНОЮ

ЯК ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 
СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАКОНОМ?
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ОВЕН (21.03 - 20.04).
Висока працездат-
нiсть, заповзятливiсть 
i впевненiсть в собi 
допоможуть вам до-

сягти успiху. Проблеми, якi ранi-
ше здавалися нерозв`язними, 
розпадуться на ряд дрiбних, i 
здолати їх не складе особливих 
труднощiв. Добре було б згада-
ти i вiдновити колишнi зв`язки i 
зустрiтися зi старими друзями. У 
недiлю краще не обговорювати 
з близькими людьми фiнансовi 
питання.

ТЕЛЕЦЬ 
(21.04 - 21.05).
Все йде благополуч-
но, якщо не брати до 
уваги однiєї зовсiм не-

значною, але дуже неприємною 
штуки, i iм`я їй - лiнь. Якщо ви її 
подолаєте, то все у вашому про-
фесiйному життi буде прекрас-
но. Пропонуйте свої iдеї, плани 
i проекти, вони реалiстичнi, а 
значить, можуть принести при-
буток. Вiдкрийте для себе новi 
горизонти в кар`єрi й особисто-
му сферi.

БЛИЗНЮКИ 
(22.05 - 21.06).
На цьому тижнi чекай-
те приємних змiн на 
роботi. Вам пiдвищать 

зарплату, видадуть премiю, зро-
блять графiк бiльш зручним. В 
особистому життi також багато 
змiниться на краще. Будьте го-
товi, що ваш партнер, нарештi, 
втiлить в життя те, що давно зби-
рався, хоча до цих пiр мовчав 
про це. У вихiднi днi постарайте-
ся вiдпочити так, як би вам цього 
хотiлося, нiкого не слухайте.

РАК (22.06 - 23.07).
Вашi задуми будуть ре-
алiзовуватися немов за 
помахом чарiвної па-
лички, про такi резуль-

тати своєї роботи ви не могли i 
мрiяти. Дуже велика ймовiрнiсть 
кар`єрного росту. Може виникну-
ти ситуацiя, коли вам доведеть-
ся вiдповiдати не тiльки за себе, 
але i за iнших. Постарайтеся не 
розпорошуватися на дрiбницi. 
Сконцентруйте всi зусилля для 
досягнення однiєї, головною для 
вас на даний момент, цiлi.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Сiмейне життя зажадає 
вашої уваги. I важливо 
не позбавити себе ро-
мантизму. У професiй-

нiй сферi одна з найважливiших 
завдань тижнi - реально спiввiд-
нести власнi можливостi з об`є-
мом майбутньої роботи. I заодно 
навчитися вiдстоювати свої iнте-
реси. У четвер друзi зможуть вам 
допомогти в надзвичайно важ-
ливiй справi. Субота - хороший 
день для поїздок i подорожей. 

ДIВА (24.08 - 23.09).
На цьому тижнi вас чекає багато 

зустрiчей, дзвiнкiв, пе-
реговорiв. Постарай-
теся не втомитися вiд 
спiлкування i не забу-
вати про свої iнтере-

си. Однак не тиснiть на колег. У 
середу важливо не вiдволiкати-
ся вiд головних цiлей. У четвер 
ви можете розраховувати на 
допомогу надiйних партнерiв. 
У недiлю краще залагодити всi 
сiмейнi проблеми мирним шля-
хом або перенести вирiшення 
важливих питань на наступний 
тиждень.

ТЕРЕЗИ 
(24.09 - 23.10).
Ви спокiйнi, у вас гар-

ний настрiй. Ви насолоджуєтеся 
життям, приємними знайом-
ствами, спiлкуванням ... Якщо 
це не про вас, значить, ви за-
надто багато працюєте, треба б 
перепочити. Адже є й iншi важ-
ливi сфери. Не забувайте про 
будинок i накопичених спра-
вах. Бажано бiльше часу i уваги 
придiляти дiтям. У вихiднi по-
їздка в новi мiсця збагатить вас 
враженнями i пiднiме настрiй.

СКОРПIОН 
(24.10 - 22.11).
Продовжуйте аналi-
зувати ситуацiю, що 
склалася i втiлювати 
свої плани в реаль-

нiсть. Приводьте в порядок всi, 
до чого дотягнетеся. У тому 
числi i свої думки. Це допоможе 
вам пролити свiтло на причини 
того, що вiдбувається i прийня-
ти важливе рiшення. Не варто 
далi тягнути i вiдкладати, скажiть 
“так” давно назрiлим змiнам. У 
справах вас чекає успiх i прибу-
ток, з`являться новi партнери та 
вигiднi клiєнти. Поїздка за мiсто 
на уїк-енд дозволить вiдновити 
витраченi сили i знайти душевну 
рiвновагу.

СТРIЛЕЦЬ 
(23.11 - 21.12).
Ваш девiз зараз: “зо-
середження на го-
ловному”. Небажано 

нервувати i дратуватися через 
дрiбницi, тодi робота буде спе-
речатися, i тиждень виявиться 
дуже продуктивною. Не звер-
тайте уваги на дрiбнi неприєм-
ностi. У вiвторок ви отримаєте 
можливiсть проявити велико-
душнiсть, хоч це i не позбавить 
вас вiд фiнансових проблем. У 
вихiднi ви можете розраховува-
ти на пiдтримку друзiв i рiдних.

КОЗЕРIГ 
(22.12 - 20.01).
З`ясовуючи стосун-
ки i вiдстоюючи свої 
права i незалежнiсть, 

наберiться терпiння i мудростi, 
подивiться на себе зi сторони 
i, можливо, ви побачите спосiб 
змiнити ситуацiю на свою ко-
ристь. Важливо не втратити ду-
шевну рiвновагу, тодi тиждень 
буде сприятлива для роботи з 
iнформацiєю i продуктивна в 
планi спiлкування. Подумайте 
про змiни в особистому життi.

ВОДОЛIЙ 
(21.01 - 19.02).
Намагайтеся у всьому 
знаходити позитивнi 
моменти. Навiть якщо 

спочатку це буде непросто, по-
тiм втягнетеся. Розраховуйте 
тiльки на власнi сили i не споку-
шайтеся з приводу колег. Швид-
ше за все, саме вiд них можна 
чекати дрiбних неприємностей. 
У п`ятницю несподiвана iнфор-
мацiя загрожує застати вас зне-
нацька або дуже стривожити. В 
особистому життi також не ви-
ключенi розчарування.

РИБИ 
(20.02 - 20.03).
На цьому тижнi вас 
будуть переповнюва-
ти творчi iдеї та заду-

ми. Вам знадобляться однодум-
цi, якi допомогли б їх втiлення в 
життя. Прислухайтеся до голосу 
iнтуїцiї, це дозволить уникнути 
багатьох помилок i наблизить 
вас до виконання заповiтного 
бажання. Зараз краще не всту-
пати в суперечки з другою поло-
винкою. Ви занадто роздрато-
ванi i будете чiплятися один до 
одного по дрiбницях.
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У вільну хвилинку

історії з життя

Ганна прокинулася пізно. Приготувала каву. 
Пила неквапом. На роботу сьогодні не йде. Щоразу 
відпрошується у свої дні народження. Святкує 
сама...

...Ганна мала чоловіка. І могла б мати сина. 
Найрідніші чоловіки вітали б її ранніми осінніми 
квітами. І подарунками-сюрпризами. Готували 
би щось смачненьке. А ввечері всі разом ішли б у 
затишний ресторанчик. Цю картину Ганна малює 
у своїй уяві роками...

Своїх дітей Ганна не змогла народити. Двох 
не виносила. Разом з Кирилом оплакувала 
ненароджених малюків. Чоловік заспокоював:

- Будуть у нас ще діти. Мусимо вірити...
І вона вірила. Але лікарі винесли остаточний 

вердикт: не буде малюка, бо більше не зможе 
завагітніти. А їй усміхалися на вулиці чужі діти. 
Наче розуміли її біль. Наче відчували її любов. 
Ганна працювала медсестрою в поліклініці. По 
сусідству був дитячий будинок. Вона часто 
спостерігала за дітьми. Сідала на лавку неподалік і 
дивилася, як діти бавляться, чубляться, як плачуть 
і сміються. Тільки, здавалося, їхній сміх інший, 
аніж у тих, які мають батьків. У нього інший тембр 
і відтінок. А потім замітила русявого хлопчика. А, 
може, це він її замітив. Малий підходив до паркану 
і дивився на Ганну. Спершу вона не звернула на 
хлопчика увагу. А малий, бувало, стояв біля 
паркану доти, поки вона сиділа на лавці, або поки 
не кликала вихователька. 

Одного разу підійшла до хлопчика.
- Як тебе звати? - запитала перше, що спало на 

думку.
- Юрко.
У синіх очах малого було стільки смутку. Він 

переминався з ноги на ногу. Чекав, що вона скаже 
ще щось. Чи запитає. А Ганна не знала, про що 
розмовляти з малим. У дітей своїх знайомих вона 
запитувала, чи вони чемні в садочку, про успіхи 
в школі, чи слухаються батьків. А Юрко інший...

- Мені пора, - мовила. - Па-па...
Юрко помахав рукою. Ганна не знала, що після 

цього хлопчик гірко плакав. Бо думав, може, це 
була мама. Просто... не впізнала його. Після цього 
з Ганною мала розмову Юркова вихователька. 
Підійшла, коли Ганна сиділа на лавці. Просила не 
турбувати і не травмувати хлопчика. Тепер Ганна 
звіддаля спостерігала за Юрком. А він знову й 
знову підходив до паркану й дивився на порожню 
лавку.

- Я знайшла нашого сина, - сказала чоловікові 
Ганна. - Його звати Юрком.

Кирило нерозуміюче глянув на дружину.
- Тобто, як знайшла?
- У дитбудинку. Я познайомлю тебе з ним. Ми 

можемо стати йому батьками.
- Я не знаю... А де його рідні? Хто вони?
Кирило був у сум’ятті. Він не готувався до 

такої несподіванки. Зрештою, вони ніколи з 
дружиною не обговорювали можливості взяти у 
сім’ю чужу дитину. Ганна з Кирилом таки пішли до 
дитбудинку. Як зрадів Юрко, побачивши її. Доля не 
гладила хлопчика по голівці. Його батьки загинули 
в автотрощі, коли Юркові рік виповнився. Родини, 
яка би взяла малюка до себе, не виявилося. І тут, 
у дитбудинку, чомусь його оминали ті, що шукали 
дітей. Так і доріс майже до п’яти років.         

- Юрко - розумний, допитливий хлопчик, - 
розповідала вихователька. - І слухняний. Тільки 
сміється рідко.

Зате тепер, коли стояв поруч з Ганною та 
Кирилом, з обличчя малого не сходила усмішка. 
Ганна розуміла, що потрібно пройти довгий 
шлях, аби всиновити Юрка. Бюрократія. Але їй з 
чоловіком дозволяли на вихідні брати хлопчика до 
себе. І це були його найщасливіші миті.

Ганна побачила, що Кирило чимось стурбований.
- Щось трапилось на роботі? - запитала.
- Нічого. Все гаразд.
- Хвилюєшся, що ми вирішили всиновити 

Юрка? Не можеш звикнути до цього?
- Ні, зовсім, ні...
- Може, зле себе почуваєш?
- Скажеш таке.
Згодом Кирило почав пізно повертатися з 

роботи. Пояснював: у їхньому відомстві то 
перевірки, то ще щось. А вона відчувала: поруч 
із чоловіком уже не так затишно, як було.  Вона 
вкотре завела розмову про Юрка. Нарікала на 
бюрократію, бо не могла дочекатися, коли їхній 
хлопчик залишить казенні стіни. Кирило мовчав. 

І це знову її насторожило.
- Нам треба поговорити про інше... про нас, - ска-

зав якось невпевнено.
- Треба, то треба, - відповіла жартома.
- Це серйозно, Ганно.
Він ніколи не звертався до неї так офіційно. Вона 

завжди була для чоловіка Ганнусею.
- Ми не зможемо всиновити Юрка.
- Чому?! Ти не можеш любити його, як свого 

сина? Ти звикнеш... потрібен час...
- Річ не в тому. У мене буде власна дитина.
- Яка дитина?
- Я зустрів іншу жінку. І вона... вагітна.
- А як же ми з Юрком? Я ж не зможу всиновити 

його сама. Ти ж розумієш...
- Пробач...
- Як про це Юркові сказати? Як, Кириле?! Ми 

йому подарували надію. А тепер її забираємо. Ми 
його зрадили. Ти зрадив.

- Я просто хотів свою власну дитину.
- І я хотіла... Вона, ця жінка, знає про Юрка?
- Так, я їй розповів...
Коли Ганна прийшла до дитбудинку, 

вихователька сказала, що її хоче бачити 
директорка. Виявилося, до неї приходила 
майбутня Кирилова дружина і матір їхньої 
майбутньої дитини. Вона сказала, що Кирило з 
Ганною розлучаються. Тому про всиновлення 
хлопчика не може бути мови.

- А він мені про розлучення ще нічого не казав, - 
мовила Ганна й вийшла з кабінету.

Юрко підбіг до Ганни. Вона обійняла його і з 
очей потекли сльози.

- Мамо, не плач, - і собі шморгнув носом 
хлопчик.

Вона не знала, як сказати йому невтішну новину.
Кирило ще до розлучення пішов від Ганни. 

Вони жили в квартирі її батьків, тому чоловік ні 
на що не претендував. Ганні дозволили бачитися з 
Юрком. Вона пояснювала йому, що між дорослими 
інколи трапляються непорозуміння, власне, це й 
сталося. Але хлопчикові було важко осягнути ці 
тонкощі. Він лише розумів, що в нього не буде 
справжніх мами й тата. Гані стало сутужно з 
грішми, коли пішов Кирило. Старша сестра була 
на заробітках. Кликала до себе й Ганну. Їй не 
хотілося їхати. Але треба було. Знову пояснювала 
Юркові різні дорослі речі. Слухав мовчки, стис-
нувши кулачки. Минув час. Юрка перевели в 
інтернат для дітей-сиріт. Навчальний заклад був 
у віддаленому райцентрі. Про це Ганна дізналася в 
дитбудинку, коли приїхала у відпустку. Збиралася 
до Юрка. Хвилювалася. Купила смаколиків. Хотіла 
придбати щось з одягу, але не знала, який у нього 
зараз розмір. Ганна розповіла Юрковій учительці 
свою історію. Вчителька хлопця хвалила. Гарно 
вчиться, не бешкетує. Лише замкнутий. Юрко 
зустрів Ганну прохолодно. Здавалося, це був не 
той хлопчик, якого вона знала. 

- Не треба до мене приїжджати! - випалив. - Не 
треба! Ви мені ніхто!

На клаптику паперу Ганна написала свою адресу.
- Тримай. Можливо, колись знадобиться...
Ганна довго працювала за кордоном. Коли 

повернулася, влаштувалася медсестрою в приватну 
клініку. Якось зустріла Кирила з сином. Щасливі. 
Згадала про Юрка. Завжди відчувала провину 
перед ним. Він уже дорослий. Де він, що з ним? 
Може, поїхати до інтернату й запитати? Але 
поїздку відкладала. Наче, тримало щось. У двері 
подзвонили. Ганна нікого не запрошувала на день 
народження. Може, сусідка. Пішла відчиняти. Пе-
ред порогом стояли незнайомі хлопець і дівчина. З 
букетом ранніх осінніх квітів. 

- Я - Юрко, - сказав хлопець.  
- Юрко?! Той самий?..
- Пробачте, що тоді в інтернаті... я був неправий...
- Ти був дитиною.
- Я завжди думав про вас. Боявся, що ви змінили 

адресу.
- Заходьте. Будемо святкувати. У мене день 

народження. Зараз на стіл щось приготую. А ти, 
Юрку, як живеш?

- Я - медбрат. Закінчив училище. Хотів, як ви... 
бути в медицині. Ми з Танею вирішили побратися. 
У неї також нікого нема. І я... ми хочемо попросити, 
аби ви нас благословили... як мама...

Тарілка випала з рук Ганни. Розбилася.
- На щастя, - усміхнувся Юрко.

Ольга Чорна

«БЛАГОСЛОВІТЬ НАС…»



№ 36 (984)
16 вересня 2021 року 27

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

Обласний інформаційно-рекламний тижневик
«Базар Медіа в Україні»
Свідоцтво про реєстрацію
ПЛ № 448 від 27.03.2002 р.
Свідоцтво про перереєстрацію
ПЛ № 612 від 02.03.2004 р.
Обсяг 10 ум. аркушів.

Засновник і видавець,
шеф-редактор
Олександр Валентинович Товстий.
Відповідальний секретар
Валентина Йотка.
Кореспонденти: 
Оксана Кириченко

Анжела Замотаєва
Верстка: 
Ярослав Насменчук

Реклама: Олена Товста
Р/р 26005417409001 в ПРУ КБ «ПриватБанк»,
МФО 331401, ЗКПО 2814915271.

Редакція не завжди поділяє погляди авторів.
Відповідальність за достовірність
інформації несе автор публікації та
рекламодавець.
Редакція не несе
відповідальність за якість друку.

Адреса редакції: 37300, м. Гадяч,
вул. Гетьманська, 62-б.
Тел. 3-34-67, 0508011885
Газета віддрукована:
ТОВ «Асмі»
36000, м. Полтава, вул. Міщенка, 2
Зам. 17298 Наклад 3900

Корисно

Здавалося б, від рівня інтелекту 
співгромадян залежить багато 
чого – економічний розвиток 
країни, науково-технічний, 
промисловий і культурний 
прогрес. Ціле майбутнє 
планети крутять шестерні 
інтелектуально-розвинених 
людей. Але все не так просто, і 
зараз ми розберемо, чому.

Людська дурість – запорука 
міцної економіки

Люди не люблять інтелектуальну 
працю, надто багато енергії на це по-
трібно, занадто дискомфортні відчуття 
викликає. Куди простіше закинути ро-
зумну книжку і піти розважатися в най-
ближчу пивну, а може, замовити піцу 
та посидіти в смішному чаті. Недале-
кою людиною легко керувати: така не 
буде висловлювати своє невдоволення, 
якщо щось її не влаштовує. Таку легше 
обвести навколо пальця помилковими 
обіцянками, напхати «авторитетною» 
думкою липових інформаторів.

А ось освічена людина – найгірший 
покупець і пряма загроза економіці. 
Свідомому громадянину не потрібні 
круті тачки або дорогі смартфони для 
підтримки відчуття власної важливо-
сті, його мислення надто самодостатнє, 
щоб прагнути потрапити в якісь трен-
ди. Такий займеться саморозвитком 
замість походу в нічний клуб, купить 
овочі і фрукти замість незліченної кіль-
кості чіпсів і кока-коли, буде вкладати 
у своє здоров’я, а не на прокачування 

попи, ціцьки і вії. Виходить, чим вище 
за рівнем людина, тим менше вона за-
лежить від моди, суспільних стереоти-
пів і споживчого мислення, вона біль-
ше не приносить економіці вигоди, на 
такій важче заробити. Який підсумок? 
Щоб отримати покірне стадо, потріб-
но відучити людей від звички думати і 
творити. І найпростіше це зробити на-
ступним способом.

5 кроків до отупіння населення

1. Насадження стереотипів 
і шаблонного мислення
Ні за яких обставин не можна дозво-

лити людині думати своєю головою, це 
шкідливо! Краще постійно прокручува-
ти в мас-медіа «авторитетні» і «ті, які не 
піддаються критиці» думки політиків, 
телеведучих, видатних артистів і музи-
кантів, з якими проста людина повин-
на себе ототожнювати. Вона – ніхто, її 
думка нікому не цікава. За неї вже все 
вирішили імениті професори і дипло-
мовані вчені.

2. Надання великої індустрії розваг
Щоб у народу не було часу для само-

розвитку, потрібно надати йому вели-
чезний спектр розваг під час відпочин-
ку: клуби, кіно, кафе, торгово-паркові 
комплекси, інтернет-майданчики і, зви-
чайно, алкоголь. У людини не повин-
но залишатися часу на себе, потріб-
но зробити її максимально зайнятою! 
Сотні розважальних телешоу, серіа-
лів, комп’ютерних ігр допоможуть роз-
слабитися після напруженого робочо-

го дня. З усіх екранів будуть литися 
епатаж, еротика, тупий гумор і неадек-
ватність. Це дозволить дезорієнтувати 
увагу людини, притупи її почуття са-
мозбереження, зробить маріонеткою в 
руках великих корпорацій.

3. Жалюгідний гумор, гра на 
сексуальних інстинктах
Як зняти денне напруження? Завали-

ти робочий стіл смішними картинками, 
мемами, відео з котиками та порнуш-
кою. Нехай наш «пішак» отримує хоро-
ші емоції, підсаджується на матючний 
гумор і вульгарні комедії, розуміння 
яких не вимагає розумових зусиль. І не-
помітно так деградує, обростаючи леда-
чим жирком.

4. Підживлення почуття 
значущості, унікальності кожного
Немає краще споживача, ніж людина, 

яка прагне самоствердитися, виділити 
свою несхожість на тлі більшості. Та-
кими людьми керує прагнення піджи-
вити своє відчуття власної важливості 
– стати власником самого статусного 
авто, самого ексклюзивного одягу, са-
мого модного гаджета та іншого барах-
ла. Вона унікальна і значима, вона бере 
від життя найкраще і пускає пилюку в 
очі суспільству. Покупки допомагають 
скинути стрес, втілюють собою сенс її 
існування і життєві досягнення. При-
наймні, думати про це приємно.

5. Пропаганда чорно-
білого мислення
Є тільки біле і чорне, хороше і пога-

не, правда і брехня – іншого не дано, 
ніяких півтонів і відтінків. Така кате-
горичність породжує нетерпимість до 
інакомислення, небажання розширю-
вати рамки свого мислення, вузькість 
сприйняття, відсутність варіативнос-
ті у важливих питаннях. Більше немає 
необхідності оцінювати подію з різних 
сторін, все заздалегідь вирішено кимось 
згори!

До чого призводить культивування 
дурниці?

За допомогою мас-медіа заохочуєть-
ся розвиток таких якостей серед спів-
громадян, які допомагають виростити 
ідеальних споживачів. Людей провоку-
ють керуватися низинними бажаннями, 
маніпулюють їх інстинктами, грають 
на емоціях. Заохочується егоцентризм, 
прагнення відповідати нав’язаним ідеа-
лам краси і привабливості, впроваджу-
ється підсвідома агресивність, жадіб-
ність, самозакоханість і впевненість у 
власній винятковості.

Ідеальний споживач повинен керу-
ватися особистим егоїзмом, рівнятися 
на стереотипи і світові тренди замість 
того, щоб слухати себе і спиратися на 
свої реальні потреби. Купуй більше, 
думай менше, відповідай нашим очіку-
ванням про тебе! Ідеальна маса йде на 
повідку у красивих картинок, бере за 
основу «хочу», а не повинен, перестає 
піклуватися про природу і благо ближ-
нього. Вона занадто засліплена своїм 
«я», їй ніколи думати про майбутнє.
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КСП «Зелений Гай»
пропонує власникам земельних ділянок (паїв) 

ПЕРЕДАТИ ЇХ У ОРЕНДУ 
НА ВИГІДНИХ УМОВАХ:

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

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

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

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

Тел. 0955790116

Комплексні обіди
Фуршети

Банкетне меню

Тел. 0991226104
Поминальні обіди

Установка та реставрація
Укладка тротуарної плитки

вул. Драгоманова, 17
Email granitaleks@gmail.com

Тел.: 0951750493, 0989224216

"ПАМ’ЯТНИКИ"
МАГАЗИН


