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

КСП «Зелений Гай»

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

Підписуємо договори оренди земельних паїв 

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ СЕЛА!

Дорого купуємо 
земельні ділянки

телефонуйте
067 673 20 10
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ГОЛОВНА КНИГОЗБІРНЯ МІСТА 
ВІДСВЯТКУВАЛА 160 РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ

Минулої суботи, 18 вересня, 
небайдужі гадячани та гості 
гетьманської столиці взяли участь 
у заходах, присвячених 160 - річчю 
створення Гадяцької публічної 
бібліотеки, 150 -річниці від дня 
народження Лесі Українки, чиїм 
ім’ям названа книгозбірня, та 
180-річчя від дня народження 
Михайла Драгоманова.

На знак трьох ювілеїв, які поєдна-
ла у своїй історії Гадяцька публічна 
бібліотека імені Лесі Українки, від-
булося урочисте відкриття пам’ятної 
дошки. Її виготовили за сприяння Сві-
тової Федерації Українських Жіночих 
Організацій, а подарували засновники 
Міжнародного благодійного проекту 
вшанування великих українців і націо-
нальних подій меморіальними дошками 
й пам’ятними знаками в Україні і світі 
– лауреати премії імені Панаса Мирно-
го Полтавської обласної ради: заслуже-
на працівниця культури України, член-
киня Національної спілки журналістів 
України Валентина Шемчук і кавалер 
ордена «За заслуги», художник-гравер 
Вадим Голобородов. 

До слова, це – вже друга меморіаль-
на дошка представникам родини Дра-
гоманових, виготовлена й встановле-
на полтавськими доброчинцями, які 
впродовж двадцяти років здійснюють 
авторський проект. 2019 року із нагоди 
170 - річчя від дня народження Олени 
Пчілки відбулося відкриття меморіаль-
ної дошки на фасаді будівлі, де випус-
калась колишня «Газета Гадяцького 
земства», редактором якої була Олена 
Пчілка.  

Окрім цього, під час урочистостей 
відбулося нагородження працівників 
бібліотеки. 

За багаторічну плідну працю, особи-
стий внесок у популяризацію життя та 
творчості родини Драгоманових-Коса-
чів серед жителів Гадяцької громади та 
за її межами, із нагоди 180-річчя від дня 
народження М. Драгоманова, 160-річчя 
заснування публічної бібліотеки, яка 
стала потужним культурно - дозвіллє-
вим центром, сучасним інформацій-
ним середовищем для розвитку освіти 

та культури Грамотою відділу культу-
ри і туризму Гадяцької міської ради на-
городили: Ольгу Красюк та колектив 
КЗ «Гадяцька публічна бібліотека ім. 
Лесі Українки» в особі директора Лю-
бові Огризько.

Подяки від Гадяцької міської ради 
та комунального закладу «Гадяцька 
публічна бібліотека ім. Лесі Україн-
ки» вручили:

Завідуючій відділу обслуговування 
користувачів КЗ «Гадяцька публічна бі-
бліотека ім. Лесі Українки» Лесі Кваші;

Провідному бібліотекарю КЗ «Га-
дяцька публічна бібліотека ім. Лесі 
Українки» Лесі Шкрьобі;

Бібліотекарю І категорії відділу об-
слуговування користувачів КЗ «Га-
дяцька публічна бібліотека ім. Лесі 
Українки» Ірині Мусієнко;

Бібліотекарю І категорії відділу об-
слуговування користувачів КЗ «Га-
дяцька публічна бібліотека ім. Лесі 
Українки» Аллі Божко;

Бібліотекарю І категорії відділу об-
слуговування користувачів КЗ «Га-
дяцька публічна бібліотека ім. Лесі 
Українки» Олені Руденко;

Провідному методисту КЗ «Гадяцька 
публічна бібліотека ім. Лесі Українки» 
Вікторії Донос;

Бібліографу КЗ «Гадяцька публічна 
бібліотека ім. Лесі Українки» Людми-
лі Руденко;

Завідуючій інтернет-центру КЗ «Га-
дяцька публічна бібліотека ім. Лесі 
Українки» Катерині Козі; 

Інженер-програмісту КЗ «Гадяцька 
публічна бібліотека ім. Лесі Українки» 
Ілоні Бакало;

Прибиральниці службових примі-
щень КЗ «Гадяцька публічна бібліоте-
ка ім. Лесі Українки» Вірі Купці.

Також, після урочистої частини, у 
читальній залі відбулася презентація 
книги Тамари Скрипки «Родові гніз-
да Драгоманових-Косачів: їх устрій та 
культура», презентація «Мистецько-
го грона» О. Недовіса «Закохані в сло-
во і пісню», а також поетичний перег-
ляд «Стежиною поезій Олександра 
Недовіса».

Оксана Кириченко. 

Нагадаємо, як зазначено в рубриці 
«Історичний календар» Українського 
інституту національної пам’яті, Ми-
хайло Драгоманов народився у місті 
Гадяч на Полтавщині і походив із ро-
дини дрібних дворян, нащадків козаць-
кої старшини, де сповідували лібераль-
ні погляди. Його сестра – письменниця 
Олена Пчілка, мати Лесі Українки. На-
вчався і працював у Київському уні-
верситеті. Один із організаторів «Ста-
рої громади» в Києві. Палкий патріот, 
знавець української й світової культу-
ри (знав п’ять європейських мов). Лі-
дер передової суспільно-політичної 
думки в Україні після смерті Тараса 
Шевченка. Вважав, що здобувши са-
мостійність, українці займуть достой-
не місце серед народів світу. Бо від-
сутність незалежності «є головною 
причиною тієї хвороби, котра під’їдає 
всі зусилля українського народу». У 
1875-му звільнений за політичну не-
благонадійність (за доносом русофі-

ла Михайла Юзефовича, одного з іні-
ціаторів «Емського указу»), емігрував 
до Швейцарії. Створив осередок укра-
їнської еміграції в Женеві, заснував 
безцензурну друкарню. «Українцям 
лишається йти своєю дорогою і пра-
цювати, працювати й працювати для 
свого народу, сподіваючись тільки на 
свої сили, не звертаючи занадто вели-
кої уваги на сторонніх воронів – ні на 
тих, що каркають безглуздими цирку-
лярами, ні на тих, які думають збити 
їх із природної і чітко обдуманої доро-
ги вдаваними солов’їними піснями», 
– писав Михайло Драгоманов на чу-
жині. Пізніше викладав у Софійсько-
му університеті. Зіграв важливу роль 
у творенні першого українського полі-
тичного проєкту – Русько-Української 
радикальної партії (1890). Вважав себе 
соціалістом, однак визнавав пріоритет 
свободи особистості над класовими і 
національними інтересами. Помер 2 
липня 1895 у Софії (Болгарія).



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

№ 37 (985)
23 вересня 2021 року 3Гадяччина в подіях

ОДИНАДЦЯТЬ РОКІВ НА РИНКУ 
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ: ЩО ОЗНАЧАЄ 

БУТИ КЛІЄНТОМ КОМПАНІЇ FIBERLINK
За 11 років інтернет-провайдер із 

офісу на квартирі  розрісся у мережу 
у майже сто населених пунктів у 
Полтавській і Сумській областях. 

Штат із двох людей  збільшився до 50 
працівників. На сьогодні протяжність 
власних ліній волоконно-оптичного 
зв’язку становить 1000 кілометрів.

Одинадцять років тому, 27 вересня, компанія 
FiberLink отримала ліцензію на надання 
телекомунікаційних послуг. Інтернет-
провайдер з’явився у той час, коли відбувалося 
становлення українського інтернету. Зараз 
компанія  слідує за сучасними тенденціями 
не лише у технологіях, а й корпоративній 
культурі. А все для того, аби клієнти  могли 
отримати послуги, які задовольняють 
їхні інформаційні запити і потреби. 

ІНТЕРНЕТ ЯК ДЛЯ СЕБЕ
Що таке інтернет з позиції користувача? Які завдан-

ня найперше має виконувати інтернет-провайдер? 
Що хоче від інтернету клієнт? Саме такі питання по-
ставила перед собою команда інтернет-провайдера 
FiberLink, щоб зрозуміти, який продукт має отрима-
ти абонент.

– Ми подивилися на свою компанію очима наших 

користувачів: що б подобалося нам, якби ми були не 
працівниками, а клієнтами, – говорить генеральний 
директор компанії FiberLink Володимир Демченко.

– Безперечно, інтернет повинен бути безперебій-
ним. Для цього інтернет-провайдер створив два ка-
нали зв’язку, які географічно не перетинаються. Якщо 
станеться некоректна робота одного, наші клієнти на-
віть не помітять цього, адже в роботу вступає інший.

– Крім того, дуже важливо, наскільки лояльний ін-
тернет-провайдер до свого клієнта, – зазначає Воло-

димир Демченко. – Тому проводимо різні акції. На-
приклад, нещодавно  запустили акцію до нашого 11-го 
дня народження: нові абоненти можуть підключити-
ся за 1 гривню, поповнити рахунок на певну кількість 
місяців уперед і отримати у подарунок ще стільки ж 
місяців користування.  

Ще для клієнта важливо комунікувати зі своїм ін-
тернет-провайдером. Тому компанія створила багато-
канальну лінію зв’язку та майданчики у Телеграмі та 
Вайбері – канал і групу, де користувачів  сповіщають, 
у яких населених пунктах можлива некоректна робо-
та мережі чи працівники компанії проводять модер-
нізацію мережі. 

ЧИ ПЕРЕМОЖЕ МОБІЛЬНИЙ ІНТЕРНЕТ 
ФІКСОВАНИЙ?

Вся діяльність сучасної людини зосереджена у 
смартфонах. Здавалось би немає потреби бути завж-
ди прив’язаним до свого персонального комп’ютера. 
Скептики навіть роблять ставку на те, що прийде час, 
коли фіксований інтернет стане непотрібним, оскіль-
ки всі його функції перейме мобільний. Проте Воло-
димир Демченко переконаний, що фіксований інтер-
нет не здаватиме своїх позицій: 

– Це інтернет для бізнесу, соціальної сфери – ліка-
рень, навчальних закладів тощо. Важливі відеоконфе-
ренції також здебільшого відбуваються на персональ-
них комп’ютерах. Одинадцять років тому ми просто 
хотіли, щоб у Гадячі був інтернет. Зараз працюємо 
для того, аби наші користувачі могли вести бізнес, 
навчатися  та зменшувати час для відвідування різ-
них установ. 

Фото Ірини Абраменко.

Із початку року повністю погасили 
зарплатні борги перед своїми працівниками 
23 підприємства області. Загальна сума 
погашеного боргу склала 7,2 млн. грн.

Про це говорили в Полтавській облдержадміні-
страції на засіданні обласної тимчасової комісії з пи-
тань погашення заборгованості з виплати заробітної 
плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. 

За статистичними даними заборгованість із заро-
бітної плати перед 4,7 тис працівниками становить 
112 млн. грн. Найбільшими боржниками із заробіт-
ної плати залишаються підприємства: ПрАТ «Авто-
КраЗ» – 69,8 млн. грн, ДП «Полтавський комбінат 
хлібопродуктів» – 10 млн. грн, 5 підприємств ком-
панії «Гадячсир» – 17,8 млн. грн. Наразі вироблений 
чіткий алгоритм дій та вживаються заходи щодо по-
гашення зарплатних боргів.

«БМ»

РЕМОНТ ДОРОГИ 
ГАДЯЧ – МИРГОРОД

Дев’ять кілометрів відремонтованої дороги Гадяч – 
Миргород дозволять розпочати капітальний ремонт 
цього автошляху, який з’єднає райцентр із населени-
ми пунктами.

Підрядник виконує фрезерування асфальтного 
покриття, робить розширення дороги та влаштовує 
вирівнюючий шар щебенево-піщаної суміші із це-
ментом для створення міцної основи дорожнього по-
криття. Також проводяться підготовчі роботи із онов-
лення штучних споруд. Роботи виконують в межах 
програми «Велике будівництво».

Агентство місцевих доріг Полтавської області.

АКЦІЯ до 11-річчя компанії: 
підключись за 1 гривню, поповни 
рахунок на бажану кількість місяців 
наперед і отримай стільки ж місяців 
користування у подарунок. 
Деталі за телефоном 099-734-73-33.

А ЧИ БАЧИТЬ ЦЕ 
МІСЦЕВА ВЛАДА?

Вражає стан тротуару і дороги біля Гадяцького 
райвійськкомату (нині – 1відділ Миргородського 
районного територіального центру комплектуван-
ня та соціальної підтримки), що на вулиці Гагаріна, 
4 у нашому місті. Сюди приходять допризовники і 
призовна молодь, військовозобов’язані, які зарахо-
вані до оперативного резерву, для проходження вій-
ськово-лікарської комісії. Звідси відправляють хлоп-
ців на строкову службу в Збройні сили України, а 
контрактників - у частини зони ООС. Їх проводжа-
ють рідні, друзі, знайомі. І яке в усіх них складається 
враження про роботу місцевої влади, важко уявити. 
Цією вулицею ходять та їздять гадячани, адресуючи 
органу місцевого самоврядування не зовсім приємні 
слова. Тож виникає запитання: чи бачать усе це ке-
рівництво і депутати Гадяцької міської ради і чи вза-
галі вони тут бувають на урочистих проводах призов-
ників та на інших заходах? Вельмишановна місцева 
владо, відремонтуйте, будь ласка, тротуар і дорогу 
біля колишнього райвійськкомату.

О. Березенко

До уваги жителів громади, повідомляємо графік 
прийому поліцейського офіцера громади сектору 
превенції Миргородського РВП старшого лейте-
нанта поліції Андрія Паська:

Понеділок з 9:00-12:00 год. – с. Сергіївка 
(у приміщенні будинку громади);
Середа з 9:00- 12:00 год - с. Розбишівка 
(у приміщенні старостату);
П'ятниця з 9:00-12:00 год – с. Качанове 
(у приміщенні старостату).
Контактний телефон: 0668753380.
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Минулого тижня
в Гадячі
зареєстровано
4 немовлят

10 осіб
пішли
з життя

9 пар
одружилися

4 пари
розлучилися

пожежі

16 вересня, о 00:40 у Гадячі, вул. С. 
Швидкого, сталася пожежа у підваль-
ному приміщенні п’ятиповерхового 
житлового будинку. Вогнем знищено 8 
м кв сміття.  Пожежа ліквідована одним 
відділенням 6 ДПРЧ.

16 вересня, о 09:37, у Рашівці сталась 
пожежа на відкритій території. Вогнем 
знищено 2 га сухої рослинності. Поже-
жа ліквідована Рашівською МПО.

17 вересня, о 14:10, у Веприку сталась 
пожежа у лісовому масиві Вельбівсько-
го лісового господарства ДП «Гадяць-
кий лісгосп». Вогнем знищено лісову 
підстилку на площі 0,9 га. Пожежа лік-
відована одним відділенням 6 ДПРЧ, 
МПК с. Мартинівка, трьома одиниця-
ми пристосованої техніки ДП «Гадяць-
кий лісгосп» та однією одиницею при-
стосованої техніки ТОВ «Агро - Край».

18 вересня, 02:10, с. Лисівка, сталась 
пожежа у житловому будинку. Вогнем 
знищено покрівлю на площі 110 м кв, 
перекриття на площі 3 м кв, вікна та 
двері, пошкоджено облицювання стін 
на площі 110 м кв. Врятовано даний бу-
динок. Пожежа ліквідована одним від-
діленням 6 ДПРЧ та Рашівською МПО.

Прес-служба ГУ ДСНС у Полтавській 
області.

ВИКРИЛИ ГРУПУ ОСІБ У НЕЗАКОННОМУ 
ЗБУТІ СИЛЬНОДІЮЧИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Оперативники управління бороть-
би з наркозлочинністю в Полтавській 
області отримали інформацію про те, 
що група осіб незаконно розповсю-
джує сильнодіючі лікарські та нарко-
тичні засоби.

Поліцейські встановили, що до цього 
причетні четверо жителів міста Лубни 
– двоє жінок та двоє чоловіків. 53-річ-
ний працівник фармакологічного під-
приємства таємно виносив пігулки 
сильнодіючого лікарського засобу – зо-
піклон, який надалі передавав гуртови-
ми партіями своїм спільникам. Також 
вони налагодили канали постачання 
пігулок метадону і ампул димедролу 
з інших областей України. Заборонені 
речовини зловмисники незаконно про-
давали наркозалежним жителям міста 
та району. Про це повідомили у прес-
службі Національної поліції України.

Особи розповсюджували їх під час 

особистих зустрічей з "клієнтами". За 
одну таблетку вони отримували 50 грн.   

Після проведення контролю за скоєн-
ням кримінального правопорушення у 
вигляді оперативної закупівлі, поліція 
провела у домоволодіннях фігурантів 
санкціоновані обшуки, під час яких ви-
лучили наркотичні та сильнодіючі лі-
карські препарати на суму понад 120 
тис. грн, а саме: 1730 пігулок зопікло-
ну, 945 ампул димедролу, таблетки ме-
тадону, канабіс. В одного з них також 
вилучили вогнепальну зброю, набої та 
порох.  

Одній з активних учасниць групи вже 
повідомили про підозру за ч. 1, 2 ст. 307 
(Незаконне виробництво, виготовлен-
ня, придбання, зберігання, перевезен-
ня, пересилання чи збут наркотичних 
засобів, психотропних речовин або їх 
аналогів) та ч. 1 ст. 321 (Незаконне ви-
робництво, виготовлення, придбання, 

перевезення, пересилання, зберіган-
ня з метою збуту або збут отруйних чи 
сильнодіючих речовин або отруйних чи 
сильнодіючих лікарських засобів) Кри-
мінального кодексу України. Їй обрали 
запобіжний захід у вигляді тримання 
під вартою з правом внесення застави 
у розмірі 136 тис. грн.  

Згідно з повідомленням, наразі вирі-
шують питання щодо повідомлення про 
підозру іншим правопорушникам за ви-
щевказаними статтями Кримінального 
кодексу України.  

Крім того, після проведення відповід-
них експертиз вирішуватимуть питання 
про повідомлення одному з членів гру-
пи підозри ще й за ст. 263 (Незаконне 
поводження зі зброєю, бойовими при-
пасами або вибуховими речовинами) 
Кримінального кодексу України.

Прес-служба Національної поліції України.

ГОРІЛО ШІСТЬ 
АВТОМОБІЛІВ

Поліція Полтавської області розслі-
дує пожежу шести легкових автомобі-
лів, яка сталася вночі проти 20 вересня. 
Про це пресслужба відомства повідоми-
ла вранці у понеділок.

«До Полтавського районного управ-
ління поліції 20-го вересня, близько 
півночі, надійшла інформація від ря-
тувальників, що у Полтаві, по вулиці 
Огнівська на стоянці горять легкові ав-
томобілі. На місце події негайно виї-
хала слідчо-оперативна група поліції. 
Попередньо відомо, що вогнем пошко-
джено шість автомобілів», – йдеться в 
повідомленні.

Головне управління Державної служ-
би з надзвичайних ситуацій у Пол-
тавській області повідомило, що по-
відомлення про пожежу надійшло до 
пожежників близько 00:25 ночі. Поже-
жу ліквідували о 00:58, внаслідок неї ні-
хто не постраждав.

Причину пожежі встановлюють. На-
разі поліція вирішує питання про від-
криття провадження за статтею про 
умисне знищення майна.

ЧОЛОВІКОВІ ПОВІДОМИЛИ ПРО ПІДОЗРУ 
В УМИСНОМУ СПРИЧИНЕННІ ТЯЖКИХ 

ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ
У результаті проведення оператив-

но-розшукових та слідчих заходів полі-
цейські встановили особу, яка підозрю-
ється у нанесенні тілесних ушкоджень 
47-річному мешканцю Лохвицької гро-
мади. Вирішується питання про обран-
ня фігуранту запобіжного заходу.

До поліції Полтавщини 12-го верес-
ня, близько 23-ї години, надійшло по-
відомлення від свідків події про те, що 
на одній із вулиць міста Лохвиця ста-
лася бійка між двома чоловіками. Ген-

надій В‘юн, начальник відділення полі-
ції №2 (м. Лохвиця) Миргородського 
районного відділу поліції, зазначив: 
«Отримавши повідомлення про вчи-
нення кримінального правопорушен-
ня, працівники поліції негайно виїхали 
на місце злочину. 47-річного потерпіло-
го з місця події у тяжкому стані меди-
ки госпіталізували до місцевої лікарні. 
У ході слідчих дій поліцейські встано-
вили обставини злочину та особу, яка 
підозрюється у його вчиненні. Ним ви-

явився 24-річний місцевий чоловік».
За процесуального керівництва Мир-

городської окружної прокуратури, слід-
чі повідомили фігуранту про підозру у 
вчиненні злочину, передбаченого части-
ною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне 
ушкодження) Кримінального кодексу 
України та звернулися до суду з кло-
потанням про обрання йому запобіж-
ного заходу. 

Триває досудове розслідування.
Прес-служба поліції області. 

ДІТИ ОТРУЇЛИСЯ 
ЧАДНИМ ГАЗОМ

У Миргороді, 18 вересня, близь-
ко 22:00, двоє дітей отруїлися чадним 
газом.

За інформацією Головного управлін-
ня Державної служби з надзвичайних 
ситуацій у Полтавській області, внас-
лідок цього їх доставили в дитяче від-
ділення Миргородської лікарні інтен-
сивного лікування.

С т а н  з д о р о в ' я  д і т е й  н а р а з і 
задовільний.

ПОГРАБУВАЛИ МУЗЕЙ 
СТАРОЖИТНОСТЕЙ

Нещодавно, у селі Козубівка, 
Хорольської тергромади, 
пограбували та спаплюжили 
колекцію етнографічної 
збірки «Древо» - приватного 
зібрання старожитностей, 
виробів мистецтва, одягу 
та фотографій кінця ХІХ 
початку - середини ХХ ст.

Як повідомив засновник музею Еду-
ард Крутько, викрали частину колек-
ції вишитих сорочок, рушники, пояси, 
срібні прикраси, намиста, ікону. Загаль-
на вартість викраденого близько 50 тис. 
грн.

Едуард Крутько на своїй сторінці у 
Facebook, оприлюднив фото викраде-
них речей і звернувся з проханням пові-
домити, якщо комусь відоме місцезна-
ходження втрачених цінностей. 

Як повідомила прес-служба Головно-
го управління Нацполіції Полтавської 
області, за даним фактом відкрили кри-
мінальне провадження за ч. 3 ст. 185 
(Крадіжка, поєднана з проникненням 
у житло, інше приміщення чи сховище 
або що завдала значної шкоди потерпі-
лому) Кримінального кодексу України. 
Слідчі дії тривають.  

Поліція Лубенщини.

КРАЛИ ОГОРОЖІ З 
ЦВИНТАРЯ

У причетності до злочину поліція 
підозрює трьох жителів Миргородщи-
ни. Одного з них поліцейські застали 
прямо на цвинтарі села Мареничі Вели-
косорочинської сільської громади, під 
час спроби вивезти металеві секції ого-
рож вантажним мікроавтобусом. 

Богдан Бовкун, начальник слідчого 
відділу Миргородського РВ, повідомив:

–  Про неправомірні дії невідомих на 
цвинтарі до поліції повідомив місцевий 
житель. Очевидець зробив зауваження і 
повідомив, що викликав поліцію. 

Зрозумівши, що їх викрили, двоє зло-
вмисників втекли до лісу. Водій також 
спробував втекти, однак допустив зітк-
нення з автомобілем заявника й зупи-
нився на узбіччі дороги. 

Особи двох інших фігурантів, вста-
новив поліцейський офіцер. Відомо, 
що це жителі різних населених пунк-
тів Миргородського району, 32-х та 30-
ти років».  

За процесуального керівництва Мир-
городської окружної прокуратури, слід-
чі готують підозри у вчиненні злочину, 
передбаченого ч. 3 ст. 297 (наруга над 
могилою, вчинена за попередньою змо-
вою групою осіб, з корисливих моти-
вів) КкУ. У рамках кримінального про-
вадження призначено ряд експертиз. 

Миргородський РВ.

ВИЯВИЛИ 1,5-МЕТРОВІ 
КОНОПЛІ

Заборонені 
рослини виявили 
дізнавачі 
Миргородського 
райвідділу 
поліції спільно з 
оперативниками.

Під час проведення санкціоновано-
го судом обшуку, за процесуального 
керівництва Миргородської окружної 
прокуратури, дізнавачі поруч із бу-
динком 43-річного жителя одного із 
сіл Ромоданівської тергромади, понад 
півсотні рослин конопель – більше як 
1,5 метра заввишки кожна, а також 
суху подрібнену речовину рослинно-
го походження, схожу на канабіс. 

На часі вилучені речовини дослід-
жують експерти.

За даними фактами відкриті кримі-
нальні провадження. Дізнавачі збира-
ють необхідні доказові матеріали та 
готують чоловікові підозру у вчинен-
ні кримінальних проступків.

Триває досудове розслідування за 
двома статтями Кримінального ко-
дексу України: за ч. 1 ст. 310 (неза-
конне вирощування с конопель) та ч. 
1 ст. 309 (незаконне зберігання нарко-
тичних засобів без мети збуту).  

Миргородський РВ
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ЗВІЛЬНЕНУ ЗА БУЛІНГ 
ШКІЛЬНУ ПРИБИРАЛЬНИЦЮ 

ПОНОВИЛИ НА РОБОТІ
Гадяцький районний суд 13 
вересня 2021 року розглянувши 
у відкритому судовому засіданні 
в залі суду в м. Гадяч цивільну 
справу за позовом до Рашівського 
закладу загальної середньої 
освіти Лютенської сільської 
ради про поновлення на роботі 
та виплату середнього заробітку 
за час вимушеного прогулу.

Нагадаємо, у березні, жителька Ра-
шівки Ірина Карбач розповіла про те, 
що її доньку третьокласницю Рашів-
ської школи, цькували техпрацівни-
ки за те, що вона скористалися вже по-
митим туалетом. Із слів дитини, у клас, 
прямо посеред уроку читання, прибіг-

ли дві технічки, і в присутності вчите-
ля та всього класу лаяли її і з’ясовува-
ли із нею відносини. 

Коли справа набула розголосу, при-
биральниць звільнили. Проте, згодом 
одна із них, звернулася до суду. 

Отже, керуючись ст.259,268 ЦПК 
України, суд вирішив задовольнити 
позов і поновити позивачку на посаді 
прибиральника службових приміщень 
в Рашівському закладі загальної серед-
ньої освіти. 

Окрім цього, із Рашівської школи 
стягли на користь позивачки середній 
заробіток за час вимушеного прогулу 
із 23 березня 2021 року по 13 вересня 
2021 року в сумі 37 тисяч 076 гривень 
83 копійки.

У той же час, позовні вимоги у части-
ні стягнення з Рашівського ЗЗСО на 
користь позивачки заборгованості із за-
робітної плати в сумі 5694,63 грн зали-
шили без розгляду.

Рішення в частині поновлення пози-
вачки на посаді прибиральника службо-
вих приміщень в Рашівському ЗЗСО та 
в частині стягнення середнього заробіт-
ку за час вимушеного прогулу в межах 
суми стягнення за один місяць підлягає 
до негайного виконання.

Апеляційна скарга на рішення суду 
може бути подана до Полтавського апе-
ляційного суду через суд першої інстан-
ції протягом тридцяти днів з дня його 
проголошення. Якщо в судовому засі-
данні було оголошено лише вступну та 

резолютивну частини судового рішен-
ня або у разі розгляду справи (вирішен-
ня питання) без повідомлення (викли-
ку) учасників справи, зазначений строк 
обчислюється з дня складення повного 
судового рішення.

Рішення суду набирає законної сили 
після закінчення строку подання апеля-
ційної скарги всіма учасниками справи, 
якщо апеляційну скаргу не було пода-
но. У разі подання апеляційної скарги 
рішення, якщо його не скасовано, на-
бирає законної сили після повернення 
апеляційної скарги, відмови у відкритті 
чи закриття апеляційного проваджен-
ня або прийняття постанови суду апе-
ляційної інстанції за наслідками апеля-
ційного перегляду.

ФЕЙКОВА ПРАЦІВНИЦЯ 
«ЕНЕРГОЗБУТУ» ОБІКРАЛА 

ЛЮДЕЙ НА 30 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ
10 вересня Октябрський районний 
суд Полтави виніс вирок Ларисі 
Лисенко, яка обікрала людей 
на понад 30000 грн, за що жінці 
призначили 3 роки ув’язнення, 
але через минулі злочини 
вона просидить 4 роки. 

Відповідно до матеріалів справи, Ла-
риса Лисенко — громадянка України, 
має середню технічну освіту, не заміж-
ня та ніде не працює. З 2014 року жін-
ка притягалася до кримінальної від-
повідальності 7 разів — за крадіжки 
та шахрайство. Зокрема, мала непога-
шену судимість також за крадіжку та 
шахрайство.

Згідно з Єдиним державним реєстром 
судових рішень, 7 квітня 2021 року на 
вул. Новий Базар Лисенко ошукала 
двох продавчинь. Жінка представляла-
ся співробітником «Енергозбуту» (саме 
в такому формулюванні — без уточнень 
компанії), після чого її пускали в при-
міщення кіоску чи магазину. Далі жінка 
анонсувала планове відключення елек-
троенергії та зазначала, що під час про-
ведення робіт, продавці можуть бути 
уражені струмом, а їхні золоті прикра-
си можуть бути пошкоджені. Тож жінки 
складали свої ювелірні прикраси до по-
ліетиленового пакета, після чого їх ви-
крадала Лисенко.

Так, продавця з кіоску тютюнових ви-
робів Лисенко обікрала на 11544 грн, з 
яких 3544 — це гроші, а також на 8000 
грн золотих прикрас. Крім того, про-
давця з магазину «Лото Маркет» жін-
ка обдурила на 8800 грн. Це вартість 
золотих виробів, які продавець відда-
ла шахрайці.

Того ж дня, але вже на ринку «Мо-
тель» Лисенко ошукала так само ще од-
ного продавця — забрала золотих при-
крас на 10000 грн.

У суді Лариса Лисенко свою прови-
ну визнала повністю, у вчиненому роз-

каялася та просила суворо не карати. 
Суд врахував її щире каяття та активне 
сприяння розкриттю злочину.

Суддя Анатолій Савченко визнав 
винною Ларису Лисенко у шахрайстві 
(ч. 2 ст. 190 КК України) та призначив 

їй 3 роки ув’язнення. Крім того, шляхом 
поглинання більш суворого покарання 
менш суворим, остаточно суд призна-
чив жінці 4 роки позбавлення волі.

Жінку взяли під варту в залі суду. 
Але вирок ще не набув законної сили та 

може бути оскаржений в Полтавсько-
му апеляційному суді протягом 30 днів. 

Сторінку підготувала Оксана Кириченко 
за матеріалами відкритих даних Єдиного 

державного реєстру судових рішень.
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Чергова чотирнадцята сесія 
Гадяцької міської ради відбулася 
16 вересня 2021 року. На 
пленарному засіданні були 
присутні 18 депутатів з 26 обраних. 
Розглянули 54 питання порядку 
денного. Найцікавіше – далі. 

«Вакцинувалися усі?»

Із такого питання почав засідан-
ня міський голова Володимир Несте-
ренко. Як виявилось, після наполегли-
вих «прохань», на сьогодні понад 80% 
персоналу усіх шкіл та дитсадочків у 
Гадяцькій громаді вакцинувались від 
COVID-19. До речі, скандал із вакци-
нацією персоналу ЗДО «Казка» улад-
нали – щепившись, вони таки заслу-
жили дитячий майданчик, (вартістю 50 
тис. грн.).

Не дотягли до «норми» тільки у 
ЗДО «Веснянка» - там щеплення зро-
били 62% персоналу. Не відомо, із чим 
це пов’язано, але як повідомив мер мі-
ста, скоро у «Веснянці буде новий за-
відувач (попередня очільниця закладу 
написала заяву на звільнення) і тоді, 
впевнений він, ситуація із вакцинаці-
єю покращиться. 

От тобі і добровільні щеплення… 

Міжсесійний період

Всього виконком прийняв 53 рішен-
ня. Із них: 

Надали матеріальну допомогу мало-
захищеним верствам населення (17600 
грн.)

Провели тендери на капітальний ре-
монт вулиці Лохвицька. Проте, ДАБі не 
дає дозвіл на початок робіт.

У Оснягах почали ремонтували водо-
провід (поки 500 м.) 

Почали роботи по реконструкції 
парку.

Придбали STEAM-лабораторію для 
Гадяцького ліцею №1 ім. Олени Пчіл-
ки – 600 тис. Почали пусконалагоджу-
вальні роботи. Також для цього ж лі-
цею придбали щити на баскетбольний 
майданчик.

Придбали гірки для укомплектуван-
ня дитячих майданчиків (250 тис. грн.). 

Почали ремонтні роботи на території 
лікарні – встановлюють бордюри (300 
тис грн..) + 600 тис. грн. виділили на ас-
фальтобетонне покриття.

Де почали поточні ремонти 
доріг? 

Підрядники ТОВ «Грандстрой» і 
ТОВ «Гадячшляхбуд» приступають 
до виконання вказаних робіт, після 20 
вересня:

190 тис. грн. вул. Центральна 
у с Біленченківка; 
100 тис. грн. у с. Степаненки; 
100 тис. грн. вул. Чкалова 
у с Островерхівка;
100 тис. грн. вул. Комарова,
 с. Осняги; 
100 тис. грн. вул. Генерала Ковальо-

ва, 110 тис. грн. вул. Клубна у с Сари;
190 тис. грн. вул. Клубна, 110 тис. 

грн. вул. Гагаріна, с. Малі Будища;
190 тис. грн. вул. Заярська, 120 тис. 

грн. вул. Центральна, 190 тис. грн. пров. 
Сухий у с. Харківці. 

Готуються до зими – купують 
пісок 

Внесли змін до Програми із бла-
гоустрою території Гадяцької міської 
територіальної громади на 2021 рік - 
додатково виділили 177 тисяч гривень. 

Із них на МКП «Комунсервіс» - 99 
500 грн. на придбання матеріалів (пі-
сок 49 тис. грн., оплата вишки та екс-
каватора 50 тис. грн.). 

А також на КП «Добробут» 22 тис. 
грн., КП «Сарське» 56 тис. грн. 

Благоустрій території 
громади  

1 млн. 490 тис. грн. - додатково ви-
ділили на реконструкцію парку «Пе-
ремога» у 2022-2024 роках. Планують 
повністю доробити доріжки, а та-
кож встановити якісний пішохідний 
фонтан.

1 млн. 490 тис. грн. - виділили на ре-
монт тротуарних доріжок у Гадячі (на 
2022-2024 р. р.).

1 млн. 490 тис. грн. грн. - запланува-
ли на реконструкцію стадіону «Колос» 
на 2023 рік.

Безпека руху

Депутати поговорили про встанов-
лення обмежувачів швидкості руху у 
Гадячі.

Міський голова погодився з пропози-
цією, проте знову наголосив, що «лежа-
чі поліцейські» створюють незручнос-
ті для техніки під час розчистки снігу у 
зимовий період. 

Також депутати просили вивчити 
розташування дорожніх знаків та по-
новити їх. Проте, це питання також ви-

явилось проблемним – для того, щоб 
упорядкувати дорожні знаки, повинен 
бути проект, який пройшов перевір-
ку «Укрінвестекспертизи», яка, із слів 
мера міста, довга і клопітка… 

Тому обома питаннями займуться 
взимку, а навесні спробують розпоча-
ти роботу. 

Зміни до бюджету Гадяцької 
міської територіальної громади 

Доходну частину збільшили на 347 
тис. 605 грн. (дотація із держбюдже-
ту на утримання закладів освіти та 
охорони здоров’я + субвенції із гро-
мад на утримання об’єктів спільного 
користування). 

Видаткову частину збільшили на 658 
тис. 689 грн.

Видатки на охорону здоров’я збіль-
шили на 580 грн. 765 грн. 

На Центр «ПМСД» збільшили видат-
ки на 259 тис. грн.  

Видатки на освіту збільшили на 1 
млн. 258 440 грн. грн.

На дошкільні заклади збільшили ви-
трати на 314 тис. 272 грн. 

Прогноз бюджету громади на 
2022-2024 роки

Видаткова частина бюджету громади 
обрахована згідно показників прогнозо-
ваного державного бюджету. Відповід-
но, вона може змінитись після остаточ-
ного ухвалення бюджету.

Основні показники: 
Мінімальна зарплата із 1 грудня 2021 

р. (і відповідно із 1 січня 2022 р.) стано-
витиме 6500 грн., а із 1 жовтня 2022 р. 

– 6700 грн.
Посадовий оклад працівника І тариф-

ного розряду із 1 січня 2022 р. 2893 грн., 
із 1 жовтня 2022 р.) 2982 грн. 

Прожитковий мінімум із 1 січня 2022 
р. 2393 грн., із 1 липня 2508 грн., із 1 
грудня 2589 грн.

Індекс споживчих цін на 2022 рік об-
раховано із ростом у 106,2 %. Тобто всі 
товари зростуть у ціні, порівняно із 1 
грудня 2021 року на 6 %.

Індекс цін виробника, по якому обра-
ховуються витрати на енергоносії, зро-
сте на 7,8%. 

Відповідно вказаних показників, до-
хідна частина бюджету Гадяцької гро-
мади змінюватись не буде, через зна-
чний ріст видаткової частини.

Новий автобусний маршрут

Відділ освіти, молоді та спорту Га-
дяцької міської ради передав на баланс 
МКП «Комунсервіс» мікроавтобус ГАЗ 
32212. Раніше, ця «газель» була шкіль-
ним автобусом у Біленченківці. Тепер 
же, її використовуватимуть для паса-
жирських перевезень мешканців Хар-
ківців, Сар та Біленченківки до Гадяча. 
Відповідно, працевлаштують одного во-
дія. Проте, графік і маршрут поки не ві-
домий, його розроблять згодом, згідно 
побажань мешканців громади.

Окрім цього, розглянули 22 земель-
них питання. 

Оксана Кириченко.

ПРО ВАКЦИНАЦІЮ, РЕМОНТ ДОРІГ 
І НОВИЙ АВТОБУСНИЙ МАРШРУТ

«Для громади це не такі великі кош-
ти…» - прокоментував міський голо-
ва кошторис проведення дня міста. 
Отже, підводимо підсумки. «Радіо 
П’ятниця» за усі послуги - 110 ти-
сяч грн. Салют - 65 тисяч грн. Сцена 
- 145 тисяч гривень. Всього – 320 ти-
сяч гривень. Із них, 50 тисяч спонсор-
ських від нардепа О. Кулініча.

На засіданні повідомили, що у місь-
кій раді створено депутатську фрак-
цію «За майбутнє» у складі трьох де-
путатів. Голова Вадим Обломей.

Під час сесії МКП «Комунсервіс» 
надали дозвіл на застосування піль-
ги по оплаті за оренду комунально-
го майна – громадської вбиральні у 
міському парку - у розмірі 90 % від 
суми нарахованої місячної оренд-
ної плати. Але при умові, що оренда-
рі зможуть забезпечити безкоштовне 
функціонування цієї вбиральні про-
тягом усього року.
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У ЛІС, БІЛЯ САНАТОРІЮ, 
ВИВОЗЯТЬ РЕШТКИ ТВАРИН

«Як повертати у бік тубсанаторію, 
проїжджаєте метрів 150. Праворуч, 
ніби «карманчик» для розвороту буде. 
Оце саме туди вони й заїжджають, та 
роблять там звалище. Але це не про-
стий смітник - люди, які займаються 
забоєм тварин, викидають туди решт-
ки – тельбухи, голови, кістки... 

Там таке коїться – мухи, смердить, 
не можна поруч знаходитись.

Вперше я помітила рештки влітку.  
Спочатку подумала, що може у когось 
померла тварина, та й викинули. А коли 
зрозуміла, що це повторюється систе-
матично, то була в шоці. Одного разу 
штук 7 голів лежало…

Але ж це заповідна зона! Страшно ди-
витись! Хоч би вже в ліс протягували, 
щоб не поруч із проїжджою частиною 
дороги… Безсовісні люди таке роблять!

Допоможіть будь ласка, бо я вже не 
знаю до кого звертатись. Там же навес-
ні усі місцеві по проліски приходять, ді-
тей на прогулянки туди водимо… А вони 
туди гидоту звозять! Може ж є у місь-
кій раді відповідальна особа?» - із такою 
скаргою звернулась у телефонному ре-
жимі гадячанка Тетяна Іванівна. 

Ми вирішили розібратись, що роби-
ти і до кого звертатись у разі виявлен-
ня подібних «знахідок». 

Виявляється, неналежне поводжен-
ня з рештками загиблих тварин є пору-
шенням законодавства та становить не-
безпеку для життя та здоров’я людей. 

Відповідно до ЗУ «Про побічні про-
дукти тваринного походження, не при-
значені для споживання людиною» 
побічними продуктами тваринного по-
ходження, не призначеними для спожи-
вання людиною вважаються туші або 
частина туш забитих, загиблих тварин, 
сировина та продукти тваринного похо-
дження, що не призначені або визнані 
непридатними для споживання люди-
ною. Отже, знайдені рештки загиблих 
тварин слід розцінювати саме як побіч-
ні продукти тваринного походження, 
непризначені для споживання люди-
ною, щодо яких встановлені особливі 

правила поводження.
Суб’єкти господарювання, у проце-

сі діяльності яких утворюються побіч-
ні продукти тваринного походження, 
відповідно до ст. 20 ЗУ «Про побічні 
продукти тваринного походження, не 
призначені для споживання людиною» 
зобов’язані направляти утворені побіч-
ні продукти тваринного походження (в 
тому числі туші тварин) на оброблення, 
переробку з метою подальшої утиліза-
ції (оброблення, переробки, спалення) 
або видалення (захоронення).

Тобто, закон визначає конкретний 
порядок поводження з рештками тва-
рин і це в жодному разі не може бути 
розміщення їх у сміттєвих контейне-
рах чи будь-де просто неба, як у нашо-
му випадку.

Відповідно до ч. 2 ст. 25 ЗУ «Про по-
бічні продукти тваринного походжен-
ня, не призначені для споживання лю-
диною» суб’єкти господарювання, у 
процесі діяльності яких утворюють-
ся побічні продукти тваринного похо-
дження за неналежну утилізацію чи 
видалення таких об’єктів несуть відпо-
відальність у формі штрафу. Для юри-
дичних осіб розмір штрафу становить 
від 23 до 30 мінімальних розмірів заро-
бітних плат (від 73 600 грн. до 96 000 
грн.), а для фізичних осіб підприємців 
– від 8 до 15 мінімальних заробітних 
плат (від 25 000 грн. до 48 000 грн.).

Розглядати справу та накладати 
штраф мають право головні державні 
інспектори та їх заступники від імені 
органу виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у галузі ветеринар-
ної медицини (Управління Держпрод-
споживслужби) та його територіальних 
органів. Підставою для розгляду такої 
справи є протокол, який складається 
державними інспекторами Держпрод-
споживслужби України та її територі-
альних органів. 

Окрім адміністративної відповідаль-
ності, незаконне розміщення решток 
тварин на земельній ділянці, залеж-
но від завданої шкоди, тягне за собою 
і кримінальну відповідальність. Відпо-

відно до статті 239 Кримінального ко-
дексу України, забруднення або псу-
вання земель речовинами, відходами 
чи іншими матеріалами, шкідливими 
для життя, здоров’я людей або довкіл-
ля, внаслідок порушення спеціальних 
правил, якщо це створило небезпеку 
для життя, здоров’я людей чи довкілля 
караються штрафом до двохсот неопо-
датковуваних мінімумів доходів грома-
дян (до 3 400 грн.). 

Крім того, при виявлені решток тва-
рин ніколи не відомо, що стало причи-
ною їх загибелі та переносниками яких 

інфекцій вони були. Здебільшого, всі 
інфекції, якими можуть бути зараже-
ні свійські тварини є зооантропоноз-
ні, тобто такі, що можуть передавати-
ся до людини. 

Тому, у разі виявлення решток заги-
блих тварин необхідно негайно пові-
домити про це територіальні органи 
Держпродспоживслужби України, Дер-
жавної екологічної інспекції України, 
Національної поліції та органу місце-
вого самоврядування.

«БМ»

ШАХРАЙСТВО, ЗАМАСКОВАНЕ 
ПІД ПОДАРУНКИ

Нещодавно в соціальній мережі 
користувачі почали отримувати 
повідомлення про, нібито, 
розіграш подарункових карт 
бренду одягу H&M з нагоди 
святкування 74 річчя компанії.

Таке повідомлення отримали й ми. В 
умовах вказано, що потрібно дати від-
повідь на кілька запитань, потім з'явля-
лася пропозиція обрати із запропонова-
них на екрані три подарункові коробки. 
Учасника попереджають: спроб усьо-
го три. За «дивним» збігом обставин, 
найчастіше людина потім отримувала  
повідомлення про те, що нібито вигра-
ла 1750 гривень, які знаходяться на по-
дарунковій карті. Таку ж суму вигра-
ли й ми.

Щоб отримати кошти, необхідно 
було надіслати повідомлення про ак-

цію у 5 груп в соцмережі або 20 друзям. 
Далі вказати свою пошту, завершити 
реєстрацію та чекати протягом тижня 
обіцяних подарунків... 

Проте, на офіційній сторінці H&M у 
Фейсбуці, розіграш подарункових карт 
називають шахрайством:

«В Інтернеті поширилася інформа-
ція про те, що H&M розігрує подарун-
кові картки з нагоди Дня народження. 
Звертаємо вашу увагу, що це шахрай-
ська діяльність з метою збору персо-
нальних даних споживачів, до якої ком-
панія H&M не причетна. Ми робимо 
все можливе, щоб припинити поши-
рення такої неправдивої інформації. 
Просимо вас бути пильними та завж-
ди перевіряти інформацію на офіцій-
ній сторінці H&M Україна у Facebook,» 
– зазначено у повідомленні. 

Подібні розсилки користувачі отри-

мували і від нібито мережі супермар-
кетів (АТБ) чи брендів спортивних 
одягу та взуття (Adidas). Але у компа-
ніях такі повідомлення також назвали 
шахрайством.

Оксана Кириченко.

До речі, днями, у соціальних ме-
режах стало відомо про ще один но-
вий вид шахрайства. Телефонують із 
невідомого номера телефону і про-
сять натиснути кнопку 1, якщо ви 
зробили щеплення від СOVID-19. 
Коли людина натискає одиницю у 
неї одразу блокується телефон. Та-
ким чином аферисти отримують до-
ступ до банківських карток, які часто 
«прив’язані» до смартфонів.

МОЗ подібних опитувань не 
проводить. Тому, будьте уважні та 
обережні
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«ПІДКОВА КОЗАЦЬКОЇ СЛАВИ»
Етнографічно-мистецький фестиваль 

започаткували у 2014 році за ініціативи 
громадських активістів, Гадяцької ра-
йонної ради та РДА.

Фест увічнює події, які відбувалися у 
1658 році. Саме в околицях Гадяча був 
підписаний Гадяцький договір, який у 
історіографії ще називають Гадяцькою 
унією та Гадяцькими статтями. 

Нагадаємо, Гадяцький договір – укра-
їнсько-польська мирна угода на проти-
вагу Московії, яку на козацькій раді 
підписали гетьман війська Запорізь-
кого Іван Виговський із посланником 
уряду польського короля Яна ІІ Кази-
мира Вази.

Згідно із статтями угоди, підписа-
ної 16 вересня 1658 року, повинно було 
утворитися Велике Князівство Русь-
ке у складі Київського, Чернігівського 
та Брацлавського воєводств. У такому 
вигляді воно повинно було утвори-
ти федерацію у складі Польщі, Литви 
та України під егідою короля, що оби-
рався. На чолі Великого Князівства 
Руського мав стояти пожиттєво обра-
ний українським народом, але затвер-
джений королем гетьман. До його по-
вноважень належало командування 
збройними силами, посада київського 
воєводи, обов'язки першого сенатора 
на Наддніпрянщині. Козацтву, зокре-
ма, гарантувалися давні права і приві-
леї, проголошувалися свобода право-
славного і католицького віросповідання 
та свобода друку. Утім, Руське князів-
ство не мало прав на самостійні зно-
сини з іншими державами. І хоча Га-
дяцький договір через певні причини не 
був реалізований, історичні дослідни-
ки вважають, що він гарантував Україні 
майже політичну незалежність.

Минуло кілька століть, та не зважа-
ючи на всі суперечки між науковцями, 
жителі Гадяччини продовжують відзна-
чати цей день влаштовуючи грандіоз-
не свято, тим самим демонструючи, що 
пам’ятають свою історію і передають її, 
як скарб, від покоління до покоління.

Договір не відбувся, але фестиваль 
«Підкова козацької слави» живе, як на-
гадування, що майже чотириста років 
тому Україна вже могла бути європей-
ською країною не лише географічно, а 

й ментально. Тож головний посил фес-
тивалю – не забувати, що ми боремося 
за свою приналежність до демократич-
них цінностей.

Договір договором, а фестиваль «Під-
кова козацької слави» – це перш за все 
дійство. За роки його існування, фести-
валь відвідували відомі українські на-
уковці. Наприклад, кілька років тому 
на фестиваль був запрошений пред-
ставник Українського інституту на-

ціональної пам’яті, наш земляк Олег 
Пустовгар. Він говорив про загрози 
північного сусіда і важливість фести-
валю, як символу прагнення українців 
до свободи. 

«Підкова козацької слави» – це також 
традиції. Тож на святі практично щоро-
ку виступали відомі виконавці та музи-
канти. Наприклад, «Люті козаки», які 
показали бойовий гопак і проводили 
майстер-класи усім, хто не злякався ша-
блі чи батога. Або ж B&B Project – гурт, 

с.Веприк ансамбль « Любисток »

с.Розбишівка ансамбль « Сузіря »

Гадяцький курінь

Великобудищанська громада

Біленченківський курінь
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який популяризує народні 
інструменти від чого і піш-
ла назва гурту (бандура і 
баян). Також, гостей свята 
приїздив розважати попу-
лярний рок-гурту «Kozak 
System». 

Цього року, судячи із 
того, що змінились органі-
затори (Червоний Кут вхо-
дить до складу Гадяцької 
міської територіальної гро-
мади, тому й організацією 
займався міський відділ 
культури), свято буде дещо 
видозмінене. Проте це не 
позбавило його унікально-
го колориту, адже усі гро-
мади колишнього Гадяць-
кого району, внесли свою 
часточку до святкування. 
Запрошених іменитих гос-
тей не було, тож можна без 
вагань стверджувати, що 
весь настрій свята тримав-
ся саме на наших, місце-
вих учасниках художньої 
самодіяльності і звісно на досвіді та 
майстерності працівників КЗ «Гадяць-
кий будинок культури». І вони із своїм 
завданням впоралися на відмінно!

Гості фестивалю, як і завжди, із захва-
том спостерігали за традиційним теа-
тралізованим дійством, під час якого 
сам «гетьман Виговський» проголосив 
угоду з Польщею та Литвою. А щирий 
український гумор, веселі пісні, запаль-
ні танці демонстровані із сцени, не за-
лишили байдужими глядачів. 

Смачні частування у вигляді гастро-
номічних локацій «Від куреня до куре-
ня» та розваги для дітей і дорослих три-
вали протягом усього вечора. До речі, 
зробити тематичні фото можна було як 
біля чудово оформлених фотозон. За-
вершили фестиваль вогняним шоу.

А тим, хто цього року пропустив свят-
кування, радимо хоча б раз побувати 
у Червоному Куті – фестиваль того 
вартий!

«БМ» 

Єдиний мінус, який не врахували організатори фестивалю – це відсутність місць для 
сидіння. Глядачі були змушені моститись навприсядки, або ж сідати просто на землю.

Сарівський курінь

Ансамбль «Чарівниця» (Плішивець)

Ансамбль « Надвечір'я » та гурт Веселка Качанівського СБК

Малобудищанський курінь

с. Розбишівка

с. Сергіївка
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На Паралімпійських іграх, які цього року прохо-
дили у Токіо, 28-річний атлет із Черкас Роман Да-
нилюк став срібним призером в штовханні ядра в 
класі F12, показавши результат 16.53 м, що був най-
кращим виступом у сезоні.

Із нагородою його вітали всією Україною. У той же 
час, не всі знають, але Роман – наш земляк. Він на-
родився 7 березня 1993 року в Петрівці-Роменській. 
Пов’язати своє життя з цією легкоатлетичною дис-
ципліною Роман Данилюк вирішив у 16 років, коли 
переїхав до Кременчука (у 2008 році). До того спор-
том цілеспрямовано не займався.

Від народження Роман має проблеми із зором – 
бачить лише близько десяти відсотків того, що здо-
рові люди. Слабкий зір «дістався у спадок» від діду-
ся і мами, в яких схожі проблеми. Водночас старший 
брат Романа – цілком здоровий.

Із 2015 року Роман живе і тренується в Черкасах. 
Також у 2015 він став членом збірної команди Укра-
їни із легкої атлетики серед спортсменів з вадами 
зору. А уже у 2016 році виборов бронзу на Паралім-
пійських іграх у Бразилії - штовхнув ядро на 16 ме-
трів 64 сантиметри – і побив світовий рекорд, який 
тримався 15 років.

За високі спортивні досягнення нагороджений ор-
деном «За заслуги» ІІІ ступеню. А за видатні спор-
тивні досягнення у 2020 році присвоєно спортивне 
звання «Заслужений майстер спорту України». 

«БМ»

МИ ЧЕТВЕРТІ - 
СЕРЕД 12 КОМАНД

Але для Гадяччини ви, хлопці, ФК «ПСЕЛ» — ПЕ-
РЕМОЖЦІ! Ми пишаємося вами!

Для Всеукраїнського турніру дитячих футбольних 
команд «Кубок єднання-2021» ви стали відкриттям.

У Березовій Луці цими вихідними відбулася то-
вариська зустріч між ветеранськими футбольними 
збірними Петрівсько-Роменської громади та Липо-

вої Долини. 
Гра закінчилася з рахунком 3:3.

П. - Роменська у Фейсбук. 

НАШ ЗЕМЛЯК - 
ОЛІМПІЙСЬКИЙ 
ЧЕМПІОНІВ

Т
Е
Н
І
С

У Лохвиці, у рамках святкування Дня міста, від-
бувся відкритий турнір із настільного тенісу, участь 
у якому взяли й гадячани - Володимир Нехаєнко і 
Олександр Олефіренко.

У підсумку, Олександр Олефіренко посів третє 
місце, а Володимир Нехаєнко – шосте.

Н. Липівець у Фейсбуці.

ФУТБОЛ
РЕЗУЛЬТАТИ КУБКУТА 

ПЕРШОСТІ ОБЛАСТІ 
3 тур Вища Ліга 

18 вересня 2021 р:
«Стандарт» (Н. Санжари) –
 «Пирятин» (Пирятин) - 5:1

19 вересня 2021 р.:
«Велика Багачка» (В. Багачка) – 

«Дружба» (Очеретувате) - 4:1

3 тур Група «А» 
19 вересня 2021 р.:

ФК «Гірник-Спорт-2» (Горішні Плавні) – 
«Ягуар»(Кременчук) — 1:4

18 вересня 2021 р.:
СК «Геологія-2» (Нова Галещина) – 
ФК «Динамо» (Решетилівка) — 3:2

3 тур Група «Б»
18 вересня 2021 р.:

«Альтаір» (Бутенки) – 
ФК «Опішня» (Опішня) — 3:2 

«Комишня» (Комишня) – 
ФК «Маяк» (Котельва) — 1:0

КУБОК матч-відповідь: 
«Чутове» (Чутове) – «КЛФ» (Полтава) — 1:0

Громадська спілка «Асоціація футболу Полтавщини»
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«І покажем, що ми, браття, козацького роду»: 
до 220-річчя видатного українського математика 

з Полтавщини Михайла Остроградського
24 вересня 1801 року славний 
козацький Полтавський край 
дав Україні і світу Михайла 
Васильовича Остроградського. 
Він народився у родині, 
яка належала до знатного 
козацько-старшинського роду 
Остроградських, що вже п’яте 
покоління, ще з XVII століття 
виходив від козака, бунчукового 
товариша Івана Остроградського. 
Тривалий час, у темну добу 
бездержавності російська і 
радянська історіографії «ліпили» з 
нашого земляка «вєлікого руского 
учоного». Досі у «всесвітній 
павутині», навіть на вітчизняних 
інтернет-сайтах, можна надибати 
повідомлення з пропагандистським 
кліше «видатний російський 
математик». Замовчувалося 
ставлення вченого до забороненої 
у Російській імперії української 
мови, а ще за комуністичних 
часів особливо наголошували 
на, начебто, атеїзмі математика. 
220-річчя із дня народження 
механіка, фізика, академіка, 
уродженця хутора Пашенна (нині 
село Пашенівка, що належить 
до Хорішківського старостату 
Козельщинської громади) цьогоріч 
з ініціативи Українського інституту 
національної пам’яті й згідно з 
Постановою ВР «Про відзначення 
пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 році» 
відзначається на державному рівні. 
Тож, маємо нагоду, відмовившись 
від пропагандистських штампів 
минулого, привернути увагу читача 
до цієї непересічної особистості 
через призму історичної правди.

Із роду гетьмана Данила Апостола
Михайло Остроградський є вихідцем 

зі старовинного роду, до якого також 
належали гетьман Війська Запорозько-
го, голова Гетьманщини на Лівобереж-
ній Україні (1727-1734) Данило Апо-
стол і військовий діяч, контрадмірал 
Військово-морського флоту Україн-
ської Народної Республіки Михайло 
Михайлович Остроградський. Із само-
го малку мав пристрасть до різних ви-
мірювань та обчислень, а всілякі меха-
нізми цікавили його більше, ніж ігри з 
однолітками. Навчався у пансіоні при 
Полтавській губернській гімназії, де 
наглядачем служив письменник, поет, 
драматург, громадський діяч, осново-
положник сучасної української літера-
тури Іван Котляревський. 1809-го року 
вступив до гімназії, але інтересу до нав-
чання не виявляв, оцінки були середні-
ми. Батько вирішив відправити його до 
Петербурга й прилаштувати у гвардій-
ський полк, оскільки Михайло мріяв 
про військову кар’єру і мав богатирську 
зовнішність та міцне здоров’я. Проте 
дядько Михайла наполягав, що хлопце-
ві потрібна освіта, і восени 1816 р. той 
став вільним слухачем, а згодом і сту-
дентом відділення фізичних та матема-
тичних наук Харківського університету. 
Інтерес до науки у нього пробудив про-
фесор Андрій Павловський, який помі-
тив надзвичайні здібності юнака.

 У 1820-му Остроградський як най-
кращий студент отримав ступінь кан-
дидата наук. Проте реакційне росій-
сько-імперське чиновництво постійно 
затягувало видачу кандидатського ди-
плома, пропонуючи складати все нові 
й нові іспити. Обурений таким ставлен-
ням, юнак повертає одержаний раніше 
атестат і просить викреслити назавжди 

його ім'я зі списків студентів.
Слава науковця по оби-

два боки Атлантики
Після цього подався в Париж, що 

був одним із центрів наукових дослі-
джень Старого Світу. 1822-1828 здобу-
вав освіту в одному з найпрестижніших 
наукових закладів тодішньої Франції 
– Королівському коледжі, відвідував 
лекції знаменитих математиків. У 1826 
р. представив Паризькій академії наук 
свою першу наукову працю з поширен-
ня хвиль на поверхні рідини. За свід-
ченням родичів ученого, він виконав 
цю роботу, перебуваючи у борговій в'яз-
ниці і спостерігаючи у вікно за рухом 
хвиль на річці Сена. Прочитавши її, ви-
датний математик Огюст Коші спла-
тив його борг і знайшов Остроградсько-
му роботу в Колежі Генріха IV. Праця 
молодого вченого стала значним вне-
ском в гідродинаміку. 1828-го року по-
вертається до Петербурга вже відомим 
ученим. У грудні його обрали ад’юнк-
том Академії наук. Діапазон наукової 
творчості був надзвичайно широким - 
займався аналітичною механікою, те-
орією удару, балістикою, варіаційним 
численням, алгеброю, теорією чисел, 
теорією ймовірностей тощо. У 30 років, 
1831 р. був обраний ординарним акаде-
міком  Санкт-Петербурзької Академії 
наук, згодом – членом-кореспондентом 
Паризької Академії наук, дійсним чле-
ном Римської, Туринської, Американ-
ської академій, почесним членом Київ-
ського та Московського університетів, 
багатьох престижних наукових това-
риств по обидва боки Атлантики.

Його праці стали підґрунтям, на яко-
му будувалася та розвивалася школа 
механіки. За життя вчений опублікував 
понад 100 наукових праць, а математи-
ки давно звикли до термінів: рівняння 
Остроградського, метод Остроградсько-
го, формула Остроградського-Ґаусса, 
принцип Остроградського-Гамільтона.

Патріот рідного краю
«Що упродовж цілого життя залиша-

лося несхитним? Любов до свого краю, 
до рідної мови. Під час лекцій Михай-
ло Остроградський часто-густо не про-
сто ввертав якесь дотепне українське 
прислів’я, а, захопившись солов’їною, 
міг цілу годину викладати… забороне-
ною українською», - зауважує дослід-
ник Олександр Рудяченко. Справді, 
мешкаючи у столиці імперії Петербурзі, 
уродженець Полтавщини ніколи не за-
бував рідної української мови. На своїх 
лекціях дуже часто вживав українські 
вислови, і взагалі, до 1828 року він по-
гано володів російською, розмовляв або 
українською, або французькою. Товари-
шував із більшістю тогочасної україн-
ської еліти, зокрема із Тарасом Шевчен-
ком, Семеном Гулаком-Артемовським, 
родинами Лисенків і Старицьких. По-
любляв приїздити до рідного села, вака-
ції проводив у своєму маєтку, де влаш-
товував місцевим селянам бенкети. Як 
сказав засновник теорії аеродинаміки 
Микола Жуковський: «Перебуваючи на 
вершині слави, вшанований за свої на-
укові праці в усій Європі, Остроград-
ський поводив себе надзвичайно просто 
і про свої заслуги говорити не любив, 
але своє козацьке походження завжди 
високо цінував».

Ставлення до Творця
Замолоду Михайло наговорив ка-

тегоричних фраз. Скажімо, в розмові 
з академіком Віктором Буняковським  
заявив: «Я був повним матеріалістом 
та атеїстом, визнавав лише те, що міг 
відчувати, виміряти і зважити». Кому-
ністичні ідеологи запевняли: Остро-
градський, мовляв, атеїст.Насправді 
ж із віком ставлення до Бога докорін-
ним чином змінювалося. А поштов-
хом до духовного перетворення послу-
жила смерть матері. У старшому віці 
він взагалі перетворився на богоміль-
ну людину, православної віри не при-

ховував, регулярно відвідував церкву, 
вдома перед образами запалював лам-
пади. Але у СРСР зазвичай замовчува-
ли, що Остроградський життя закінчив 
як християнин, причастившись. «Ос-
танні миті життя земного українського 
геометра була воістину християнськи-
ми. Як засвідчив священик Є. Ісаченко, 
смертельно хворий причастився і ос-
таннім рухом слабкої руки осяяв себе 
хресним знаменням», - розповідає до-
слідник Олександр Рудяченко.

Заповіт вченого: «У моска-
лів не хочу помирати»

Влітку, 1861 року, у Михайла вияви-
ли нарив, що виявився злоякісною пух-
линою. Остроградський відійшов у за-
світи в Полтаві, дорогою до Харкова, 
куди прямував на лікування. «Сталося 
це 20 грудня 1861 р. (1 січня 1862 р. но-
вим стилем) від паралічу легенів у бу-
динку його товариша Петра Павловича 
Старицького, на вулиці Сковороди, 7, у 
Полтаві», - сповіщає Рудяченко. - «Пе-
ребуваючи в родинному маєтку та ми-
луючись краєвидом містечка Говтва, що 
височіє над навколишніми хуторами, 
Остроградський уголос промовив:«По-
мру у себе, бо у москалів не хочу по-
мирати… Поховайте мене там (у Говтві. 
- авт), щоб було видно і Пашенну, і До-
вге, і Глибоке». Тож, поховали у рідно-
му селі, у фамільному дворянському 
склепі, бо пам’ятали заповіт. 

ЮНЕСКО в 2001 році внесла Остро-
градського до переліку видатних мате-
матиків світу. У Полтаві споруджено 
пам’ятник Михайлу Остроградському, 
його ім’ям названо вулиці у Полтаві і 
Козельщині, обласний інститут підви-
щення кваліфікації вчителів у Полта-
ві, Хорішківську школу та університет 
у Кременчуці. 

Олег Пустовгар, регіональний представник 
Українського інституту національної пам’яті 

в Полтавській області.
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17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45,21.45 Т/с «Моя 
улюблена Страшко».
22.35 Т/с «Родичi». (12+).
23.50 Драма «Тринад-
цять». (16+).
1.50 Драма «Бiйцiвський 
клуб». (16+).

4.55 «Телемагазин».
5.25,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00 «Корисна про-
грама».
12.25 Х/ф «Замiж на 2 
днi». (16+).
14.35,15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
18.00,19.00,3.05 «Сто-
сується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика 
справа».
23.50 Х/ф «Ведме-
жатник». (16+).
2.10 Т/с «Я подарую тобi 
свiтанок». (12+).
4.35 М/ф.

6.00,7.00,8.00,9.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,
17.00,19.0
,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.10,10.10 Д/с «Найне-
безпечнiшi польоти».
7.10,8.30,21.30 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15 Д/с «Екстремальнi».
8.35,9.50 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
13.10,18.00,19.15 Х/ф.
15.30 Час «Ч».
16.10,0.10 Д/с «По-
вiтрянi воїни».
17.10,1.10,5.10 Д/с 
«Великi танковi битви».

20.20,2.00 «Дiйовi 
особи».
21.40 Время-Time.
22.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
23.00 Д/с «Вирiшальнi 
битви 2-ї свiтової вiйни».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.15 Скарб нацiї.
4.25 Еврика!
4.30 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+).
10.55,13.15 Х/ф «Дит-
садковий полiцейський».
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.50 Т/с «Розтин по-
каже 2». (16+).
14.50,16.15,22.25 Т/с 
«Пес». (16+).
17.45,21.30 Т/с «Дiль-
ничний з ДВРЗ 2». (16+).
18.45,21.10 Факти. 
Вечiр.
23.45 Х/ф «Iнший свiт». 
2.50 Секретний фронт.

4.35,14.30,17.30,22.00
Вiкна-Новини.
5.25 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.50 Т/с «Комiсар Рекс».
7.50 МастерШеф. (12+).
12.00,14.50 Т/с «Слiпа». 
15.40,18.05 Т/с «Слiд». 
19.05 СуперМама. (12+).
20.15,22.50 Т/с «Колiр 
помсти». (16+).
23.05 Т/с «Майор i 
магiя». (16+).
1.05 Т/с «Вангелiя». 
(16+).

6.00,7.45 Kids` Time.
6.05 М/с «Том i Джерi».

7.50 «Орел i решка».
9.55 Т/с «Надприродне». 
12.35 «Любов на вижи-
вання». (16+).
14.25 Х/ф «Реальна 
сталь». (16+).
17.00 «Хто зверху?» 
19.00 «Екси». (16+).
21.00 Х/ф «Швидкiсть 2: 
Небезпечний круїз». 
23.40 Х/ф «Залiзний 
лицар». (18+).
2.00 Х/ф «Залiзний 
лицар 2». (18+).
3.40 «Зона ночi».

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

7.00,8.00,9.00,10.00,1
.00,12.00,13.00,14.00
17.00,18.00,19.45 «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.
14.15 «Великий день» з 
А. Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i Д. Щасливою.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.

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

6.00 Т/с «Россия мо-
лодая», 9 с. (16+).
7.50 Х/ф «Кукушка». 
9.55 Х/ф «Олигарх». 
12.25 Х/ф «Мечтатель». 
(США). (16+).
14.30 Х/ф «Ночной про-
давец». (16+).
16.20 Х/ф «Дура». (16+).
18.55 Х/ф «Брат 2». 
21.30 Х/ф «Сити-Ай-
ленд». (США). (16+).
23.30 Х/ф «Сестры». 
1.20 Х/ф «Брат». (16+).
3.25 Х/ф «Она». (США). 

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.35 «Ух ти show».
8.50 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.40 «Орел i решка. На 
краю свiту».
10.40,18.10 «Орел i 
решка. Перезаванта-
ження».
12.30,20.00 «Орел i 
решка. Дива свiту 2».
13.30,21.00 «Iнше 
життя».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». 
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.
13.00,23.50,3.40 Ко-
риснi поради.
13.20 Солодка дача.
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.
2.30 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.00 «Top Shop».
6.20 «Свiдок. Агенти».
7.50,9.00,17.00,2.45
«Випадковий свiдок».
12.30,16.30,19.00,2.15
«Свiдок».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
14.45 Т/с «Слiпа зона». 
(16+).
18.20 «Будьте здоровi».
23.00 Т/с «Переломний 
момент». (16+).
0.40 «Легенди бандит-
ського Києва».
1.40 «Правда життя».
4.10 «Речовий доказ».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
4.00,17.00,20.00 Вести.
11.35 «Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55,3.35 Т/с «Тайны 
следствия».

16.50,3.10 Новости 
культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.20 Т/с «Шуша».
23.00 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.50 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.05 «Линия жизни». Ч. 
Хаматова.

6.00 Бандитський Київ.
7.45 Страх у твоєму домi.
8.45,18.00 Правила 
виживання.
9.55,1.35 Речовий 
доказ.
11.05 Ремесла за при-
значенням.
12.05 Iсторiя українських 
земель.
13.20,4.40 Сiяя: з нами у 
дику природу.
14.15 Земнi катаклiзми.
15.10,21.50 Як влашто-
ваний Всесвiт.
16.05,22.45 Вiн i вона. 
Бiй за життя.
17.00,0.35 Битва цивiлi-
зацiй.
18.55,23.40 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
19.50 Сучаснi будiвлi 
Лондону.
20.50 Дика Iндонезiя.
2.35 Прокляття скiфських 
курганiв.
3.10 Лiлiпути.
3.55 Пiдроблена iсторiя.
5.20 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30 Т/с «Ромео i Джуль-
єтта з Черкас». (16+).
10.30 Х/ф «Гарфiлд 2».
12.30 4 весiлля.
14.00,17.00 Богиня 
шопiнгу. Екстремальний 
сезон.
15.00 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд.
16.00,1.00 Панянка-се-
лянка.

18.00 СуперЖiнка 2.
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою.
21.00 Країна У 2.2.
22.00 Т/с «Прибулець».
23.00 Х/ф «Люблю на-
завжди». (16+).
5.50 Кориснi пiдказки.

6.40,13.45 Х/ф «Мор-
ской бой». (США). (12+).
8.45 Х/ф «Дюна». 
11.00 Х/ф «Авиатор». 
(США - Германия). (16+).
15.50 Х/ф «Аисты». 
17.20 Х/ф «Чужой 
билет». (США). (12+).
19.05 Х/ф «Мистер и 
миссис Смит». (США). 
21.00 Х/ф «Управление 
гневом». (США). (12+).
22.40 Х/ф «Власть 
страха». (США). (16+).
0.35 Х/ф «Обитель про-
клятых». (США). (16+).
2.25 Х/ф «Фрида». 
4.25 Х/ф «Сбежавшая 
невеста». (США). (16+).

6.00,18.50,19.30,2.15
«ДжеДАI».
6.25 Х/ф «Свiтанок пла-
нети мавп».
9.05 Х/ф «Вiйна за пла-
нету мавп».
11.55 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
13.50,16.55 «Загу-
блений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,1.45 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
20.20,21.20 Т/с «Ко-
зирне мiсце». (16+).
22.20,23.55 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
2.45 «Помста природи».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

понеділок, 27 вересня

вівторок, 28 вересня

6.00 Гiмн України.
6.05 Антропологiя.
6.30 М/ф «Маленький 
великий пес».
6.40 М/ф «Найменший».
6.50 М/ф «Що на що 
схоже».
7.00,8.00,8.55,13.00,1
0,21.00,0.05,2.10,5.25
Новини.
7.05,8.05 Т/с «Курорт».
9.00 Божественна 
Лiтургiя Православної 
Церкви України в день 
свята Воздвиження Чес-
ного i Животворчого 
Хреста Господнього.
11.25 Телепродаж.
12.00 Д/с «Дикi тварини».
13.10,1.30 Прозоро. Про 
актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спо-
гади.
0.30,2.35,5.50 Спорт.
15.20 Концерт. Дмитро та 
Назарiй Яремчуки.
16.30 Д/с «Свiт дикої при-
роди».
17.00 Прозоро. Про го-
ловне.
18.20,19.05 «По-люд-
ськи».
20.00 Д/с «Дика природа 
Чилi».
21.45 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
0.40 Т/с «Бенкрофт». 
2.50 Х/ф «Вавилон ХХ».
4.25 Д/ф «Док на при-
йомi». (12+).
5.20 Погода.

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14
.00,16.45,19.30,4.10
«ТСН».
9.25,10.20,5.30 «Життя 
вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
14.45 «Одруження на-
ослiп 7».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».

20.45,21.45 Т/с «Моя 
улюблена Страшко».
22.35 Т/с «Родичi». (12+).
23.50 Трилер «Ва-банк». 
1.40 «Танцi з зiрками».

3.10 Х/ф «Дикун».
4.55 «Телемагазин».
5.25,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
9.00,12.00,17.40 Но-
вини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.05,18.00,3.05 «Сто-
сується кожного».
12.25 Х/ф «В джазi тiльки 
дiвчата».
14.55 Х/ф «Лапусик». 
(12+).
16.25 «Чекай на мене. 
Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика 
справа».
23.50 Х/ф «Грошi на 
двох».
2.05 Т/с «Я подарую тобi 
свiтанок». (12+).
4.35 М/ф.

6.00,7.00,8.00,9.00,11.
00,12.00,13.00,15.00,1
6.00,17.00,18.00,19.
3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.10 Д/с «Найнебезпеч-
нiшi польоти».
7.10,8.10,21.30 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15 Д/с «Екстремальнi».
8.15,0.25 Вечiр з Янiною 
Соколовою.
8.50 М/ф.
9.30 Машина часу.
10.00 Пiдсумки тижня з 
Ганною Мiрошниченко.
11.10 Д/с «Великi танковi 
битви».
16.10 Д/с «Повiтрянi 
воїни».
17.10,1.10,5.10 Д/с 
«Великi танковi битви».
20.20,2.00 «5 копiйок».
21.40 Время-Time.
22.00 Час новин. Пiд-

сумки дня.
23.10 Д/с «Вирiшальнi 
битви 2-ї свiтової вiйни».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

05 05 05 05 05 05 
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4.50 Скарб нацiї.
5.00 Еврика!
5.05 Служба розшуку 
дiтей.
5.10 Громадянська обо-
рона.
6.00 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.10,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 «На трьох». (16+).
11.30,13.15 Х/ф «Ос-
таннiй володар стихiй». 
(16+).
12.45,15.45 Факти. День.
14.10,16.15 Т/с «Розтин 
покаже 2». (16+).
18.45,21.10 Факти. 
Вечiр.
20.20,2.00 Прихована 
небезпека.
21.30 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ 2». (16+).
22.25 Свобода слова.
0.00 Х/ф «Дум». (18+).
2.45 Я зняв!

5.25 Т/с «Комiсар Рекс».
8.20 МастерШеф. (12+).
12.05,14.50 Т/с «Слiпа». 
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.40,18.05 Т/с «Слiд». 
19.05 СуперМама. (12+).
20.15,22.50 Т/с «Колiр 
помсти». (16+).
23.05 Т/с «Майор i магiя». 
1.05 Т/с «Вангелiя». (16+).

6.00,7.40 Kids` Time.
6.05 М/с «Том i Джерi».
7.45 «Орел i решка».
9.55 Т/с «Надприродне». 
12.35 Х/ф «Ред». (16+).
14.40 Х/ф «Ред 2». (16+).
17.00 «Хто зверху?» 
19.00 «Пекельна кухня».
21.00 Х/ф «Швидкiсть». 

23.35 Х/ф «Живий або 
мертвий». (12+).
1.00 «Вар`яти». (12+).
2.50 «Служба розшуку 
дiтей».
3.00 «Зона ночi».
4.55 «Абзац!»

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
19.00,23.00 Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Т/с «Люся. Iнтерн». 
11.30 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка 2». (12+).
14.30,15.30,18.00
Iсторiя одного злочину. 
16.00 Т/с «Хiд проку-
рора». (16+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Таємна 
любов». (12+).
23.10 Т/с «Квiти дощу».
1.05,2.00 Гучна справа.
1.30 Телемагазин.
2.40 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. 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 Т/с «Россия мо-
лодая», 8 с. (16+).
7.50 Х/ф «Городской 
охотник». (Гонконг - 
Япония). (16+).
9.55 Х/ф «Солдат Джейн». 
(США - Великобритания). 
(16+).
12.25 Х/ф «Изящная 
эпоха». (Испания - 
Франция). (16+).
14.30 Х/ф «Жандарм 
женится». (Франция - 
Италия). (16+).
16.20 Х/ф «Младенец на 
$30 000 000». (Гонконг). 
18.55 Х/ф «Олигарх». 
21.30 Х/ф «Мечтатель». 
(США). (16+).
23.30 Х/ф «Ночной про-
давец». (16+).
1.20 Х/ф «Кукушка». 
3.25 Х/ф «Дура». (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.40 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.40 «Орел i решка. На 
краю свiту».
10.45 «Орел i решка. 
Дива свiту».
11.45,21.00 «Iнше 
життя».
12.45 Х/ф «А ось i вона». 
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
17.10 «Орел i решка. 
Iвлєєва vs Бєдняков».
18.10 «Орел i решка. 
Перезавантаження».
20.00 «Орел i решка. 
Дива свiту 2».
22.00,1.50 Т/с «Доктор 
Хаус». (16+).
23.50 Х/ф «Пiвтора ли-
царя: В пошуках чарiвної 
принцеси Герцелiнди». 
(16+).
3.15 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. Топ 
100.
8.20 Iнстагламур.
9.20 Затишна дача.
10.20,17.20 Дача боро-
дача.
11.20,20.40 Удачний 
проект.
13.00,0.40,3.40 Кориснi 
поради.
13.20 Солодка дача.
13.30 Курси елемен-
тарної кулiнарiї Гордона 
Рамзi.
14.30 Правила вижи-
вання.
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 
кримiнального свiту».
7.15,17.00,3.35 «Випад-
ковий свiдок».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
16.30,19.00,3.05
«Свiдок».
14.45,23.00 Т/с «Слiпа 
зона». (16+).
18.20 «Свiдок. Агенти».
0.45 Х/ф «Великий 
вибух». (18+).
2.40,3.45 «Речовий 
доказ».
4.35 «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 «Шуша».
23.00 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.50 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.05 «Энигма. Петр Бе-
чала».

6.00 Бандитська Одеса.
7.45 Страх у твоєму домi.
8.45,18.00 Правила ви-
живання.
9.45,1.35 Речовий доказ.
10.55 Ремесла за призна-
ченням.
11.55 Iсторiя українських 
земель.
13.25,4.45 Сiяя: з нами у 
дику природу.
14.15 Земнi катаклiзми.
16.05,22.45 Вiн i вона. 
Бiй за життя.
17.00,0.35 Битва цивiлi-
зацiй.
18.55,23.40 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
19.50 Сучаснi будiвлi 
Лондону.
20.50 Дика Iндiя.
2.35 Україна: забута 
iсторiя.
4.05 Пiдроблена iсторiя.
5.35 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30 Т/с «Ромео i Джуль-
єтта з Черкас». (16+).
10.30 Х/ф «Гарфiлд».
12.30 4 весiлля.
14.00,17.00 Богиня 
шопiнгу. Екстремальний 
сезон.
15.00,2.15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00,3.50 Панянка-се-
лянка.
18.00 СуперЖiнка 2.
19.00 Одного разу пiд 

Полтавою.
21.00 Країна У 2.2.
22.00 Т/с «Прибулець».
23.00 Сiмейка У.
0.00 Танька i Володька.
1.00 Країна У 2.1.
3.00 Вечiрка 2.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.30 Х/ф «Ешь, молись, 
люби». (США). (16+).
8.50 Х/ф «Робин Гуд: 
Принц воров». (США). 
11.05 Х/ф «Пятый эле-
мент». (Франция - США). 
13.10 Х/ф «Дюна». (США 
- Мексика). (12+).
15.20 Х/ф «Седьмой 
сын». (США - Великобри-
тания - Канада - Китай). 
17.00 Х/ф «Морской 
бой». (США). (12+).
19.10 Х/ф «Грань буду-
щего». (США - Канада). 
21.00 Х/ф «Восхождение 
Юпитер». 
23.05 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка». (США). (16+).
1.20 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна». (США). (16+).
3.10 Х/ф «Останься». 
4.50 Х/ф «Один день». 

6.00,18.50 «ДжеДАI».
6.30 Т/с «Карпатський 
рейнджер». (16+).
10.10 Х/ф «Сек`юрiтi». 
(16+).
12.00 Х/ф «Обiтниця мов-
чання». (16+).
13.50,16.55 «Загублений 
свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 «Грошi».
20.25,21.25 Т/с «Ко-
зирне мiсце». (16+).
22.25,0.25 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
0.00 «Дубинiзми».
2.15 «Вiдеобiмба 2».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

6.00 Гiмн України.
6.05 Я вдома.
6.30 М/ф «Коза-Дереза».
6.40 М/ф «Козлик та 
вiслюк».
6.50 М/ф «Некмiтливий 
горобець».
7.00,8.00,9.00,13.00,1
5.00,18.00,21.00,23.35
,2.00,5.10 Новини.
7.05,8.05 Т/с «Курорт».
9.10 Телепродаж.
9.45 Маршрутом змiн.
9.55 Вiдтiнки України.
10.35,0.25 Т/с «Бен-
крофт». (16+).
11.30 Д/с «Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-
Дiєго».
11.55,20.00,22.00 Д/с 
«Дика природа Чилi».
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. ВIА 
«Кобза».
16.30 Еко-люди.
16.35 Д/с «Свiт дикої 
природи».
17.00 Прозоро. Про го-
ловне.
18.20,19.05 «По-люд-
ськи».
23.00 Бiгус Iнфо.
2.50 Розсекречена 
iсторiя.
3.45 Д/ф «Iспит на лю-
дянiсть». (12+).
4.40 Енеїда.

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30,4.10
«ТСН».
9.25,10.20,5.30 «Життя 
вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
14.45 «Одруження на-
ослiп 7».
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6.00 Гiмн України.
6.05 Я вдома.
6.30 М/ф «Червона 
жаба».
6.40 М/ф «Як Петрик 
П`яточкiн слоникiв ра-
хував».
6.50 М/ф «Чудасiя».
7.00,8.00,9.00,13.00,15
22.15,23.35,2.00,5.25
Новини.
7.05,8.05 Т/с «Курорт».
9.10 Телепродаж.
9.45 Маршрутом змiн.
9.55 Вiдтiнки України.
10.35,0.25 Т/с «Бен-
крофт». (16+).
11.30 Д/с «Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-
Дiєго».
11.55,12.01 Д/с «Дика 
природа Чилi».
12.00 Хвилина мовчання: 
80-тi роковини вiд початку 
масових розстрiлiв, здiйс-
нених гiтлерiвцями у Ба-
биному Яру.
13.10,1.15 Прозоро. Про 
актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спо-
гади.
15.10 Спорт.
15.20 Концерт. Квартет 
Гетьман.
16.25 Еко-люди.
18.15,19.00 «По-люд-
ськи».
19.55 ЧС з футзалу FIFA 
2021. Пiвфiнал.
23.00 Перша шпальта.
0.10 Мiста та мiстечка.
3.25 Д/ф «Перехрестя 
Балу». (12+).
4.25 Д/с «Дикi тварини».
4.55 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 Мелодрама 
«Привид». (16+).
23.15 Драма «Нез-
ламний». (16+).
2.05 Х/ф «Пандорум». 

4.55 «Телемагазин».
5.25,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
9.00,12.00,17.40 Но-
вини.
10.00 «Корисна про-
грама».
12.25 Х/ф «Пiсля 
весiлля». (12+).
14.40,15.35 «Речдок».
18.00,19.00,3.15 «Сто-
сується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика 
справа».
23.00 «778 днiв без 
своїх».
23.50 Х/ф «Виклик». 
2.20 Т/с «Я подарую тобi 
свiтанок». (12+).
4.45 М/ф.

6.00,7.00,8.00,9.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,1
5.00,16.00,17.00,18.00
3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.10,10.10 Д/с «Найне-
безпечнiшi польоти».
7.10,8.30,21.30 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15 Д/с «Екстремальнi».
8.35,9.50 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
8.50 М/ф.
9.30 Машина часу.
13.15,18.10,19.15 Х/ф.
15.30 Час «Ч».
16.10,0.10 Д/с «По-
вiтрянi воїни».
17.10,1.10,5.10 Д/с 
«Великi танковi битви».

20.20,2.00 «Велика полi-
тика».
21.40 Время-Time.
22.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
23.00 Д/с «Вирiшальнi 
битви 2-ї свiтової вiйни».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.05 Скарб нацiї.
4.20 Служба розшуку 
дiтей.
4.25 Факти.
4.45 Громадянська обо-
рона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 «На трьох». (16+).
11.15,13.15 Х/ф «Во-
скресiння». (12+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
14.00 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+).
18.45,21.10 Факти. 
Вечiр.
20.20,1.55 Секретний 
фронт.
23.45 Х/ф «Iнший свiт 2: 
Еволюцiя». (18+).
2.40 Я зняв!

4.30,14.30,17.30,22.00
Вiкна-Новини.
5.05 Т/с «Комiсар Рекс».
7.50 МастерШеф. (12+).
12.05,14.50 Т/с «Слiпа». 
15.40,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
19.05 СуперМама. (12+).
20.15,22.50 Т/с «Колiр 
помсти». (16+).
23.05 Т/с «Майор i 
магiя». (16+).
1.05 Т/с «Вангелiя». 

5.50 М/ф.
6.50 Х/ф «Академiя вам-
пiрiв». (16+).
8.35 Т/с «Надприродне». 
13.00 Х/ф «Прокляття 
фараона Тута». (16+).
16.35 Х/ф «Морський 
бiй». (16+).
19.00 Х/ф «Коломбiана». 
21.05 Х/ф «Анна». (16+).
23.40 Х/ф «Не дихай». 
1.35 «Вар`яти». (12+).
2.55 «Служба розшуку 
дiтей».
3.00 «Зона ночi».
4.55 «Абзац!»

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
15.00,19.00,23.00 Сьо-
годнi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка 2». (12+).
14.30,15.30,18.00
Iсторiя одного злочину. 
16.00 Т/с «Хiд проку-
рора». (16+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Таємна 
любов». (12+).
23.10 Т/с «Квiти дощу».
1.30 Телемагазин.
2.00 Гучна справа.
2.45 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,14.0
18.00,18.50 «Репортер». 
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.
18.10 «Ексклюзив» с В. 
Калнишем.
19.00 «Велика середа» з 
М. Ганапольським.
22.00 «Спецтема» з Т. 
Березовцем.
23.00 «Новини вiд 
Христини» з Х. Чернегою.

6.00 Х/ф «Одиссея капи-
тана Блада», 1 с. (СССР - 
Франция). (16+).
7.50 Х/ф «Брат». (16+).
9.55 Х/ф «Брат 2». (16+).
12.25 Х/ф «Сити-Ай-
ленд». (США). (16+).
14.30 Х/ф «Сестры». 
16.20 Х/ф «Она». (США). 
18.55 Х/ф «Жмурки». 
21.30 Х/ф «Давай разве-
демся!» (16+).
23.30 Х/ф «Новый кулак 
ярости». (Гонконг). (16+).
1.20 Х/ф «Сказ про Фе-
дота-стрельца». (16+).
3.25 Х/ф «Бумер». (18+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.50 «Орел i решка. На 
краю свiту».
12.30,20.00 «Орел i 
решка. Дива свiту 2».
13.30,21.00 «Iнше 
життя».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». 
1.25 Т/с «Хейвен». (12+).
2.50 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30,8.20 Майстри ре-
монту.
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.
13.30 Люблю готувати.
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.
2.30 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.00 «Top Shop».
6.25 «Будьте здоровi».
7.55,9.00,17.00,2.55
«Випадковий свiдок».
16.30,19.00,2.25
«Свiдок».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
14.50,23.00 Т/с «Пере-
ломний момент». (16+).
18.20 «Вартiсть життя».
0.45 «Легенди бандит-
ського Києва».
1.50 «Правда життя».
3.10 «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 «Шуша».
23.00 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».

1.50 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.05 «Острова». Н. Уса-
това.

6.00 Бандитська Одеса.
7.45 Страх у твоєму домi.
8.45,18.00 Правила ви-
живання.
9.40,1.35 Речовий доказ.
10.50,19.50 Ремесла за 
призначенням.
11.20 Сучаснi будiвлi 
Лондону.
11.50 Iсторiя українських 
земель.
13.25,4.40 Сiяя: з нами у 
дику природу.
14.15 Земнi катаклiзми.
16.05,22.45 Вiн i вона. 
Бiй за життя.
17.00,0.35 Битва цивiлi-
зацiй.
18.55,23.40 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
20.50 Дика Iндонезiя.
2.30 Єврорабинi.
3.10 Професiя - альфонс.
3.55 Пiдроблена iсторiя.
5.20 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.35 Х/ф «Проти при-
роди: Велика подорож 
слонiв».
11.20 Х/ф «Проти при-
роди 2: Вижити в Се-
ренгет».
13.05 Х/ф «Проти при-
роди. Подорож додому».
14.50 Х/ф «Едвард - ру-
ки-ножицi».
16.50 Х/ф «Вiктор Фран-
кенштейн». (16+).
19.00 М/ф «Епiк».
21.00 Х/ф «Хеллбой: 
герой iз пекла». (16+).
23.20,3.50 Панянка-се-
лянка.
0.20 Танька i Володька.
1.35 Сiмейка У.
2.05 Зiрки, чутки та Гал-
лiвуд.
2.50 Вечiрка 2.

5.50 Кориснi пiдказки.

ой билет». (США). (12+).
8.25 Х/ф «Джек - покори-
тель великанов». (США). 
10.15 Х/ф «Тепло наших 
тел». (США - Канада). 
11.50 Х/ф «Мистер и 
миссис Смит». (США). 
13.45 Х/ф «Спеши лю-
бить». (США). (12+).
15.25 Х/ф «Хорошо быть 
тихоней». (США). (16+).
17.05 Х/ф «Грань буду-
щего». 
21.00 Х/ф «Иноплане-
тянин». (США). (6+).
22.50 Х/ф «Поезд на 
Юму». (США). (16+).
0.50 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка». (США). (16+).
3.10 Х/ф «С любовью, 
Рози». 
4.50 Х/ф «Страшно 
красив». (США). (16+).

6.00 «Помста природи».
6.25 Х/ф «Перстень нiбе-
лунгiв».
10.10 Х/ф «Горець 4: 
Кiнець гри». (16+).
11.55 Х/ф «Остаточний 
вирок». (16+).
13.50,16.55,19.30 «За-
гублений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,3.25 «Спецкор».
18.50,3.55 «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+).
4.25 «Вiдеобiмба 2».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

ТБ ПРОГРАМА

6.00 Гiмн України.
6.05 Я вдома.
6.30 М/ф «Лис i дрiзд».
6.40 М/ф «Найголов-
нiший горобець».
6.50 М/ф «Чарiвнi оку-
ляри».
7.00,8.00,9.00,13.00,1
5.00,18.00,22.15,23.35,
2.00,5.25 Новини.
7.05,8.05 Т/с «Курорт».
9.10 Телепродаж.
9.45 Маршрутом змiн.
9.55 Вiдтiнки України.
10.35,0.25 Т/с «Бен-
крофт». (16+).
11.30 Д/с «Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-
Дiєго».
11.55 Д/с «Дика природа 
Чилi».
13.10,1.15 Прозоро. Про 
актуальне.
14.00 Країна пiсень.
15.10 Спорт.
15.20 Д/ф «Бовсунiвськi 
бабусi». (12+).
16.30 Д/с «Свiт дикої 
природи».
17.00,2.35 Прозоро. Про 
головне.
18.15,19.00 «По-люд-
ськи».
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
0.10 Мiста та мiстечка.
3.25 Д/ф «Хто створив 
Змiєвi вали?»
4.25 Д/с «Дикi тварини».
4.55 Енеїда.

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14
.00,16.45,19.30,4.20
«ТСН».
9.25,10.20,5.30 «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».
20.36 «ПроCпорт».

20.38 «Чистоnews».
20.45 Т/с «Моя улюблена 
Страшко».
21.45 «Право на владу».
0.45 Драма «Мiна». (16+).
2.55 Трилер «У пустелi 
Мохаве». (16+).

5.00 «Телемагазин».
5.30,22.10 «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 «Весiльний 
переполох». (16+).
14.35,15.35 «Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
18.00,19.00,3.05 «Сто-
сується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика 
справа».
23.55 Х/ф «Лiнкольн для 
адвоката». (16+).
2.10 Т/с «Я подарую тобi 
свiтанок». (12+).
4.35 М/ф.

6.00,7.00,8.00,9.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,1
5.00,16.00,17.00,19.
.00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.10,10.10 Д/с «Найне-
безпечнiшi польоти».
7.15 Д/с «Екстремальнi».
8.35,9.50,12.40 Д/с 
«Iсторiя навколо нас».
8.50 М/ф.
9.30 Машина часу.
13.15,18.00,19.15 Х/ф.
15.30 Час «Ч».
16.10 Таємницi вiйни.
17.10,1.10,5.10 Д/с 
«Великi танковi битви».
21.40 Время-Time.
22.00 Час новин. пiд-
сумки дня.
23.00 Д/с «Вирiшальнi 
битви 2-ї свiтової вiйни».
0.10 Д/с «Повiтрянi 

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

4.15 Скарб нацiї.
4.25 Еврика!
4.30 Факти.
4.50 Громадянська обо-
рона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 «На трьох». (16+).
11.25,13.15 Х/ф «Iнший 
свiт 5: Кровна помста». 
12.45,15.40 Факти. 
День.
13.50 Т/с «Розтин покаже 
2». (16+).
14.50,16.25,22.25 Т/с 
«Пес». (16+).
17.45,21.30 Т/с «Дiль-
ничний з ДВРЗ 2». (16+).
18.45,21.10 Факти. 
Вечiр.
20.20,1.45 Анти-зомбi.
23.45 Х/ф «Iнший свiт 3: 
Повстання лiканiв». (18+).
2.30 Я зняв!

4.40,14.30,17.30,22.00
Вiкна-Новини.
5.30 Т/с «Комiсар Рекс».
8.15 МастерШеф. (12+).
12.05,14.50 Т/с «Слiпа». 
15.40,18.05 Т/с «Слiд». 
19.05 СуперМама. (12+).
20.15,22.50 Т/с «Колiр 
помсти». (16+).
23.05 Т/с «Майор i 
магiя». (16+).
1.05 Т/с «Вангелiя». 

6.00,7.10 Kids` Time.
6.05 М/с «Том i Джерi».
7.15 «Орел i решка».
9.15 Т/с «Надприродне». 
13.40 «Любов на вижи-
вання». (16+).
15.25 Х/ф «Живий або 
мертвий». (12+).
17.00,19.00 «Хто 
зверху?» (12+).

21.05 Х/ф «Хижачка». 
23.30 Х/ф «Каратель-
нiца». (16+).
1.05 «Вар`яти». (18+).
2.50 «Служба розшуку 
дiтей».
3.00 «Зона ночi».
4.55 «Абзац!»

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Т/с «Люся. Iнтерн». 
(12+).
11.30 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка 2». (12+).
14.30,15.30,18.00
Iсторiя одного злочину. 
16.00 Т/с «Хiд проку-
рора». (16+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Таємна 
любов». (12+).
23.10 Слiдами мiського 
голови. Львiв, ч. 3.
23.50,2.00 Т/с «Квiти 
дощу».
1.30 Телемагазин.
2.20 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 Х/ф «Одиссея капи-
тана Блада», 2 с. (СССР - 
Франция). (16+).
7.50 Х/ф «Сказ про Фе-
дота-стрельца». (16+).
9.55 Х/ф «Жмурки». 
12.25 Х/ф «Давай разве-
демся!» (16+).
14.30 Х/ф «Новый кулак 
ярости». (Гонконг). (16+).
16.20 Х/ф «Бумер». 
18.55 Х/ф «Бумер 2». 
21.30 Х/ф «Последний 
рубеж». (США). (16+).
23.30 Х/ф «Возвращение 
высокого блондина». 
(Франция). (16+).
1.20 Х/ф «Бинго Бонго». 
3.25 Х/ф «Родина». (18+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.35 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.30 «Орел i решка. На 
краю свiту».
10.30,18.10 «Орел i 
решка. Перезаванта-
ження».
12.30,20.00 «Орел i 
решка. Дива свiту 2».
13.30,21.00 «Iнше 
життя».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». 
1.25 Т/с «Хейвен». (12+).
2.10 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
3.00 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. Топ 

100.
8.20 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 Солодка дача.
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 «Пере-
ломний момент». (16+).
18.20,1.50 «Правда 
життя».
0.45 «Легенди бандит-
ського Києва».
3.10 «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 «Шуша».
23.00 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.50 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.05 «Искусственный 
отбор».

6.00 Бандитський Київ.
7.45 Страх у твоєму домi.
8.45,18.00 Правила ви-
живання.
9.45,1.35 Речовий доказ.
10.55 Сучаснi будiвлi 
Лондону.
11.55 Iсторiя українських 
земель.
13.10,4.20 Сiяя: з нами у 
дику природу.
14.10 Дика Iндiя.
15.10,21.50 Як влашто-
ваний Всесвiт.
16.05,22.45 Вiн i вона. 
Бiй за життя.
17.00,0.35 Битва цивiлi-
зацiй.
18.55,23.40 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
19.50 Ремесла за при-
значенням.
20.50 Дика Iндонезiя.
2.35 Правда життя.
3.25 Пiдроблена iсторiя.
5.20 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30 Т/с «Ромео i Джуль-
єтта з Черкас». (16+).
10.30 М/ф «Епiк».
12.30 4 весiлля.
14.00,17.00 Богиня 
шопiнгу. Екстремальний 
сезон.
15.00,2.15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00,3.50 Панянка-се-
лянка.

18.00 СуперЖiнка 2.
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою.
21.00,1.00 Країна У 2.2.
22.00 Т/с «Прибулець».
23.00,1.45 Сiмейка У.
0.00 Танька i Володька.
3.00 Вечiрка 2.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.20,13.50 Х/ф «Инопла-
нетянин». (США). (6+).
8.10 Х/ф «Грань буду-
щего». (США - Канада). 
(12+).
10.00 Х/ф «Чужой билет». 
(США). (12+).
11.45 Х/ф «Восхождение 
Юпитер». 
15.40 Х/ф «Джек - поко-
ритель великанов». 17.30
Х/ф «Пробуждение». 
(США). (6+).
19.30 Х/ф «Парк Юрского 
периода 3». (США). (16+).
21.00 Х/ф «Быстрый и 
мертвый». 
22.45 Х/ф «Фрида». 
0.45 Х/ф «Управление 
гневом». (США). (12+).

6.00,18.50,2.20
«ДжеДАI».
6.25 Х/ф «Висота». (16+).
8.10 Х/ф «Робокоп».
10.10 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
12.05,16.55 «Загу-
блений свiт».
17.55,19.30 «Секретнi 
матерiали».
18.15,1.50 «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+).
2.50 «Вiдеобiмба 2».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

середа, 29 вересня

четвер, 30 вересня



№	37	(985)
23	вересня 2021 року 15

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

ТБ ПРОГРАМА

6.00 Гiмн України.
6.05,4.05 Енеїда.
7.00,8.00,9.00,21.00,2
3.45,3.15,5.35 Новини.
7.10 М/ф «Як козаки 
наречених виручали».
7.30 М/ф «Як козаки на 
весiллi гуляли».
7.50 М/ф «Як козак 
щастя шукав».
8.05 Д/с «Дикi Дива. Дикi 
тварини в зоопарку Сан-
Дiєго».
8.30,3.40 #ВУкраїнi.
9.05 Телепродаж.
9.35 Вiдтiнки України.
10.10 Х/ф «Самсон i 
Далiла», 1 i 2 с. (12+).
13.35 Х/ф «Бiлий птах з 
чорною ознакою».
15.25 Країна пiсень.
16.30,0.10 Х/ф «Панi 
Боварi». (16+).
18.50 Т/с «Злочини ми-
нулого - мiжнароднi 
версiї». (16+).
21.25 Д/с «Тваринна 
зброя».
22.25 Д/с «Свiт дикої 
природи».
2.10 Вiльна енергiя 
Тесли.
3.05 Еко-люди.
5.05 Геолокацiя: Волинь.

7.00,4.10,6.05 «Життя 
вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
18.30 «Свiт навиворiт 12. 
Пакистан».
19.30,5.05 «ТСН».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Маскарад».
22.00 «Жiночий 
квартал».
23.40 «Свiтське життя».
0.40 Комедiя «Джоннi 
Iнглiш: Перезапуск». 
2.30 Комедiя «Аве, 
Цезар! Iсторiя Христа». 
(16+).

5.10 «Телемагазин».
5.40 «Орел i решка. На 
краю свiту».
6.40 «Слово Предстоя-
теля».
6.50 Х/ф «Пiдручний 
Хадсакера».
9.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня».
10.00 «Все для тебе».
11.00 «Позаочi».
12.00 Х/ф «Дiвчина без 
адреси».
13.40 Х/ф «Весна на 
Зарiчнiй вулицi».
15.35 Т/с «Її чоловiка». 
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi».
22.00 Т/с «Мама буде 
проти». (12+).
2.15 Х/ф «Чортове ко-
лесо». (16+).
3.30 М/ф.
4.00 Х/ф «У моїй смертi 
прошу винити Клаву К.»

6.00,7.00,8.00,9.00,10
.00,11.00,12.00,15.00,
20.00,0.00,1.00,2.00,3
.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.10 Д/с «Найнебезпеч-
нiшi польоти».
7.10 Д/с «Екстремальнi».
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 «Великi тан-
ковi битви».
12.15,22.00 Концерт.
15.15 Х/ф.
18.00 «Час за Грiнвiчем».
19.00 Д/с «Фатальний 
пострiл».
20.10,2.10,5.10 Ран-
деву.

21.00 Час новин. пiд-
сумки дня.
21.20 Вечiрнiй ПреЗЕ-
дент.
21.35 Вiкно до Америки.
23.30 Гончаренко ру-
лить.
0.10 Є сенс.
1.10 Д/с «Великi танковi 
битви».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.45 Скарб нацiї.
4.55 Еврика!
5.05 Факти.
5.30 Анти-зомбi.
6.20,0.55 Громадянська 
оборона.
7.20 Прихована небез-
пека.
8.15 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ 2». (16+).
11.55,13.00 Х/ф «Джу-
манджи».
12.45 Факти. День.
14.20 Х/ф «Джуманджи: 
Поклик джунглiв». (12+).
16.25 Х/ф «Джуманджи: 
Новий рiвень». (12+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Варкрафт: 
Початок». (12+).
21.40 Х/ф «Дракула: 
Невiдома iсторiя». (16+).
23.25 Х/ф «Iнший свiт 4: 
Пробудження». (18+).
2.40 Я зняв!

4.25 Вiкна-Новини.
5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.30,10.55 Т/с «Колiр 
помсти». (16+).
7.50 Неймовiрна правда 
про зiрок.
16.40 Хата на тата. 
(12+).
19.00 МастерШеф. 
(12+).
23.00 Звана вечеря. 
(12+).
1.20 Х/ф «Смерть їй 
личить». (16+).

6.00 «Хто проти блон-
динок?» (12+).
8.00,10.00 Kids` Time.
8.05 М/ф «Вольт».
10.05 «Орел i решка. 
Земляни».
11.00 «Орел i решка. 
Чудеса свiту».
12.15 «Хто зверху?» 
14.20 М/ф «Мiньони».
16.10 М/ф «Бридкий я».
18.00 М/ф «Бридкий я 
2».
20.00 М/ф «Бридкий я 
3».
21.50 Х/ф «Лисий 
нянька: Спецзавдання».
23.45 Х/ф «П`ятдесят 
вiдтiнкiв темряви». (18+).
2.05 «Вар`яти». (12+).
2.35 «Зона ночi».

7.00,15.00,19.00 Сьо-
годнi.
7.30,4.35 Реальна мiс-
тика.
8.40 Т/с «Люся. Iнтерн». 
(12+).
10.45 Т/с «Доля обмiну 
не пiдлягає». (12+).
14.45 Т/с «Скажи менi 
правду», 1 с. (12+).
15.20 Т/с «Скажи менi 
правду». (12+).
20.00 Головна тема.
21.00 Спiвають все!
23.30 Що? Де? Коли?
0.30,2.15 Т/с «Проти-
стояння». (12+).
1.45 Телемагазин.

8.45 «Щасливий снi-
данок».
9.00 «Щасливе iн-
терв`ю».
10.00,11.00,12.00,13.
00,14.00,17.00 «Ре-
портер». Новини.
10.10 «Cоцiальний 
статус» з В. Бiрзулом.
10.40 «Перша передача» 
з О. Федченко.

11.15,12.15 «Акценти» з 
Н. Фiцич.
13.15,21.30 «Влада 
хохотала».
13.45 «Новини вiд 
Христини» з Х. Чернегою.
14.15,15.30 Концерт.
17.15 «Не наша Russia» з 
М. Гаєм та I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» 
з В. Калнишем.
20.00 «Культурна полi-
тика» з Ю. Литвиненко.
20.30 «Вiйна за неза-
лежнiсть».
21.00 «Прямий доказ».
23.00 «Вата шоу» з А. 
Полтавою.

6.00 Х/ф «Начальник 
Чукотки». (16+).
7.50 Х/ф «Бархатные 
ручки». (Италия). (16+).
9.55 Х/ф «Добро пожа-
ловать к Райли».
12.25 Х/ф «Пенелопа». 
14.30 Х/ф «Погоня». 
(США). (16+).
16.20 Х/ф «Отель 
Мумбаи: Противосто-
яние». 
18.55 Х/ф «Харви Милк». 
(США). (18+).
21.30 Х/ф «Манолете». 
(Испания - Великобри-
тания - Франция - США 
- Германия). (16+).
23.30 Х/ф «Няньки». 
(США). (16+).
1.20 Х/ф «Близнецы». 
3.25 Х/ф «Счастливое 
число Слевина».- 

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.30 «Ух ти show».
9.10 М/ф «Вартовий 
Мiсяця».
10.40 Х/ф «Iз джунглiв у 
джунглi».
12.40,0.45 «Орел i 
решка. Перезаванта-
ження. Америка».

23.00,1.40 Т/с «Ган-
нiбал». (18+).
3.10 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 Сенсацiї екрану.
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 «Top Shop».
6.00 «Легенди бандит-
ської Одеси».
7.05 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу».
9.35 Х/ф «Звинувачу-
ється весiлля».
11.10 «Легенди карного 
розшуку».
13.30 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
14.40 Т/с «Коломбо». 
19.00,2.30 «Свiдок».
19.30 Х/ф «На гребенi 
хвилi». (16+).
22.05 Х/ф «Лiтак прези-
дента 2». (16+).
23.50 Х/ф «Новий кулак 
лютi». (16+).
1.25 «Таємницi 
кримiнального свiту».
3.00 «Випадковий 
свiдок».
3.35 «Речовий доказ».
4.00 «Правда життя. 
Професiйнi байки».

6.00 «Утро России. Суб-

бота».
9.00 Вести. Местное 
время.
9.15 Местное время. 
Суббота.
9.30,5.45 «По секрету 
всему свету».
9.55 «Формула еды».
10.15 «Пятеро на од-
ного».
11.00 Вести.
11.30 «Сто к одному».
12.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!»
13.20 «Доктор Мяс-
ников».
14.15 Т/с «Взгляд из 
вечности».
18.05 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Все как у 
людей».
0.15 «Романтика ро-
манса».
1.05 Х/ф «Сколько стоит 
счастье».
4.05 Х/ф «Судьба 
Марии».

6.00 Випадковий свiдок.
8.55 Речовий доказ.
10.05 Правила вижи-
вання.
11.05,17.50 У пошуках 
iстини.
11.55,0.00 Битва цивiлi-
зацiй.
12.55 Таємницi люд-
ського мозку.
13.50,21.00 Стародавнi 
свiти.
16.50 Повiтрянi воїни.
19.00 Дика Iндонезiя.
1.00 Сiяя: з нами у дику 
природу.
1.50,5.10 Мiстична 
Україна.
2.35 Бандитська Одеса.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
10.10 М/ф «Втеча з 
джунглiв».
11.50 Х/ф «Красуня».
13.00,14.00,15.00,16.
00,1.15,3.00 Одного 

разу пiд Полтавою.
13.30,15.30,16.30
Країна У 2.2.
14.30,1.45 Сiмейка У.
17.00 Х/ф «Вийти замiж 
у високосний рiк». (16+).
18.50 Х/ф «Шпигун, який 
мене кинув». (16+).
21.05 Х/ф «Отже, вiйна». 
23.05 Х/ф «Хочу як ти». 
2.15 Танька i Володька.
3.30 Панянка-селянка.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.20 Х/ф «Сбежавшая 
невеста». (США). (16+).
9.10 Х/ф «Мирный 
воин». (США - Германия). 
11.10 Х/ф «Дюна». 
13.20 Х/ф «Боги Египта». 
15.35 Х/ф «Спеши лю-
бить». (США). (12+).
17.15 Х/ф «Чудо». 
19.05 Х/ф «Поле битвы 
- Земля». (США). (16+).
21.00 Х/ф «Годзилла». 
23.15 Х/ф «Район �9». 
1.05 Х/ф «Помпеи». 
2.45 Х/ф «Невидимый 
гость». (Испания). (16+).
4.30 Х/ф «Без тор-
мозов».

6.00 «Шаленi перегони».
7.00 «ДжеДАI».
8.50 «Загублений свiт».
13.00 Х/ф «Полiт 
Фенiкса». (16+).
15.10 Х/ф «Рембо». 
17.05 Х/ф «Рембо 2». 
19.00 Х/ф «Рембо 3». 
21.00 Х/ф «Рембо: Ос-
тання кров». (16+).
22.55 Х/ф «Хороший, по-
ганий, мертвий». (16+).
0.40 Х/ф «Висота». 
2.15 «Вiдеобiмба 2».
4.05 «Цiлком та-
ємно-2017».
5.45 Телемагазини.

п'ятниця, 1 жовтня

субота, 2 жовтня

6.00 Гiмн України.
6.05 Я вдома.
6.30 М/ф «Хто в лiсi ха-
зяїн?»
6.40 М/ф «Ходить гарбуз 
по городу».
6.50 М/ф «Iсторiя про 
дiвчинку, яка наступила 
на хлiб».
,8.00,9.00,13.00,15
15,2.00,5.10 Новини.
7.05,8.05 Т/с «Курорт».
9.10 Телепродаж.
9.45 Маршрутом змiн.
9.55 Невiдомi Карпати.
10.30 Буковинськi за-
гадки.
10.35 Т/с «Бенкрофт». 
(16+).
11.30 Д/с «Дикуни. Дикi 
забави в зоопарку Сан-
Дiєго».
11.55 Д/с «Дикi тва-
рини».
13.10 Прозоро. Про ак-
туальне.
14.00 Країна пiсень.
45,0.55,2.35,5.45
Спорт.
15.20 Концерт. Арсен 
Мiрзоян.
16.30 Д/с «Свiт дикої 
природи».
17.00,1.10 Прозоро. 
Про головне.
18.20,19.05 «По-люд-
ськи».
20.00 Д/с «Дика природа 
Чилi».
22.00 Х/ф «Панi Боварi». 
(16+).
2.50 «Зворотнiй вiдлiк».
4.30 Еко-люди.
4.40 Енеїда.

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30,5.00
«ТСН».
9.25,10.20,3.45,6.00
«Життя вiдомих людей».
14.45 «Одруження на-
ослiп 7».

17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Лiга смiху».
22.30 «Маскарад».
0.15 Комедiя «Аве, 
Цезар! Iсторiя Христа». 
(16+).
2.20 Комедiя «Мiстер 
Бiн».

4.55 «Телемагазин».
5.25,23.00 «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 «Близнята».
14.30,15.25,0.50
«Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
18.00 «Стосується кож-
ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Кiнг-Конг 
живий».
3.10 «Вiйна усерединi 
нас».
3.55 М/ф.
4.25 «Орел i решка. На 
краю свiту».

1.00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.10,10.10 Д/с «Найне-
безпечнiшi польоти».
7.10,8.10,21.30 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15 Д/с «Екстремальнi».
8.15,12.30 Форшмак.
8.40 Натхнення.
9.50 Д/с «Iсторiя навколо 
нас».
11.10 Д/с «Великi тан-
ковi битви».
13.15,18.00,19.15 Х/ф.
15.30 Час «Ч».
16.10,0.10 Д/с «По-
вiтрянi воїни».

17.10,1.10,5.10 Д/с 
«Великi танковi битви».
20.15,2.00 «Час за Грiн-
вiчем».
21.40 Время-Time.
22.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
23.00 Д/с «Вирiшальнi 
битви 2-ї свiтової вiйни».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.05 Скарб нацiї.
4.15 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 Ди-
зель-шоу. 
11.45,13.15,23.00,1.45
«На трьох». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
14.00,17.45 Т/с «Дiль-
ничний з ДВРЗ 2». (16+).
15.00,16.15 Т/с «Пес». 
18.45 Факти. Вечiр.
2.55 Я зняв!

4.25,14.30,17.30,22.00
Вiкна-Новини.
5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
6.40,19.00,22.50 Хо-
лостячка Злата Огнєвiч. 
10.55,0.00 Як вийти 
замiж. (16+).
11.50,14.50,18.05 Т/с 
«Слiпа». (12+).
0.55 Битва екстрасенсiв. 

6.00,7.10 Kids` Time.
6.05 М/с «Том i Джерi».
7.15 «Орел i решка».
9.20 «Пекельна кухня».
11.30 «Екси». (16+).
13.30 «Дiти проти зiрок».

15.00 Х/ф «Хижачка». 
17.05 Х/ф «Анна». (16+).
19.45 Х/ф «Люсi». (16+).
21.35 Х/ф «Острiв». 
(16+).
0.25 Х/ф «П`ятдесят вiд-
тiнкiв сiрого». (18+).
2.40 «Служба розшуку 
дiтей».
2.45 «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 «Королева 
дорiг». (12+).
14.40 Т/с «Рись», 1 с. 
15.30 Т/с «Рись». (12+).
20.10 «Говорить 
Україна».
21.00 Свобода слова 
Савiка Шустера.
0.00,2.00 Т/с «Квиток на 
двох».
1.30 Телемагазин.
4.00 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,14.00
,16.00,17.00 «Ре-
портер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк та С. Вардою.
9.10,10.10 «Новини 
країни» з К. Ашiон та П. 
Рольником.
11.10,12.10 «Новини 
країни» з М. Клюк та О. 
Близнюком.
13.15 «Обiдня перерва» 
з М. Шамановим та М. 
Стецюк.
14.15 «Великий день» з 
А. Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i Д. Щасливою.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук та В. Воло-
шиним.
18.00 «Моя країна» з М. 
Ганапольським та Ю. 
Литвиненко.

21.00 «Влада хохотала» з 
Ю. Петрушевським.
21.30 «Мiнiстерство 
правди».
22.00 «Запорєбрик 
News» з О. Курбановою.
22.15 «Українськi вiстi».
22.30 «Watchdogs».

6.00 Х/ф «Женя, Женечка 
и «Катюша». (16+).
7.50 Х/ф «Бинго Бонго». 
9.55 Х/ф «Бумер 2». 
(18+).
12.25 Х/ф «Последний 
рубеж». (США). (16+).
14.30 Х/ф «Возвращение 
высокого блондина». 
(Франция). (16+).
16.20 Х/ф «Родина». 
(18+).
18.55 Х/ф «Добро пожа-
ловать к Райли». (США 
- Великобритания). (16+).
21.30 Х/ф «Пенелопа». 
23.30 Х/ф «Погоня». 
1.20 Х/ф «Бархатные 
ручки». (Италия). (16+).
3.25 Х/ф «Отель Мумбаи: 
Противостояние»

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.30,1.25 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.30 «Орел i решка. На 
краю свiту».
10.30 «Орел i решка. 
Перезавантаження».
12.30,20.00 «Орел i 
решка. Дива свiту 2».
13.30,21.00 «Iнше 
життя».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
18.00 Х/ф «Iз джунглiв у 
джунглi».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+).
2.20 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
3.00 «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.
13.30 Курси елемен-
тарної кулiнарiї Гордона 
Рамзi.
14.30 Правила вижи-
вання.
15.30,1.40 Неймовiрнi 
iсторiї кохання.
16.30,23.00 Квартирне 
питання.
18.00,22.20 Дачна вiд-
повiдь.
19.40 Шiсть соток.
0.40 Iдеї ремонту.
2.30 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».
14.45,23.00 Т/с «Пере-
ломний момент». (16+).
18.20 «Таємницi свiту».
0.45 «Легенди бандит-
ського Києва».
3.10 «Речовий доказ».
4.00 «Правда життя. 
Професiйнi байки».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
.00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35,4.45 «Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,20.45 Вести. 
Местное время.
14.55,3.10 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. 
Демидова.
1.05 Х/ф «Небесные 
ласточки».

6.30 Бандитська Одеса.
7.55 Страх у твоєму домi.
8.45,18.00 Правила 
виживання.
9.45,1.35 Речовий 
доказ.
10.55,20.20 Сучаснi 
будiвлi Лондону.
11.55 Iсторiя українських 
земель.
13.40,4.35 Сiяя: з нами у 
дику природу.
14.10 Дика Iндонезiя.
15.10,21.50 Як влашто-
ваний Всесвiт.
16.05,22.45 Вiн i вона. 
Бiй за життя.
17.00,0.35 Битва цивiлi-
зацiй.
18.55,23.40 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
19.50 Ремесла за при-
значенням.
20.50 Дива нашого 
життя.
2.30 Таємницi кримiналь-
ного свiту.
3.50 Пiдроблена iсторiя.
5.20 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.40 Т/с «Ромео i Джуль-
єтта з Черкас». (16+).
11.40 Х/ф «Хеллбой: 
герой iз пекла». (16+).
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 2.
20.00 Одного разу пiд 
Полтавою.

21.00,1.00 Країна У 2.2.
22.00 Т/с «Прибулець».
23.00,1.45 Сiмейка У.
0.00 Танька i Володька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.30,15.15 Х/ф «Пробу-
ждение». (США). (6+).
8.30,17.10 Х/ф «Парк 
Юрского периода 3». 
10.00 Х/ф «Спеши лю-
бить». (США). (12+).
11.35 Х/ф «Хорошо быть 
тихоней». (США). (16+).
13.15 Х/ф «Мистер и 
миссис Смит». (США). 
18.40 Х/ф «Голодные 
игры». (США). (16+).
21.00 Х/ф «Двухсот-
летний человек». 
23.05 Х/ф «Фрида». 1.05
Х/ф «Власть страха». 
3.00 Х/ф «Такси 2». 
4.30 Х/ф «Такси 3». 
(Франция). (16+).
5.55 Х/ф «Страшно 
красив». 

6.00,18.50,2.10
«ДжеДАI».
6.30 Х/ф «Робокоп 2».
8.55 Х/ф «Робокоп 3».
10.55 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
12.50 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,1.40 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 Х/ф «Рембо». 
(16+).
21.15 Х/ф «Рембо 2». 
(16+).
23.15 Х/ф «Серце ян-
гола». (18+).
2.40 «Цiлком та-
ємно-2017».
3.05 «Вiдеобiмба 2».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.
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6.00 Гiмн України.
6.05,4.05 Енеїда.
7.00,8.00,8.55,22.15,1
.40,3.15,5.35 Новини.
7.10 М/ф «Як козаки 
кулiш варили».
7.20 М/ф «Як козаки 
олiмпiйцями стали».
7.40 М/ф «Як козаки у 
футбол грали».
8.15 Погода.
8.20 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 Вiльна енергiя 
Тесли.
14.35 Телепродаж.
15.10,2.05 UA:Фольк. 
Спогади.
16.25 Мiста та мiстечка.
16.40 Т/с «Злочини ми-
нулого - мiжнароднi 
версiї». (16+).
18.50 Д/с «Тваринна 
зброя».
19.55 ЧС з футзалу FIFA 
2021. Фiнал.
22.40 Д/с «Свiт дикої 
природи».
23.15 Програма з Май-
клом Щуром. (16+).
23.55 Х/ф «Бiлий птах з 
чорною ознакою».
3.05 Еко-люди.
3.40 #ВУкраїнi.
5.05 Геолокацiя: Волинь.

7.00 «Життя вiдомих 
людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт 12. 
Пакистан».
11.00,4.00 «Свiт нави-
ворiт».

18.30 «Свiтське життя».
19.30,5.00 «ТСН-Тиж-
день».
21.00 «Танцi з зiрками».
0.20 «Лiга смiху».
2.30 Х/ф «Гуцулка 
Ксеня».

5.10 Х/ф «Весна на За-
рiчнiй вулицi».
6.55 Х/ф «Волоцюга 
високогiрних рiвнин». 
(16+).
9.00 «Готуємо разом».
10.00,11.05,12.05
«Iнше життя».
13.10 «Речдок. Велика 
справа».
17.50 Х/ф «Кiнг-Конг 
живий».
20.00 «Подробицi 
тижня».
22.00 Х/ф «З життя на-
чальника карного роз-
шуку».
23.55 Х/ф «Хазяїн 
тайги».
1.35 «Речдок».

6.00 Вiкно до Америки.
6.10 Д/с «Найнебезпеч-
нiшi польоти».
7.00,8.00,8.50,15.00,2
,0.00,1.00,3.00,4.00
Час новин.
7.10 Д/с «Екстремальнi».
7.50,21.25 Актуально: 
Економiка. Полiтика. 
Соцiум.
8.05 Невигаданi iсторiї.
12.15 Iндiйський фiльм.
15.15,22.00 Концерт.
18.00,2.00,5.00 Пiд-
сумки тижня з Ганною 
Мiрошниченко.
19.00 Д/с «Фатальний 
пострiл».
20.10 Машина часу.
21.00 Час новин. пiд-
сумки дня.
21.20 Вечiрнiй ПреЗЕ-
дент.
21.30 Вечiр з Янiною 

Соколовою.
0.15 Д/с «Бойовий 
вiдлiк».
1.10 Д/с «Великi танковi 
битви».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

5.15 Скарб нацiї.
5.25 Еврика!
5.30 Факти.
7.50 Секретний фронт.
8.50 Громадянська обо-
рона.
9.50 Х/ф «Дитсадковий 
полiцейський».
11.55,13.00 Х/ф «Гео-
шторм». (12+).
12.45 Факти. День.
14.25 Т/с «Пес». (16+).
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «Примарний 
патруль». (16+).
23.05 Х/ф «Iнший свiт 5: 
Кровна помста». (16+).
0.50 Х/ф «Iнший свiт». 
2.55 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.40 Т/с «Садiвниця». 
9.45 МастерШеф. (12+).
13.45 СуперМама. (12+).
18.40 Битва екстра-
сенсiв. (16+).
21.00 Один за всiх. 
22.10 Таємницi ДНК. 

5.40,2.00 «Вар`яти». 
(12+).
6.10,8.00 Kids` Time.
6.15 М/ф «Бридкий я».
8.05 М/ф «Бридкий я 2».
10.05 М/ф «Бридкий я 
3».
11.55 Х/ф «Швидкiсть». 
(16+).
14.20 Х/ф «Швидкiсть 2: 
Небезпечний круїз». 
(16+).
16.55 Х/ф «Лисий 
нянька: Спецзавдання».

18.50 Х/ф «Пiвтора шпи-
гуни». (16+).
21.00 Х/ф «Скарб Ама-
зонки». (16+).
23.00 «Improv Live 
Show». (12+).

5.50 Сьогоднi.
6.50,4.00 Реальна мiс-
тика.
8.50 Т/с «Мертвi лiлiї». 
17.00 Т/с «Все, що за-
хочеш», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiд-
сумки з Олегом Пан-
ютою.
21.00 Т/с «Все, що за-
хочеш».
23.00,2.00 Т/с «Доля 
обмiну не пiдлягає». 
1.30 Телемагазин.
3.15 Гучна справа.
4.45 Т/с «Хiд проку-
рора». (16+).

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

23.00 «Вата шоу» з А. 
Полтавою.

6.00 Х/ф «Усатый нянь». 
(16+).
7.50 Х/ф «Близнецы». 
(Гонконг). (18+).
9.55 Х/ф «Харви Милк». 
(США). (18+).
12.25 Х/ф «Манолете». 
(Испания - Великобри-
тания - Франция - США 
- Германия). (16+).
14.30 Х/ф «Няньки». 
16.20 Х/ф «Счастливое 
число Слевина». (США - 
Канада - Германия). 
18.55 Х/ф «Частное пио-
нерское». (12+).
21.30 Х/ф «Частное пио-
нерское 2. Ура, кани-
кулы!» (12+).
23.30 Х/ф «Частное пио-
нерское 3. Привет, 
взрослая жизнь!» (16+).
1.20 Х/ф «Закусочная на 
колесах». (Гонконг). 
3.25 Х/ф «Агитбригада 
«Бей врага!» (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.30 «Ух ти show».
9.20 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.20 М/ф «Вартовий 
Мiсяця».
12.00 М/ф «Втеча з пла-
нети Земля».
13.35,0.45 «Орел i 
решка. Перезаванта-
ження. Америка».
23.00,1.40 Т/с «Ган-
нiбал». (18+).
3.10 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 Сенсацiї екрану.
9.30,0.40 Iдеї ремонту.
10.20 Один за 100 

годин.
12.00 Правила життя.
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.

5.00 «Top Shop».
5.30 Х/ф «Дрiбницi 
життя».
6.45 «Слово Предстоя-
теля».
6.55 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
9.25 Т/с «Коломбо». 
13.50 Х/ф «На гребенi 
хвилi». (16+).
16.10 Х/ф «Лiтак прези-
дента 2». (16+).
18.00 «Легенди карного 
розшуку».
22.10 Х/ф «Безсмертнi: 
Вiйна свiтiв». (16+).
0.05 Х/ф «Новий кулак 
лютi». (16+).
1.40 «Речовий доказ».

6.10,3.00 Х/ф «Ночное 
происшествие».
7.45 «Диалоги о жи-
вотных. Сафари Парк в 
Геленджике».
8.25 «Устами младенца».
9.10 Местное время. 
Воскресенье.
9.40 «Моя любовь - 
Россия!»
10.15,4.35 «Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым».
10.55 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым».
11.30 «Сто к одному».
12.15 «Большая пере-
делка».
13.10 Праздничный 

концерт.
14.50 Т/с «Взгляд из 
вечности».
18.15 Х/ф «Ты мой свет».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым».
1.25 Х/ф «Цена измены».

6.00 Випадковий свiдок.
8.55 Речовий доказ.
10.05 Правила вижи-
вання.
11.05,18.10 У пошуках 
iстини.
12.15,0.00 Битва цивiлi-
зацiй.
17.10 Повiтрянi воїни.
19.00 Дива нашого 
життя.
1.00 Сiяя: з нами у дику 
природу.
1.50,5.15 Мiстична 
Україна.
2.40 Чорногорiя. Битва 
за православ`я.
3.30 Амосов. Сторiччя.
4.30 Небо. Лiтак. Мрiя.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.55 М/ф «Альфа та 
Омега: братва з iклами».
11.35 Х/ф «Стоптанi 
туфельки».
12.45,13.45,14.45,15.4
5,16.45,2.10 Одного 
разу пiд Полтавою.
13.15,15.15,16.15
Країна У 2.2.
14.15 Сiмейка У.
17.15 М/ф «Губка Боб. 
Життя на сушi».
19.00 М/ф «Кiт у чо-
ботях».
20.45 Х/ф «Мiж небом та 
землею». (16+).
22.30 Х/ф «Ночiвля». 
0.10 Х/ф «Жага ман-
дрiв». (16+).
2.40 Танька i Володька.

3.10 Вечiрка 2.
4.05 Панянка-селянка.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.00,16.30 Х/ф 
«Годзилла». (США). (12+).
8.15 Х/ф «Талантливый 
мистер Рипли». (США). 
10.30 Х/ф «Восхождение 
Юпитер». (США - Вели-
кобритания - Австралия). 
12.35 Х/ф «Грань буду-
щего».
14.25 Х/ф «Двухсот-
летний человек». 
18.45,4.25 Х/ф 
«Близкие контакты 
третьей степени». 
21.00 Х/ф «Дом у 
озера». 
22.35 Х/ф «Большие 
глаза». (США - Канада). 
0.20 Х/ф «Холодная 
гора». (США - Велико-
британия - Италия - 
Румыния). (16+).
2.50 Х/ф «Однажды в 
Мексике». (США). (16+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.15,1.10 «Загублений 
свiт».
11.40 Х/ф «У тилу во-
рога: Вiсь зла». (16+).
13.35 Х/ф «У тилу во-
рога: Колумбiя». (16+).
15.30 Х/ф «У тилу во-
рога». (16+).
17.35 Х/ф «Бунт». (16+).
19.25 10 тур ЧУ з фут-
болу. «Динамо» - 
«Шахтар».
21.25 Х/ф «Некеро-
ваний».
23.35 Х/ф «Горець 4: 
Кiнець гри». (16+).
2.15 «Вiдеобiмба 2».
4.50 «Найкраще».
4.55 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

неділя, 3 жовтня

Відповіді на кросворд з №36

По горизонталi:
1. Спiдометр корабля. 3. ... 

Бобул (спiвак). 6. Паливо, на-
фтопродукт. 9. Сумчастi гриби. 

11. ... Цой. 13. Охорона. 15. 
Японський театр. 16. Марка 

лiтака. 17. Їжа тварин. 19. Хре-
щена мати. 20. Лiтературний 
жанр. 21. Кручена нитка. 24. 
Гори в Пд. Америцi. 28. Япон-

ська холодна зброя. 29. Рiчка в 
Росiї. 31. Колиска людства. 34. 
Доросла комаха. 36. Довгохво-

стий папуга. 37. Комаха. 38. 
Антилопа. 39. Вiдомий рос. 

поет.

По вертикалi:
1. Поле. 2. Мiсто в Росiї. 4. Ан-

желiка ... 5. Схiд. 6. ... Юлiй 
Цезар. 7. Марка вертольота. 8. 
Спальний вагон. 10. Крик во-
рони. 12. Бог з молотом. 14. 
Команда собацi. 18. Бджо-

линий продукт. 19. Папуга. 22. 
Брехня. 23. Вал, коток. 25. 
Адмiн. один. др. Єгипту. 26. 
Сорт цукерок. 27. Циганка ... 
30. Муз. стиль. 32. Пустеля в 

Африцi. 33. Шлюпка. 34. 
Саввiна. 35. Нiмецьке "добре".

По горизонталi:
1. Об. 3. Ва. 5. Крап. 7. Ганг. 9. Ер. 10. 
Лiмiт. 11. Ра. 13. Холоп. 15. Пилок. 17. 
Вена. 18. Снiг. 19. Рута. 22. Олег. 25. 
Пором. 26. Вiйна. 28. Ом. 29. Кузен. 30. 
Ох. 31. Iкар. 33. Сiам. 35. Ур. 36. Яр.

По вертикалi:
1. Ор. 2. Балон. 3. Ватин. 4. Ан. 5. Кров. 
6. Пiпа. 7. Гiпс. 8. Грог. 9. Ех. 12. Ак. 14. 
Лемур. 16. Лiцей. 19. Ромi. 20. Токар. 
21. Амур. 22. Овес. 23. Лiнiя. 24. Гном. 
25. По. 27. Ах. 32. Ку. 34. Ар.

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. (1)

� БУДИНОК,	10х6м.,	вул.	Білохи,	
165.	Без	газу	і	води,	потребує	
капремонту.	Господарські	спо-
руди	-	з/п	41,9	м.кв.,	погріб,	
город	6,5	соток.	Поряд	луки,	
річка.	Гарне,	мальовниче	місце.	
Ціна	5	тис.	у.о.	Тел.	0509804216.	
(4)		

� 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. (2)

� 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. (3) 

� 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. (5)

� 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. (5)

� 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. (2)

� 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. (2)

� БУДИНОК-інтернат, с. Білен-
ченківка, з/п 1100 м.кв. Цегляний, 
бетонні плити, дах вкритий 
шифером. Тел. 0680539775. (4)

� 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. (2)

� БУДИНОК, з/п 60,6 м. кв., р-н 
залізничного вокзалу, з/д 7 соток, 
сад, господарські споруди. Тел. 
0954159753. (1)

� БУДИНОК, пров. Першотрав-
невий (р-н дитбудинку), з/п 63,8 
м.кв., з/д 7 соток, господарські спо-
руди. Комунікації в будинку. Тел. 
0667433172. (3)

� БУДИНОК, пров. 2-й Банний, 
8. З/п 81 м.кв., газ, вода, з/д 8,8 
соток, 4 кімнати. Ціна договірна. Тел. 
0954203913. (3) 

� БУДИНОК, 86 м. кв., пров. Сум-
ський, 54. Поруч центр. Газ, вода, 
господарські споруди. Ціна дого-
вірна. Тел. 0951350748. (1)

� БУДИНОК, с. Сергіївка, газ, л/
кухня, гараж, сарай. З/д 20 соток, 
приватизована. Деталі по телефону. 
Тел. 0953093033. (3)

� БУДИНОК, с. Осняги. Тел. 
0507359949. (1)

� БУДИНОК, р-н Підварок, з/п 68 
м.кв., зручності в будинку, газ, вода, 
л/кухня, господарські споруди, з/д 
10 соток. Можливий обмін на 1-кімн. 
кв. з доплатою. Ціна договірна. Тел. 
0990260984, 0952500879. (3)

� САДИБА під дачу або про-
живання, с. Новоселівка. Тел. 
0502200275. (3)

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

� БУДИНОК,	 80 м. кв., с. Біленчен-
ківка. Газ, вода, господарські спо-
руди, з/д. Ціна при огляді, торг.  Тел. 
0661890273. (4)

� БУДИНОК,	  с. Плішивець, з/п 
60 м.кв., з/д 40 соток, господар-
ські споруди, л/к, 2 гаражі, газ, вода. 
Тел. 0500554447. (2)

� БУДИНОК,	р-н Заяр. Ціна дого-
вірна. Тел. 0502045073. 

� БУДИНОК,	в гарному стані, усі 
зручності. Гараж, сарай, з/д, погріб. 
Тел. 0955344036. 

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

0996159645. 

� 1/2	БУДИНКУ по вул. Лохвицька. 
Газ, вода, всі зручності в будинку. 
Можливо під магазин. Тел. 
0667789136, 0678692045. 

� 1/2	БУДИНКУ,	центр, всі зруч-
ності, гараж з ямою, погріб, сарай. 
Після 19,00 не телефонувати. Тел. 
0978238683. 

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

� БУДИНОК, с. Глибока Долина, 
вул. Сумська, 28. З/п 62,7 м.кв., гос-
подарські споруди. Газ, вода, госпо-
дарські споруди, газ, вода, сад. З/д 
20 соток, приватизована. Можливе 
довгострокове проживання. Тел. 
0665876366, 0999533810. 

� ДАЧА 2-поверхова, кооп 
«Нафтовик». Плита, камін, сарай, 
полив води, сад, огород. Тел. 
0667011653, 0975799474. 

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

� БУДИНОК, с. Качанове, 56 м.кв., 
котел газ/дрова, вода, господарські 
споруди, гараж, сінник, з/д 30 соток. 
Тел. 0661526411. 

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

� БУДИНОК, с. Малі Будища, 
цегляний, 56 м.кв., пічне опалення 
– плита, електроенергія, сарай 26 
м.кв., погріб, з/д 0,14 га. (привати-
зована), у дворі криниця із насосом, 
огород, сад. Тел. 0951021410 (Ана-
толій). (4)

� БУДИНОК, вул. Миру, 63. Недо-
рого. Недобудований, з/д 10 соток, 
з/п 100 м.кв. Тел. 0956324779. 

� БУДИНОК, с. Красна Лука, 66,7 
м.кв.  Газ, вода, господарські спо-
руди, з/д, річка поряд. Ціна дого-
вірна. Можлива розстрочка. Роз-
гляну всі варіанти. Тел. 0957757334.  

� БУДИНОК, с. Книшівка, 54,4 м.кв, 
газ, колодязь, господарські споруди,  
+ пічне опалення. З/д приватизо-
вана. Сінокіс. Ціна договірна. Мож-
ливі всі варіанти. Тел. 0957757334. 

КВАРТИРИ
Продаж

� 2-КІМН. кв., 2/5 поверх, по 
вул. Гетьманська, 48,9 м.кв. Част-
ковий ремонт. Тел. 0971828054, 
0507634108. (3)

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

� 3-КІМН. кв., р-н В. Кругу, в 
будинку де м-н «Горизонт». Є 
сарай, погріб. Тел. 0664116050, 
0995412446. (1)

� 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.

� 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., 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 централізо-
ване, не кутова, Полтавська, 100. 
Тел. 0667121463.

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

� 2-КІМН. кв., 1/3 будинку, зі 
зручностями. Є гараж, з/д. Тел. 
0951278145.

� 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.

� 1-КІМН. кв., з меблями, центр  
міста, 2-й поверх. Тел. 0951850057. 

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

� З/Д	під	будівництво	гаража. 
Вул. Гагаріна, 18Б, №159. Тел. 
0675312909. (3)

� З/Д	у	м.	Гадяч. Тел. 0965696401. 

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

� З/Д	10	соток, приватизована, 
р-н Новобудов, вул. Степова, 10. Л/

кухня, погріб. Ціна договірна. Тел. 
0950615720. 

� З/Д	під	гараж, 6х4м., вул. Тель-
мана, 18Б. Тел. 0999800135. 

� ПАЙ	1,85	га., с. Вельбівка. Тел. 
0953115816. 

ЗДАМ
� ЖИТЛО, подобово, на тривалий 
термін або бригаді у відрядженні, 
Інтернет, кондиціонер. Можливість 
надання відповідних документів. Тел. 
0508783429. (20) 

� БЕТОНОМІШАЛКА.	Тел.	
0505976790.	(3)

� 1-КІМН. кв., подобово, р-н Чере-
мушки. Тел. 0501607067. (3)

� ЖИТЛО подобово, для людей у 
відрядженні. Стоянка у дворі. Тел. 
0660973404. (1)

� 2-КІМН. кв., р-н цегельного з-ду, 
частково вмебльована. На тривалий 
термін. Тел. 0996047142. (2)

� 2-КІМН. кв., р-н цегельного з-ду, 
на тривалий термін, з меблями. Тел. 
0996248149. (2)

� 3-КІМН. кв., з усіма зручностями, 
50,8 м.кв., центр міста, індиві-
дуальне опалення. Є гараж. Тел. 
0667525009. (2)

� 1-КІМН. кв., на тривалий термін. 
Без меблів. Газова плита, бойлер, 
19 м.кв., кухня 5 м.кв. Р-н Сарський, 
вул. Драгоманова, 3-й поверх. Опа-
лення централізоване. Ціна 3 тис. 
грн./міс. Тел. 0994938468. (2)

ЗНІМУ

� СІМ’Я	ЗНІМЕ	БУДИНОК	АБО	
КВАРТИРУ у м. Гадяч на довготри-
валий термін. Порядність та сво-
єчасну оплату гарантуємо. Тел. 
0956406152. (1)

� СІМ’Я	ЗНІМЕ	БУДИНОК	або	
частину	будинку у м. Гадяч на три-
валий термін. Своєчасна оплата! 
Тел. 0993979613, 0682246344 
(Сергій). 

ГАРАЖІ
Продаж

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

� ГАРАЖ, центр міста, з/д привати-
зована. Тел. 0951175990.

АВТО
Продаж

� ВАЗ-2107, 2008 р.в., двигун 
1,6, інжектор, газ/бензин. Тел. 
0502145985. (2)

� ВАЗ-2106, 1988 р.в., фаркоп, 
білий. Ремонту не потребує. Ціна 25 
тис. грн. Торг. Тел. 0992632079. (1)

� ВАЗ-2101, біла, МР3, фаркоп. 
Ремонту не потребує. Ціна 17500 
грн. Торг. Тел. 0671299755. (1) 

� VW	T-4, білий, вантажний, 
1995 р.в., дизель. Недорого. Тел. 
0664983941. (1)

� 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. (1)

� ВАЗ-2104,	1993 р.в., хороший 
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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

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

КУПЛЮ КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛЯТ, КОНЕЙ

ДОРОГО

44Тел. Тел. 0669669486, 06729960550669669486, 0672996055

ЦІЛОДОБОВО, ЦІЛОДОБОВО, 
ВИМУШЕНИЙ ЗАБІЙВИМУШЕНИЙ ЗАБІЙ

40

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

живої ваги.

 Тел. 0990128098 (Олег)
ЕЛЕКТРОННІ ВАГИ

КУПЛЮ 
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стан, газ/бензин, КПП 5ст. Пова-
рена, пофарбована, фаркоп, тоно-
вана, хороша АКБ. Ціна договірна. 
Тел. 0507756573. (4)

	� ТАВРІЯ, 2000 р.в., газ/бензин. 
Торг при огляді. Тел. 0661287580. 

	� ГАЗ-3110. Терміново. Ціна дого-
вірна. Тел. 0955896153.

	� ВАЗ-2107,	2010 р.в., бензин, 
газ (4), пробіг 34 тис. км. Тел. 
0979847143. 

	� DAEWOO	Lanos, 1998 р.в. Тел. 
0662683686. 

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

	� СІВАЛКА зернова 6,3 м. Повний 
комплект. Тел. 0680539775. (4) 

	� МОТОБЛОК	«Кентавр», 8 к.с. 
Куплений у березні, пройшов 
обкатку, на гарантії. + фреза. Тел. 
0665793821. (1)

	� Т-16, в робочому стані. Термі-
ново. Тел. 0955896153. 

МОТО
Продаж

	� КОЛЯСКА	до мотоцикла «ІЖ». 
Тел. 0956508786. (1)

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

	� МОПЕД «Карпати». Робочий стан, 
ціна 2500 грн. Тел. 0956120570. 

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. 

	� ГУМА «Bridgestone», 4 шт., 205х60 
R-16. Гума «Michelin» 205х55 R-16, 2 
шт. Ціна договірна. Тел. 0664993230. 

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

	� ДОШКА, брус, штахет, шалівка. 
Дрова: сосна, береза. Доставка. 
Тел. 0509080626. (15)

	� ПІСОК,	КАМІНЬ	бут,	цегла,	
гранвідсів,	чорнозем,	перегній.	
Доставка.	Тел.	0662127037.	(2)

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

	� ЗАЛІЗО 1,25х2,5м., товщина 
1мм. Труби металеві, діаметр 80, 70, 
60мм. Кутник металевий 40мм. Тел. 
0668411837. 

МЕБЛІ
Продаж

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

	� ЛІЖКО	1-спальне. 2 крісла 
б/в. Гарний стан. Недорого. Тел. 
0992615855. 

	� ШАФА велика, гарний стан. 
Стінка меблева р. 4,2х2,2м. Термі-
ново. Самовивіз. Тел. 0665876366, 
0999533810. 

	� ШАФА для одягу б/в – 2шт., 
1,5х2,3м. – 400 грн., 1,35х2,4м. – 
600 грн. Фото надішлю на Viber. Тел. 
0959408190.  

	� КРІСЛО, диван. Недорого. Тел. 
0956193381. 

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. (2)

	� ХОЛОДИЛЬНИК, пральна 
машина автомат, тумба з мийкою, 
дошка гладильна, тумба для одягу та 
взуття. Тел. 0663753474. (1)

	� ПРИЧІП автомобільний 
220х135х50. Ціна 13 тис. грн.. Тел. 
0950542553. (1)

	� МОРОЗИЛЬНА	КАМЕРА с. 
Римарівка. Ціна договірна. Тел. 
0663161832, 0686509314. (2)

	� ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ:	різка, 
млин, тертушка, станок стругальний. 
Тел. 0666744148. (2) 

	� БІДОНИ,	бачки пластикові, 
чавуни, ящики на зерно, зерно, 
ручні: культиватор, розпушувач, 
дисковий підгортач, сівалка, труба 
азбестова, метал 4мм., дошка суха. 
Тел. 0666744148. (2)

	� ПЕРЕГНІЙ. Тел. 0665740005. (1)

	� 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. (2)

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

	� КАРТОПЛЯ харчова. Можлива 
доставка. Тел. 0664284481. (2)

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

	� КАРТОПЛЯ дрібна. Тел. 
0999113938.

	� ПШЕНИЦЯ. Ціна 7 грн./кг. Мож-
лива доставка. Тел. 0663867758. (3)

	� КАРТОПЛЯ дрібна. Ціна дого-
вірна. Тел. 0506549659. (1)

	� КОЛЯСКА інвалідна. Тел. 
0509368002. (1)

	� ДРОВА, машина. Самовивіз. 
С. Осняги. Ціна 2500 грн. Тел. 
0662107531. (1)

	� ПШЕНИЦЯ. Ціна договірна. Тел. 
0664355919, 0962686535. (3)

	� КАРТОПЛЯ велика, їстівна. 
Ціна 9 грн./кг. Тел. 0505110068, 
0977708082. (1)

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

	� 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. (1)

	� ЗЕРНО	пшениці. Тел. 
0991630694. (1)

	� КАРТОПЛЯ	дрібна. Тел. 
0509368002. (1)	

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

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

	� 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. 

	� ГАРБУЗ-ДИНЯ. Гарбуз кормовий. 
Ціна договірна. Тел. 0666455761. (3)

	� ЛІЖКА дерев’яні, 2 шт., мийка 
кухонна, швейні машинки «Подоль-
ська» та «Singer», стіл пись-
мовий 1-тумбовий, стільці м’які, 
4 шт., взуття чоловіче р.42. Тел. 
0990549626.  

	� ТРУБИ металеві, дюймові, 6 шт., 
по 6 метрів. Унітаз новий. Ванна 
металева. Плита газова. Диван 
1-спальний, розкладний. Банки 3, 
0,5л. Тел. 0506691211. (5)

	� ДРОВА твердих порід. Доставка. 
Тел. 0666681515. (4)

	� КАРТОПЛЯ дрібна, 500 кг., 1,5 
грн./кг. Тел. 0661780285. (2)

	� ПШЕНИЦЯ. Можлива доставка. 
Тел. 0957687467. (2)

	� ПРИЧЕП автомобільний, з доку-
ментами, хороший робочий стан. 
Ціна 7 тис. грн.. Тел. 0957843977. (4)

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

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

	� ВОДОНАГРІВАЧ електричний, 
50л., б/в 2 місяці. Холодильник 
«Днєпр», б/в, м’ясорубка елек-
трична, соковижималка «Струмок», 
електрична соковижималка «Біло-
русь» нова. Велосипед дитячий. 
Коляска 2 в 1, (Польща), недорого. 
Дитячий стільчик для годування. Тел. 

0993563784.  

	� КОРІНЬ	ГАВ’ЯЗІ (настоянка). 
Тел. 0509915010. 

	� ШАФА 3-дверна, б/в. Антресоль 
3-дверна, б/в. Швейна машинка 
(ножна), б/в. Палас 3х2м. Банки 1л., 
б/в. Тел. 0678692045. 

	� ДВП (8 листів), валянки, 
палас, килим, трюмо настільне, 
пряме. Лампа настільна, покри-
вало на крісла, диван. Килим шер-
стяний 1,5х2м. Мішки рогожі, 
цукрові. Пральний порошок. Тел. 
0956208227. 

	� КАРТОПЛЯ дрібна, часник, 
морква на годівлю тварин. Тел. 
0969148327. 

	� ТРУБИ а/ц, часник, телефон 
«Nokia», цегла. Тел. 0963814350, 
0992279628. 

	� КАРТОПЛЯ дрібна. Тел. 
0990766319. 

	� СІНО в тюках, з доставкою. Тел. 
0995139836. (8)

	� ТРАВОРІЗКА механічна. Ціна 
1300 грн. Тел. 0963226313. 

	� ХОЛОДИЛЬНИК, плита газова 
4-камфорна, таганок, пральна 
машина «Донбас». Тел. 0662000908. 

	� КАРТОПЛЯ дрібна. Тел. 
0500698895. 

	� КАРТОПЛЯ дрібна, 20 відер, 
1 відро 18 грн., с. Хитці. Тел. 
0953407265. 

	� КУХОННИЙ	КОМБАЙН 
«Viko», в робочому стані. Йогурт-
ниця «Clatronic» в робочому стані. 
Блендер «Saturn ST-FP 9084» без 
моторного блоку. Тел. 0508092760.  

	� ПРАЛЬНА	МАШИНА «Малютка», 
чайний гриб, витяжка. Тел. 
0662000908. 

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

	� ГРУШІ «парижанка» (дуже 
смачні і соковиті). Яблука домашні. 
Двигун-редуктор 1,6 кВт. Тел. 
0665895177. 

	� ЕЛ.	ДВИГУН 3кВт на 3000 об./
хв., труба 400 мм., товщина стінки 
5мм. і 12мм. Стіл для пікніка, роз-
бірний, металевий. Тачка (роз-
бірна) для перевезення сіна, 
соломи, бадилля кукурудзи. Тел. 
0506184275. (2)

	� БАК із н/сталі на 30л. Ціна 500 
грн. Пральна машина – 400 грн. 
Велосипед дитячий – 1500 грн. Тел. 
0662683686. 

	� ВОРОТА гаражні, 2,5х2,0м. 
Зернодробілка 3-фазна. Тел. 
0667509671. 

	� РУШНИКОСУШАРКА элек-
тричний «Primavera», ш - 500, в – 
1600. Потужність 120, вага 5,2 кг. В-к 
Instal projekt. Тел. 0957757334.

	� МЕБЛІ. Банки. Каністри, бочки, 
бідон, лампа паяльна. Телевізор. 
Візок до велосипеда.  Велосипед 
«Гном». Стільчик для годування. 
Відеомагнітофон. Туфлі весільні, 
босоніжки 35-36 р. Дитяче взуття. 
Тел. 0955711574. 

	� ХОЛОДИЛЬНИК маленький, 
телевізор маленький, пральна 
машина «Донбас», плита газова 
4-камфорна, таганок, витяжка. Тел. 
0662000908.

ТВАРИНИ
продаж

	� ТЕЛИЧКА, вік 11 місяців. На 
утримання. Тел. 0502305066, 
0951928287. (1)

	� КОЗИ дійні, кітні. Козенята пару-
вального віку. Тел. 0682163214. (2)

	� КІЗОЧКИ, с. Лютенька. Одна око-
тилась весною, друга окотиться + 
- 20 вересня. Первітки. Терміново. 
Тел. 0506381213. (3)

	� ТЕЛИЦЯ, тільність 6 місяців, с. 
Соснівка. Тел. 0673930359. (3) 

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

	� КІЗОЧКА	ТА	ЦАПИК (берез-
неві), «зааненської» породи. Тел. 
0688110568. (2)

	� ТЕЛИЧКА, вік 3 міс., «лебедин-
ської породи». Тел. 0688110568. (2)

	� ТЕЛИЦЯ, тільна 4 міс. Тел. 
0663698661. (2) 

	� КОЗА білої масті, не кітна, 
молода, с. Сергіївка. Тел. 
0962380558, 0951089628. (4)

	� КОЗА з козенятами. Тел. 
0951619082. 

	� ДВІ	ТЕЛИЧКИ, вік 7 міс. Від 
породистих корів. На утримання. 
Тел. 0962903136. (4)

	� ТЕЛИЧКА, тільність 4 місяці, біла. 

Теличка вік 1 міс., червоно-ряба. 
Тел. 0507216496.  

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

	� ТЕЛИЦЯ тільна, біла, вік 3 міс. 
Тел. 0969500085, 0507216496. 

	� ЧИСТОКРОВНІ	ЦУЦЕНЯТА захід-
но-сибірської лайки. З документами. 
Проклеймовані. Від робочих дипло-
мованих батьків. Собаки постійно в 
полюванні: кабан, борсук, куниця. С. 
Рашівка. Тел. 0954494330. (4)

	� ВІДДАМ	у	добрі	руки	симпа-
тичних	котиків. До лотка привчені. 
Тел. 0505096398. 

КУПЛЮ
 

	� СТАРІ	ТЕЛЕВІЗОРИ, магніто-
фони та іншу теле-радіо апара-
туру радянського виробництва. Тел. 
0957701016. (2)

	� КАРТОПЛЮ	ЇСТІВНУ,	нового	
урожаю.	Тел.	0681153304,	
0661757331.	(2)

	� ЗЕМЛЮ	с/г призначення (пай). 
Тел. 0631081997. (3)  

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

	� КАШТАН. Горобину. Тел. 
0953227347, 0956795927, 
0666471376. (4)

	� ГАРБУЗИ, картоплю дрібну, 
дрова, кукурудзу в качанах. Обмін. 
Тел. 0995586145. 

	� КАРТОПЛЮ їстівну, 300 кг. 
Дорожче 6 грн./кг. не пропонувати. 
Тел. 0668810996. 

	� БУБОН (музичний інструмент).  
Тел. 0669383832. (2)

	� ХОЛОДИЛЬНИКИ, газові плити, 
пральні машини, телевізори у робо-
чому та неробочому стані. Тел. 
0662000908. (2)

	� СІВАЛКУ С3, 3,6, або частину. 
Тел. 0507086657.

БЮРО ЗНАХІДОК

	� ВТРАЧЕНЕ	посвідчення	бага-
тодітної	матері №128-214 від 
29.08.2019 року видане на ім’я 
Олесі	Андріївни	Білої. (1)

	� ВТРАЧЕНЕ	пенсійне	посвід-
чення видане на ім’я Людмили	
Яківни	Йосипенко. (1)

ЗНАЙОМСТВА

	� ЧОЛОВІК, 54 роки, познайо-
миться з жінкою для серйозних сто-
сунків. Тел. 0978980792. (1)

ПОСЛУГИ

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН,	
холодильників,	мульти-
варок,	мікрохвильовок,	пило-
сосів,	хлібопічок	та	іншої	побу-
тової	техніки.	Ремонт	електро-
інструментів.	Тел.	0953255822,	
0678862611.	(3)

	� БУРІННЯ	ВОДЯНИХ	СВЕРД-
ЛОВИН. Підключення насосного 
обладнання. Якість. Гарантія. Тел. 
0985050506, 0668136376. (2)

	� Б’ЄМО	СВЕРДЛОВИНИ. Тел. 
0687844221. (2)

	� КОПАЄМО, чистимо, погли-
блюємо колодязі. Копаємо каналі-
зації. Тел. 0664865679. (2)

	� СПИЛЮВАННЯ	ДЕРЕВ будь-якої 
складності. Тел. 0988654900. (4)

	� ПРИВЕЗУ: пісок, гран-
відсів, щебінь, кільця на каналі-
зацію, Послуги маніпулятора. Тел. 
0662127037. (15)

	� САНТЕХНІКА.	УСІ	ВИДИ	РОБІТ: 
монтаж – демонтаж, металопласт – 
екопласт, каналізація. Встановлення 
лічильників, бойлерів, насосних 
станцій. Вода, опалення. Ремонт. 
Тел. 0662743611. (Олексій). (16)

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

	� ЧИСТИМО	ТА	ПОГЛИБЛЮЄМО 
колодязі, копаємо каналізації. 
Виконуємо монтаж труб. Тел. 
0997072433, 0972524399. (1)

	� КОПАЄМО	КАНАЛІЗАЦІЇ, фун-
даментні траншеї, туалетні ями. 
Виконаємо земельні роботи. Тел. 
0956120524. (3)

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

0500429024, 0962842650. (1)

	� ПОСЛУГИ	ЕЛЕКТРИКА: монтаж 
та ремонт внутрішньої електропро-
водки. Тел. 0667462853. (1)

	� МОНТАЖ	ПАРКАНІВ,	воріт	та	
хвірток	з	металопрофілю.	Цоколь	
з	металопрофілю.	Конструкції	з	
металу	та	інше.	Тел.	0664198360,	
0972700086.	(2)	

	� 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. (2)

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

	� РЕМОНТ	ХОЛОДИЛЬНИКІВ 
за викликом. Тел. 0990617751, 
0977600263. (2)

	� РЕМОНТ.	БУДІВЕЛЬНІ	РОБОТИ:	
гіпсокартон,	пластик,	ОСБ,	шпа-
лери,	лінолеум,	відкоси,	м/п	
вікна,	двері,	балкони,	сайдинг,	
блокхауз,	зварювальні	роботи,	
сантехніка,	пайка	труб,	опалення	
та	інше.	Тел.	0994174060.	(3)

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН, 
м/х пічок, м’ясорубок, мультиварок, 
блендерів-комбайнів, пилососів, хлі-
бопічок, духових шаф, інвекторних 
зварок, зарядних пристроїв, «бол-
гарок», дрилів та ін. Виїзд на замов-
лення. Досвід роботи 12 років. 
Доступна ціна. Тел. 0957423588, 
0684830471. (6)	

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН,	
холодильників,	мульти-
варок,	мікрохвильовок,	пило-
сосів,	хлібопічок	та	іншої	побу-
тової	техніки.	Ремонт	електро-
інструментів.	Тел.	0953255822,	
0678862611.	(3)

	� КЛАДКА будь-якої цегли, 
каменю, піноблоків. Якісно. 
Доступна ціна. Можливий виїзд 
по району. Тел. 0667011653, 
0975799474. (3)

	� ВАНТАЖНІ	ПЕРЕВЕЗЕННЯ	до 7 
т. ЗІЛ - 130 самоскид (дрова, цегла 
б/в, щебінь, пісок, глина, чорнозем, 
плити ПКЖ, гранвідсів та інші будма-
теріали). Послуги екскаватора. Тел. 
0501881470. (3)

	� РЕМОНТ: плитка, штукатурка, 
сантехніка, електрика, гіпсокартон, 
пластик, ламінат, лінолеум. Санвузол 
під ключ. Тел. 0662806685. (3)

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН,	
холодильників,	мульти-
варок,	мікрохвильовок,	пило-
сосів,	хлібопічок	та	іншої	побу-
тової	техніки.	Ремонт	електро-
інструментів.	Тел.	0953255822,	
0678862611.	(3)

	� БУРІННЯ	СВЕРДЛОВИН на воду 
різних діаметрів. Комплектація філь-
трами з нержавіючої сталі, поліпро-
пілену (на вибір). Тел. 0660428837, 
0967716776. (3)

	� ПОСЛУГИ	ЕЛЕКТРИКА: 
монтаж, ремонт, консультація. Тел. 
0950810277. (3)

	� НАТЯЖНІ	СТЕЛІ. Всі види вну-
трішніх робіт: гіпсокартон, тепла під-
лога та інше. Санвузол під ключ. 
Монтаж/демонтаж дахів. Зварю-
вальні роботи. Утеплення будинків. 
Виїзд по району. Тел. 0661194638, 
0665947293. (2)  

	� ПЕРЕТЯЖКА	САЛОНІВ	АВТО. 
Перетяжка меблів. Тел. 0679586210. 
(4)

	� ПРИВЕЗУ: пісок, щебінь, гран-
відсів, цеглу, глину, землю, перегній, 
гній, дрова рубані. Вивезу сміття. 
Тел. 0669568122. (4)

	� КЛАДКА	ЦЕГЛИ. Можливий виїзд 

по району. Тел. 0993642826. (2)

	� РЕМОНТ	ПРАЛЬНИХ	МАШИН,	
пилососів, холодильників, болгарок, 
чистка бойлерів, дрилів та іншої 
електротехніки. Виїзд майстра. Зва-
рювальні роботи, пайка. Спилю-
вання дерев різної складності. Тел. 

0997199623. (Олександр). (4)

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. (1) 

 � Потрібен ПРОДАВЕЦЬ з 
досвідом роботи. Тел. 0502211607. 

 � Потрібна ПРАЦІВНИЦЯ	для	при-
бирання	приміщень	і	ПРАЦІВ-
НИЦЯ	для	роботи	на	кухні без від-
повідальності за меню та рецепти, 
6 робочих днів / 1 вихідний. Трива-
лість робочого дня 12 годин. Оплата 
700 грн./день. М. Київ, рав Фулі 
Ройтман. Тел. 0672094393. (1) 

	� ОХОРОНА	КОЛГОСПІВ. Вах-
товий метод, 2/2 тижні. Тел. 
0661532581. (1)

 � На постійну роботу потрібні ПРА-
ЦІВНИКИ (можна сімейну пару) по 
догляду за тваринами. З прожи-
ванням. Тел. 0665740005. (1)

 � На СТО потрібен СЛЮСАР-РЕ-
МОНТНИК. Вимоги: досвід по 
ремонту автотракторної техніки. Тел. 
0635385987. (2)

 � Організації на постійну роботу 
в тендерний відділ потрібен 
СЕКРЕТАР	ОФІС-МЕНЕДЖЕР. 
Вимоги: бажано вища освіта, знання 
ПК, навички правильного спілку-
вання, знання діловодства. Тел. 
0930060043. (2)

	� ПОТРІБНА	ПРИБИРАЛЬ-
НИЦЯ на постійне місце роботи в 
«Кав’ярню на Гетьманській». Графік: 
2через 2 дні із 8.00 до 19.00. Тел. 
0664972552. (1)

 � 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. (2)

 � Запрошуємо СПЕЦІАЛІСТІВ	
У	СФЕРІ	БУДІВНИЦТВА	ТА	
РЕМОНТУ. М. Гадяч вул. Героїв Май-
дану, 5/1. Тел. 0669923177 (Олек-
сандр). (3)

 � Запрошуємо на роботу РІЗ-
НОРОБОЧИХ	ТА	СПЕЦІАЛІСТІВ	
ПО	УКЛАДАННЮ	ПЛИТКИ. Тел. 
0660750777. (4) 

 � На постійну роботу потрібен 
ВОДІЙ на авто КамАЗ. Тел. 
0958272559. (4)

 � На роботу потрібен ОПЕРАТОР	
КОТЕЛЬНІ на опалювальний сезон. 
Тел. 0506935590. (2)

 � На роботу потрібен ЕЛЕКТРИК. 
Тел. 0506935590. (2)

 � Підприємству ТОВ НВП «Нафто-
газсервіс» на постійну роботу 
потрібні працівники по спеціаль-
ності:: ГАЗОРІЗАЛЬНИК. Досвід 
роботи обов’язковий. Звертатися за 
адресою: м. Гадяч, вул. Енгельса, 37. 
Тел. 0503055167. (3)

	� ПОТРІБНІ	ПРАЦІВНИКИ для 
викопування саджанців. Телефону-
вати до 18,00. Тел. 0508787535. (4)

	� 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)

Реклама:
1 стор. сторінка в кольорі, стандартний блок 

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

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

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

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

НЕКРОЛОГИ – 100 грн (1 блок без фото) 
Оголошення

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

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

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

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

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

Оплата здійснюється у вигідній для клієнта формі.

ПРАЙС-ЛИСТ

Тел. (05354) 3-34-67, 0508011885

	� ЗДАМ	В	ОРЕНДУ	
ПРИМІЩЕННЯ																																										

під	магазин	чи	офіс.								
Ринок	«Орбіта».	Тел.	
0503462730.	(№40)		
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Вітання

ВІТАЄМО ВІТАЄМО 
молодих маммолодих мам

«КРАЩИЙ ВАЛЬНИК ЛІСУ»

Свою майстерність вальники демонстрували у п‘я-
ти конкурсах. 

Отже, вітаємо переможців обласних змагань валь-
ників лісу:

І-місце – Олександр Найда з ДП «Гадяцький 
лісгосп»

ІІ-місце – Максим Коршунов з ДП «Полтавський 
лісгосп»

ІІІ-місце – Віктор Тимошенко з ДП «Пирятин-
ський лісгосп».

Переможець представлятиме Полтавщину на Всеу-
країнських змаганнях.

Обласні змагання вальників лісу відбулися 5 верес-
ня. Про це повідомили на сторінці Полтавського об-
ласного управління лісового та мисливського госпо-
дарства у Фейсбуці.

15.09. Аліна Шевко (с.Осняги) 
дівч., 3180 51 см

16.09. Валентина Костик (с.В.Павлівка) 
хл., 3560 55 см

19.09. Тетяна Цопа (с.Хитці ) хл., 3400 51 см
19.09. Наталія Гапша (м.Гадяч) хл., 2870 53 см

21.09. Інна Савченко (с.Римарівка)  
хл., 2940 51 см
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ПАМ’ЯТІ МАЕСТРО ФОТОМИТІ  
ПРОТЯГОМ ДВОХ МІСЯЦІВ У 

ГАДЯЦЬКОМУ 
ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОМУ МУЗЕЇ 

ДІЯЛА ФОТОВИСТАВКА 
РОБІТ НЕЗАБУТНЬОГО, 

ДЛЯ БАГАТЬОХ ПОКОЛІНЬ ГАДЯЧАН 
АНАТОЛІЯ ЗУБКА. 

Народився Анатолій 5 січня 1949 
року, в місті Гадяч. Навчався в місь-
кій середній школі №1, яку закінчив у 
1966 році. З дитинства полюбив світ-
лини та відвідував гурток фотоспра-
ви. Із 1967 року працював фотографом 
при побутовому комбінаті, а з 1968 про-
ходив армійську службу на Півночі, де 
знадобилося й уміння тримати фото-
апарат. Був армійським фотографом. 
Після повернення зі служби був запро-
шений працювати фотокореспондентом 
у редакцію районної газети «Гадяцький 
вісник» (колишній «Будівник комуніз-
му»). Цьому виданню він присвятив 44 
роки.

Анатолій Зубко дуже любив свою 
справу, чим і заслужив неабияку по-
вагу як серед керівників підприємств, 
установ і організацій, так і серед про-
стих людей. У роботі завжди відзначав-
ся професійним умінням, оперативніс-
тю фотозйомки. Мав багатий досвід, 
яким щедро ділився з молодими ко-
легами. Він був воістину справжнім 
митцем, хоча вважав себе звичайним 
фотографом.

Пішов у вічність фотомайстер у жовт-
ні 2014 року, але його світлини продов-
жують жити і розповідати нам про іс-
торію міста, життя і працю трудівників 

Гадяччини. 
В Анатолія Андрійовича було багато 

вірних та надійних друзів, які його по-
важали й шанували за людяність, щи-
рість душі, готовність прийти на до-
помогу, за професіоналізм. Саме вони 
нещодавно зібралися, щоб перегляну-
ти фотовиставку робіт із його плівок, 
які відновили музейні працівники. Се-
ред присутніх були і депутати Полтав-
ської обласної ради Анатолій Попель-
нюх і Гадяцької міської ради Григорій 
Сафонов, а також колишній голова Га-
дяцької районної ради чотирьох скли-
кань Анатолій Цимбал і колишній ди-
ректор історико – краєзнавчого музею 
Василь Сиротюк. 

Того дня друзі побували й на моги-
лі Анатолія Зубка - поклали квіти. А 
на вечорі пам’яті поділилися спогада-
ми про дружбу, співпрацю, відпочинок 
із товаришем. 

Дякую директору історико-краєз-
навчого музею Н. Судаковій, завіду-
вачу історико-природничого відділу І. 
Чемерис, науковим співробітникам М. 
Рахмун та К. Стромило й усім музей-
ним працівникам за підготовку та орга-
нізацію фотовиставки і проведення ці-
кавих екскурсій.

Олег Березенко, м. Гадяч.
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ПІДПРИЄМСТВО НАДАЄ ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ:
Послуги навантажувача на базі МТЗ 82.1. 

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

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

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

ПРАЦЮЄ СИСТЕМА ЗНИЖОК!

Тел. 0958276908Форма оплати� 
будь�яка.

ЕВАКУАТОР-МАНІПУЛЯТОР
ЦІЛОДОБОВО

Оренда лафету
ВИКУП 

автомобілів, 
мотоциклів та 
мопедів на з/ч

Тел. 0508406689, 
0974018984

ВІДЕО-
СПОСТЕРЕЖЕННЯ

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

ЦИФРОВІ
Супутникові 

системи

КОНДИЦІОНЕРИ

Продаж, монтаж, 
налаштування,

Сервісне 
обслуговування

ГАРАНТІЯ

Продаж, монтаж, 
налаштування,

Сервісне 
обслуговування

афіша
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КУПЛЮ КОРІВ, 
БИКІВ, КОНЕЙ, 

ТЕЛЯТ

0666977711 
0960176861

 Сергій (Харків)

Тел. 

ДОРІЗ 
ДОРОГО

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

0686654510, 0662004350

МИРГОРОДСЬКИЙ МИРГОРОДСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБІНАТ М’ЯСОКОМБІНАТ 

ДОРОГО

Термінові виклики. Цілодобово.
Тел. 0991320345, 0507448292, 

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

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

закуповує у населення

Тел. 0506470658Тел. 0506470658
06717739490671773949

Перевезу тварин для 
власних потреб

Куплю корів, 
телят, коней

Термінові 
виклики

КУПЛЮ КОРІВ, 
БИКІВ, КОНЕЙ, 

КНУРІВ

Тел. 0501494065, 
0674238521 Віталій

Дорого
Вимушений 
доріз

Х
ар

кі
в

Куплю биків, 
корів, телят,

телиць, коней
Дорого

Те
л.

	

05
05

77
56

90

Оголошення, реклама

0664217175  
0983080738Тел. 
0664217175  

ЗАКУПОВУЮТЬ ДОРОГО 
У НАСЕЛЕННЯ 

КОРІВ, БИКІВ, ТЕЛИЦЬ.
Вимушений доріз

Представники Гадяцького м’ясокомбінату

КУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮКУПЛЮ БИКІВ, 
КОРІВ, ТЕЛИЦЬ

ЦІЛОДОБОВО
САМОВИВІЗ

ЦІЛОДОБОВО
 0957789703
 0974105401 Тел.

Тел. 0999169992, 
0677298056 (Славик)

Доріз. 
Термінові 
виклики
Самовивіз
Цілодобово

ЗАКУПОВУЄМО
КОРІВ, БИКІВ

ТЕЛЕФОН	
редакції:	

0508011885	
3-34-67

породи КОБ Б-300

ПРОДАМ МІСЯЧНИХ

Тел. 0661090559

БРОЙЛЕРНИХ 

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

Отримати рішення на свою користь замало для досягнення мети. За ним по-
стає чи не найголовніший етап відновлення справедливості – виконання тако-
го рішення. 

Як розповіли у Північно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства 
юстиції (м. Суми), виконавчий документ, виданий на підставі переможного рішен-
ня, пред’являється до органів державної виконавчої служби. 

Одним із важливих аспектів є строк пред’явлення виконавчого документу. Так, 
виконавчі документи можуть бути пред’явлені до примусового виконання:

• протягом 3-х років, з наступного дня після набрання рішенням законної 
сили, а якщо рішення підлягає негайному виконанню – з наступного дня після 
його прийняття.

• протягом 3-х місяців, якщо мова йде про посвідчення комісій по трудо-
вих спорах та виконавчі документи, за якими стягувачем є держава або держав-
ний орган.

• протягом усього періоду, у справах про стягнення аліментів, відшкодуван-
ня шкоди, заподіяної внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров’я, втрати 
годувальника тощо.

Разом з тим, стягувачам варто пам’ятати, що у разі прострочення строку пред’яв-
лення виконавчого документа до виконання, він має право звернутися з заявою 
про поновлення такого строку до суду, який розглядав справу.

Бажана та конструктивна розмова завжди є запорукою результату. Не є виключенням й 
дружні відносини між колишнім подружжям, які за допомогою комунікації сприяють 
вирішенню родинних проблем, зокрема під час надання малечі фінансової допомоги.

 Щоб процес виконання батьками свого обов’язку не завершився судовими процесами, 
є правова можливість укласти договір про сплату аліментів на дитину. Домовленість 
між чоловіком та дружиною дозволяє визначити розмір та строки виплати коштів, 
таким чином спільно окресливши економічні межі виховання. Варто зазначити, що 
характерними рисами аліментної угоди є захищеність прав дитини, письмова форма 
укладання та нотаріальне посвідчення. Разом з тим, існує можливість внесення у 
договір засобів забезпечення виконання інших зобов’язань, зокрема сплати неустойки 
за прострочення виплат. 

Треба пам’ятати, що у разі порушення порядку виплати аліментів, спір можна 
вирішити, не лише звернувшись до суду, а й шляхом отримання виконавчого напису 
нотаріуса. Для отримання такого документу слід подати:

 заяву про вчинення виконавчого напису;
 оригінал нотаріально посвідченого договору про сплату аліментів на дитину;
  документи, що підтверджують безспірність заборгованості та встановлюють 

прострочення виконання зобов›язання. 

Вже маючи виконавчий напис нотаріуса, можна звернутися до виконавчої служби про 
стягнення заборгованості по аліментних платіжках.
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ПОГОДА

Марка 
пального

Вартість, 
грн 

А-92 28,72

А-95 29,81

ДП 27,78
ГАЗ 17,49

Марка Вартість, 

Ціни на пальне станом на 
21.09.2021 р.

Курс валют станом 
на 21.09.2021 р.

Купівля Продаж НБУ

USD 26,62 26,81 26,7072

EUR 31,11 31,43 31,2701

10 RUB 3,22 3,75 3,6342

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

46Тел.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. 

46

Вартість від 150 грн.
Заявки за тел.

0958276908

40

 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

39

КУПЛЮ 
СТАРІ

0994174060

холодильники, 
телевізори, 

газові колонки та інше

Четвер, 23 вересня 
Хмарно, щод
мін. +6°, макс. +8°

П’ятниця, 24 вересня 
Хмарно, щод
мін. +6°, макс. +9°

Субота, 25 вересня
Хмарно, невеликий дощ
мін. +8°, макс. +13°

Неділя, 26 вересня
Мінлива хмарність, 
невеликий дощ
мін. +12°, макс. +18°

Понеділок, 27 вересня
Мінлива хмарність
мін. +8°, макс. +13°

Вівторок, 28 вересня
Хмарно з 
проясненнями, дощ
мін. +7°, макс. +12°

Середа, 29 вересня
Хмарно з проясненнями
мін. +7°, макс. +11°

38

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
ВІКНА, ДВЕРІ, 

БАЛКОНИ

Тел. 0952229992, 0987452220, 0994174060

СУПУТНИКОВЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Встановлення, 
налаштування, 

обслуговування, 
гарантіяНизькі Низькі 

ціни, ціни, 
постійно постійно 
діючі діючі 
знижкизнижки

ТЕЛЕФОН		редакції:	
0508011885	

3-34-67

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

37 3
8Тел. 0507747092

яблучний, 
виноградний, 

грушевий.
ОЛІЯ, ДЕРТЬ.

СІК МАКУХА 
СОНЯШНИКОВА 

ВІД ВИРОБНИКА. 
ЦІНА ВІД

 6,00 ГРН /КГ 
З ДОСТАВКОЮ. 
ТЕЛ. 0689189253, 

0500548849
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ПОДАТКОВА 
ПОВІДОМЛЯЄ

Законом України від 15 червня 2021 
року № 1539-ІХ «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та інших 
законів України щодо стимулювання 
детінізації доходів та підвищення по-
даткової культури громадян шляхом 
запровадження одноразового (спеці-
ального) добровільного декларуван-
ня фізичними особами належних їм 
активів та сплати одноразового збо-
ру до бюджету», який набрав чинності 
21.07.2021, розділ XX «Перехідні по-
ложення» Податкового кодексу Украї-
ни (далі – ПКУ) доповнено новим під-
розділом 9 прим. 4. Підпунктом «г» п. 5 
підрозділу 9 прим. 4 розділу. XX ПКУ 
визначено, що об’єктами декларування 
не можуть бути, зокрема, кошти в наці-
ональній та іноземній валютах, які на 
дату подання одноразової (спеціальної) 
добровільної декларації (далі – Декла-
рація) перебувають у готівковій фор-
мі. Водночас, п. 9 підрозділу 9 прим. 4 
розділу XX ПКУ передбачено, що для 

цілей одноразового (спеціального) до-
бровільного декларування декларант 
має розмістити кошти в національній та 
іноземній валютах у готівковій формі 
та/або банківських металах на поточ-
них рахунках із спеціальним режимом 
використання в банках України (далі – 
спеціальні рахунки) до подання Декла-
рації. Декларант з метою забезпечен-
ня виконання положень п. 9 підрозділу 
9 прим. 4 розділу XX ПКУ звертаєть-
ся до банку для відкриття спеціально-
го рахунку. Порядок відкриття, закрит-
тя, зарахування коштів на спеціальний 
рахунок і здійснення контролю за опе-
раціями за таким рахунком встановлю-
ються Національним банком України. 
Відтак, декларант, який бажає задекла-
рувати кошти в національній та інозем-
ній валютах у готівковій формі, пови-
нен до подання Декларації розмістити 
такі кошти на поточних рахунках із спе-
ціальним режимом використання в бан-
ках України.

Гадяцька ДПІ Головного управління ДПС у 
Полтавській області.

Якщо декларантом сплачено у пов-
ному обсязі суми збору з одноразово-
го (спеціального) добровільного де-
кларування (далі – Збір), у тому числі 
донарахування грошового зобов’язан-
ня, передбачені Податковим кодексом 
України, то він звільняється від відпові-
дальності за порушення податкового та 
валютного законодавства, контроль за 
дотриманням якого покладено на кон-
тролюючі органи, та від обов’язку на-
рахування та сплати податків і зборів 

щодо доходів, які стали джерелом одер-
жання (набуття) активів, зазначених 
таким декларантом в одноразовій (спе-
ціальній) добровільній декларації, що 
мали місце у будь-якому з податкових 
періодів до 01 січня 2021 року. Відпо-
відно до абзацу другого п. 13 підрозд. 9 
прим. 4 розд. ХХ «Перехідні положен-
ня» Податкового кодексу України від 
02 грудня 2010 року № 2755-VI із змі-
нами та доповненнями (далі – ПКУ) 
сплата декларантом у повному обся-

зі суми збору з одноразового (спеці-
ального) добровільного декларування 
(далі – Збір), у тому числі донарахуван-
ня грошового зобов’язання, у випадках, 
передбачених підрозд. 9 прим. 4 розд. 
ХХ «Перехідні положення» ПКУ, звіль-
няє такого декларанта від відповідаль-
ності за порушення податкового та ва-
лютного законодавства, контроль за 
дотриманням якого покладено на кон-
тролюючі органи, та від обов’язку на-
рахування та сплати податків і зборів 

щодо доходів, які стали джерелом одер-
жання (набуття) активів, зазначених 
таким декларантом в одноразовій (спе-
ціальній) добровільній декларації (далі 
– Декларація) (у межах складу і варто-
сті активів, зазначених в Декларації як 
об’єкт і база для нарахування Збору), 
що мали місце у будь-якому з податко-
вих періодів до 01 січня 2021 року. 

ЯКЩО ДЕКЛАРАНТОМ СПЛАЧЕНО ЗБІР 
У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ – ВІН ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ ВІД 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО
 ТА ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА?

Одноразове (спеціальне) декларуван-
ня, передбачене підрозд. 9 прим. 4 розд. 
XX «Перехідні положення» Податково-
го кодексу України від 02 грудня 2010 
року № 2755-VI зі змінами та доповнен-
нями (далі – ПКУ), є добровільним. Ра-
зом з тим, якщо особа, яка має право на 
одноразове (спеціальне) декларування 
не скористується ним (тобто не подасть 
декларацію), така особа буде вважати-
ся такою, що повідомила контролюю-
чий орган про те, що станом на 31 серп-
ня 2022 року (дату завершення періоду 
проведення одноразового (спеціально-
го) добровільного декларування): 

- у власності такої фізичної особи від-
сутні активи, одержані (набуті) за ра-
хунок доходів, з яких не сплачено або 
сплачено не в повному обсязі податки і 
збори відповідно до податкового зако-
нодавства на момент нарахування (от-

римання) таких доходів, та/або 
- про те, що склад та обсяг таких ак-

тивів (тобто активів, одержаних (набу-
тих) за рахунок доходів, з яких не спла-
чено або сплачено не в повному обсязі 
податки і збори відповідно до податково-
го законодавства на момент нарахування 
(отримання) таких доходів) у власності 
такої фізичної особи перебуває в ме-
жах, зазначених у п. 10 підрозд. 9 прим. 
4 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ. 

Пунктом 10 підрозд. 9 прим. 4 розд. 
XX «Перехідні положення» ПКУ ви-
значено склад та обсяг активів, джере-
ла одержання (набуття) яких у разі не-
використання фізичною особою права 
на подання Декларації вважаються та-
кими, з яких повністю сплачено подат-
ки і збори відповідно до податкового 
законодавства. 

ЯКІ ЮРИДИЧНІ НАСЛІДКИ НЕПОДАННЯ 
ОДНОРАЗОВОЇ (СПЕЦІАЛЬНОЇ) 
ДЕКЛАРАЦІЇ ТИМИ ОСОБАМИ, 
ХТО МАЄ НА ЦЕ ПРАВО? 

ДЕКЛАРАНТ МОЖЕ СКОРИСТАТИСЯ 
ПРАВОМ ОДНОРАЗОВОГО (СПЕЦІАЛЬНОГО) 
ДОБРОВІЛЬНОГО ДЕКЛАРУВАННЯ У РАЗІ 
НАЯВНОСТІ ГОТІВКОВИХ КОШТІВ 
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ОВЕН
(21.03 - 20.04).
У понедiлок в самiй 

неформальнiй обста-
новцi можна буде вирiшити 
досить значнi проблеми. Пе-
ред вами можуть вiдкритися 
новi можливостi. У середу не 
варто багато базiкати, особли-
во з тими, кого не дуже добре 
знаєте. Краще не афишируйте 
свої плани, дiйте таємно, i уда-
ча буде на вашому боцi. 

ТЕЛЕЦЬ 
(21.04 - 21.05).
Навколо вас вираз-

но пiднiмається вiтер 
змiн. Цiлком можли-

во, що вiн понесе вiд вас непо-
трiбних людей i зайвi пробле-
ми. Якщо вас щось турбує в 
стосунках з колегами або роди-
чами, краще знайти в собi сили 
i коректно задати питання на 
цiкаву для вас тему. 

БЛИЗНЮКИ             
(22.05 - 21.06).
На цьому тижнi мо-

жете нiчого не плану-
вати, а слiдувати по-

кликом серця й iнтуїцiї. Саме 
так ви досягнете саме того, що 
вам потрiбно i в роботi, i в осо-
бистому життi. Вам вдасться 
вiдстояти свої переконання та 
iнтереси. До того ж ви переко-
наєтеся, що любите i улюбленi. 
Ваш обранець зробить все, щоб 
бути з вами.

РАК (22.06 - 23.07).
Тиждень може бути 

вельми вдала в планi 
роботи i фiнансiв. Вам 

лише залишається згладити в 
ситуацiї деякi шорсткостi. По-
старайтеся максимально вико-
ристовувати свої таланти, тiль-
ки не дуже тягнiть ковдру на 
себе. I начальство оцiнить вашi 
зусилля. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08).
На цьому тижнi 

ваша душа буде вима-
гати романтики, в той 

час як зiрки настiйно рекомен-
дують проявити якомога бiль-
шу практичнiсть у всiх облас-
тях. Доля може подарувати вам 
нове знайомство, але не варто 
думати, що це ваша найбiльша 
любов. У будь-яких справах i 
вiдносинах шукайте для себе 
користь.

  
ДIВА 
(24.08 - 23.09).
У понедiлок вар-

то пробачити своїм 
близьким їх невеликi слабко-
стi, не всi ж мають вашою на-
полегливiстю i вмiнням праг-
нути до мети. До середи ви 
будете захопленi всiм чим зав-
годно, але тiльки не домашнiми 
обов`язками. Але неможливо 
нескiнченно ухилятися вiд ви-
рiшення важливих питань. 

ТЕРЕЗИ 
(24.09 - 23.10).
Вибравши правиль-

ну стратегiю i при-

клавши зусилля, ви добере-
теся-таки до лаврового вiнка. 
А якщо будете лiнуватися, то 
дiстанеться вам тiльки банний 
вiник. Вибирати вам. У вiвто-
рок потрiбна iнформацiя, не-
мов золота рибка, сама припли-
ве вам в руки. 

СКОРПIОН 
(24.10 - 22.11).
На цьому тижнi 

ви будете особливо 
успiшно справляти-

ся зi своїми i чужими пробле-
мами. Так що не тягнiть гуму, 
рубайте гордiїв вузол, мiняйте 
своє життя на краще. Ви будете 
сповненi всiляких iдей i зможе-
те швидко їх реалiзувати. Про-
являйте iнiцiативу, i ви досяг-
нете багато чого в справах i в 
любовi. 

СТРIЛЕЦЬ 
(23.11 - 21.12).
На цьому тижнi не-

минучi змiни, як в ре-
жимi роботи, так i в спосо-
бi життя, будьте скромнiше, 
вмiйте задовольнятися малим. 
У середу очiкуйте похвали вiд 
начальства i премiї, вашi тру-
ди оцiнять. У п`ятницю у вас 
вiдкриється друге дихання, i 
ви зможете гори перевернути. 
Але у вихiднi краще вiдпочи-
вати, а не працювати.

КОЗЕРIГ 
(22.12 - 20.01).
Женiть геть осiнню 

депресiю. Ваш кис-
лий вид може надовго зiпсу-
вати настрiй оточуючим вас 
людям. Вибирайте обсяг робо-
ти пропорцiйно вашим силам, 
не вiдмовляйтеся вiд допомо-
ги колег. Можливий не зовсiм 
приємну розмову з начальни-
ком, який закiнчиться кон-
кретним рiшенням. Вiдсувайте 
тривожнi думки, зiрки не зали-
шать вас без покровительства.

ВОДОЛIЙ 
(21.01 - 19.02).
Сприятливий 

перiод надасть новi 
кар`єрнi можливостi, 

варто максимально ними ско-
ристатися i працювати, не по-
кладаючи рук, тодi результати 
перевищать всi вашi очiкуван-
ня. Ваша професiйна актив-
нiсть досягне високого рiвня, 
з`являться пропозицiї з приво-
ду нової роботи, i це дозволить 
вам вийти на новий фiнансо-
вий рiвень. 

РИБИ 
(20.02 - 20.03).
На цьому тижнi 

закiнчується перiод 
труднощiв i стресiв, 

має настати помiтне потеплiн-
ня в ваших вiдносинах з Фор-
туною. Є шанс отримати ба-
жане i зробити великий крок 
вперед пiсля складного перiоду 
тупцювання на одному мiсцi. 
У п`ятницю робота вiдверне 
вiд безуспiшного з`ясування 
вiдносин. У вихiднi придiлiть 
увагу рiдним. Їм потрiбна ваша 
пiдтримка.

� е

Астрологічний гороскоп
27 вересня - 3 жовтня 2021 року

� е

У вільну хвилинку

історії з життя

ПІЗНЄ КАЯТТЯ
...Матір не була щаслива, що Єва виходить 

заміж за Ростика з сусіднього села. Серце до-
бра не віщувало. Бо всі знали: Ростик не од-
ній дівчині голову крутив. А в місті майже рік 
жив із набагато старшою за себе жінкою. Хва-
лився перед сільськими парубками, що «ягід-
ка» одягає-взуває його, догоджає. Чи то «ягід-
ка» набридла Ростикові, чи він її. Розбіглися…

Невдовзі ловелас поклав око на красуню 
Єву - єдину доньку місцевих учителів. Тамі-
ла Павлівна просила колишнього свого учня 
дати доньці спокій. Той не вельми шанобли-
во відповів:

- А то що, двійку поставите? Єва кохає мене, 
а я - її. Не заважайте нам.

Після весілля молодята жили у Євиних бать-
ків. Їздили до райцентру на роботу. В селі ди-
вувалися: невже Ростик справді взявся за ро-
зум? Євине щастя тривало до народження 
донечки. Коли з’явилася маленька, чоловік ча-
сто почав затримуватися на роботі. Деколи за-
лишався на ніч у райцентрі. Казав, разом із то-
варишем ремонтує машини, мовляв, витрати 
збільшилися, тому й довелося шукати додат-
ковий заробіток. Єва вірила. Її батьки - ні.

- Де ж ті гроші, які днями й ночами заробляє 
Ростик? - запитувала матір.

- Він хоче яке-небудь авто купити, - виправ-
довувала чоловіка донька. - Аби не автобусом 
добиратися щодня.

А селом пішли чутки: бачили Ростика з яко-
юсь кралею. Йшли попід ручку. Дійшов пого-
лос і до Єви.

- Це правда, що люди говорять? - запитала у 
благовірного.

- Правда, - відповів. - Тільки не влаштовуй 
скандалу. Можемо розлучитися мирно.

- Але я... я не хочу. Ти її кохаєш?
- Люську? Мені з нею добре.
...Єва склала чоловікові речі. Заглянула ще 

раз до шафи, в шухляди. Не залишилося нічо-
го. Лише смуток і порожнеча в душі.

Увечері Ростик з товаришем забрав свої 
пожитки.

- І не переслідуй мене, не турбуй. Тепер в 
мене своє життя, в тебе - своє.

- А Віточка? Доня наша?
- Ти - вчителька, той виховуй. І колишня 

теща допоможе, - зіронізував. - А я сина хочу. 
Від Люськи. 

…Журавка не могла зрозуміти людей. Бо у 
них, в птахів, усе по-іншому. Вони не вміють 
зраджувати. Коли треба відлітати у вирій, су-
мують за гніздами-оселями, де народжуються 
їхні журавлята. За небесами, що схожі своєю 
синявою на очі ангелів. За шатром зір, під яки-
ми журавлі зізнаються в коханні своїм журав-
кам. А людям нічого не шкода. Ні кохання, ні 
дітей, ні місць, де вони були щасливими. Так 
легко забувають усе... 

…Єва перевелася працювати з міської школи 
в сільську. Неймовірно швидко поспішав час. 
Недавно Віточці було п’ять років, десять, два-
надцять, п’ятнадцять…

Її Вітка-квітка, так називали в школі донь-
ку, тепер студентка. Навчається в медичному 
училищі. Ростик, як пішов з Євиного і Віти-
ного життя, так і сліди забрав. Ніколи не на-
відувався до доньки. Віта сумувала за батьком 
мовчки. Потім сум перейшов у тугу. А потім - в 
образу. Колись вона мимоволі підслухала роз-
мову між бабусею і матір’ю.

- Ти, Єво, спробувала б особисте влаштува-
ти. Тато помер. І я не вічна. Віточка вивчить-
ся, вийде заміж. Сама залишишся.

- Я свій біль Ростикові простила. А Вітин - 
не можу. Нема в мене віри до чоловіків. Нема 
і не буде.

…Віта ходила з гуртожитку до училища ву-
лицею, на якій Ростик жив з новою дружи-
ною. Але тоді вона не знала, що він мешкає тут. 
Батьків будинок показала Віті студентка з су-
сіднього, батькового, села.

- Дядько Ростик - наш далекий родич, - ска-
зала дівчина. - Але він майже ні з ким із роди-
ни не спілкується. Начебто дружина не велить. 
Тітка Люська - міська пані. Ми для неї - сіль-

ська простота. 
Ростик не знав, що донька часто після занять 

присідала на лавку, що через дорогу, і чекала, 
аби побачити його, коли повертатиметься до-
дому. Подумки розмовляла з батьком. Розпові-
дала, що знову відмовилася йти на побачення з 
Костею. Остерігається, аби хлопець не зрадив 
її. Костя їй подобається. Він також майбутній 
медик. Мабуть, знову на побачення запросить. 
Може, погодитися...

Розповідала про матір, про те, що її лю-
блять учні. І про те, як мама тяжко напровес-
ні грипувала.

- У мене нікого нема, крім мами, - шепоті-
ла. - Я дуже боюся її втратити. Якби ти був у 
нас, тату…

Бачила, батько все частіше повертався додо-
му напідпитку. Тоді Віта думала: «Добре, що 
він не живе з нами. Мамі це не сподобалося б. 
І мені також». Деколи батько йшов із тіткою, 
на яку проміняв маму. Вона завжди була вуль-
гарно нафарбована. І одягнена без смаку, кри-
кливо. Вони нерідко сперечалися. Після закін-
чення училища Віта влаштувалася працювати 
у районній лікарні. Тепер вона жила на квар-
тирі й ходила на роботу іншою дорогою. Але 
деколи навідувалася до «своєї» лавки, аби по-
бачити батька.

«Я познайомила Костю з мамою, - розпові-
дала подумки батькові. - Він їй сподобався. А 
йому - мамині вареники з вишнями. Ти пови-
нен знати, як смачно мама готує. Костя освід-
чився мені в коханні. Весілля буде наступно-
го року. Мені трішки боязко. Я не хотіла б, аби 
Костя вчинив зі мною так, як ти з мамою. Я та-
кож знайома з Костиними батьками. Вони при-
ємні, гарні люди. Костин тато - добряк і весе-
лун. Він кличе свою дружину Марієчкою. А 
вона його - Степанком. І дивиться на неї за-
кохано, наче хлопчисько. А йому вже мину-
ло п’ятдесят. Якби у нас із Костею життя так 
склалося, як у його батьків! Мені якось дивно 
буде називати Костиного батька - татом. Я так 
рідко вимовляла це слово вголос…»

...У Віти з Костею підростає син. Костя нази-
ває дружину Віточкою. Вона його - Костиком. 
Доньчине щастя гріє Євине серце.

- Щось ви молодшаєте і молодшаєте, Єво 
Іванівно, - жартують колеги. - Маєте якусь 
таємницю?

Вона загадково усміхається: аякже! Внук 
каже, що в нього найгарніша бабуся у світі.

…Ростикові хтось із сільських сказав, що 
його донька працює в місцевій лікарні. І на-
віть показали. Він не бачив Віти довгі роки. 
Не знав, як вона виглядає. А ще розповіли, що 
у Віти гарна сім’я. І що він уже дідусь. І що Єва 
щаслива. Дітьми й внуком тішиться...

…Ніхто не звертає увагу на чоловіка, що ча-
сто сидить на лавці у лікарняному садку. Коли 
тепло й погідно, всі лавки зайняті: тут ліпше, 
ніж у палатах із запахом медикаментів і хлор-
ки після прибирання. Якщо хтось заводить із 
цим чоловіком розмову - йде геть, невдоволе-
но щось бурмочучи. З тієї лавки, яку облюбу-
вав Ростик, добре видно лікарняні двері. Віта 
не знає, що батько приходить сюди й чекає, аби 
побачити, коли вона повертатиметься з робо-
ти. Інколи прибігає її син. Коли Ростик бачить 
хлопчика, починає тиснути біля серця. За лі-
ком іде до найближчого генделика - «Корчми». 
А потім вдома скандалить з Люською, звину-
вачує, що не змогла народити дитини. Що зма-
нила його колись…

- Сам винен, - злісно кидає Люська. - Це 
ти мені на шию вішався заради хати в місті 
і статків моїх батьків. І, до речі, з ким нині 
гульдибанив?

- Сам із собою.
- Спробуй ще раз нализатися...
...Ростик знову прийде до лікарняного саду. 

Сяде на лавці. Чекатиме. Подумки розмовля-
тиме з донькою. Як колись вона з ним. А по-
тім побреде до «Корчми» - «лікувати» пізнє 
каяття…

Ольга Чорна.
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Агроновини

ПрАТ «Миронівський хлі-
бопродукт» Юрія Косюка по-
вертає бренд «Наша Ряба» на 
упакування зі своєю куряти-
ною. Місяць її продавали під 
брендом «Та сама курочка». 
Про це повідомляє Наша Ряба 
в Facebook, пише agronews.ua.

У компанії заявили, що від-
мовилися від логотипа, щоб 
звернути увагу не на упакову-
вання, а на якість продукту. Те-
пер МХП повертає курятину 
на полиці в звичному вигляді.

«Ми на місяць відмовилися від брен-
дингу. За цей місяць ми впевнилися, 
що ви з нами на одній хвилі і впізна-
єте улюблену курочку навіть без лого-

типа. Ми повертаємо ту саму курочку у 
звичному вигляді. Знайоме пакування 
знову на полицях магазинів, і дещо все 
ж змінилося», – заявили представники 
підпирємства.

«НАША РЯБА» 
ПОВЕРТАЄТЬСЯ НА ПОЛИЦІ

В Україні посіяно 775 тис. га озимого 
ріпаку, що становить 75% до прогнозу. 

Повністю завершили сівбу ріпаку 
аграрії Вінничини, Волині, Полтавщи-
ни, Сумщини, Рівненщини Черкащини 
та Буковини, повідомили в Міністер-
стві аграрної політики та продоволь-
ства України.

Близькі до завершення Житоми-

рщини, Київщини, Луганщини та 
Хмельниччини.

Озимих зернових культур посіяно 
356 тис. га, або 5% до прогнозу. Ліде-
рами по темпах сівби озимих зернових 
культур є аграрії Рівненщини, які по-
сіяли 20% до прогнозу та Донеччини 
– 19%.

Пшениці посіяно 331 тис.га (5% до 
прогнозу) у 17 областях.

Ячменю посіяно 10 тис. га (1% до про-
гнозу) у 12 областях, жита – 15 тис. га 
(9% до прогнозу) у 5 областях.

МЕД ЗА НИЗЬКОЮ ЦІНОЮ
Виробництво меду цьогоріч 

зросло майже вдвічі, сягнув-
ши 1797 тонн. Зростає й екс-
порт солодкого продукту, та 
поки що від нього виграють не 
так безпосередні власники па-
сік, як перекупники. Про це по-
відомляє Голос України, пише 
agronews.ua.

Бджолярі кажуть: якщо за кі-
лограм квіткового меду на роз-
дрібних ринках дають по 150 
гривень, а за акацієвий, який 
не кристалізується, — всі 250—
300, то перекупники за будь-
який вид більш як п’ятдесят гривень не 
пропонують. На таке «цінове викручу-
вання рук» доводиться все-таки пого-
джуватися, оскільки можливості вну-

трішнього споживчого ринку обмежені, 
а оптові фірми скуповують мед для пе-
репродажу за кордон і можуть замов-
ляти хоч тонни. От тільки платять за ці 
тонни обмаль.

Станом на 1 вересня в Україні налі-
чувалось 3182,3 тис. голів великої ро-
гатої худоби.  Так, у порівнянні із мину-
лим роком, кількість ВРХ скоротилась 
на 7%.

На звітну дату у господарствах насе-
лення утримувалось 2172,3 тис. голів, 

що майже на 8% нижче аналогічного 
періоду 2020 р.

У сільськогосподарських підприєм-
ствах станом на 1 вересня утримува-
лось 1010 тис. голів ВРХ. У порівнянні 
із 2020 р. кількість худоби в підприєм-
ствах майже не скоротилась (1,3%).

Найбільше великої рогатої худоби 
утримували аграрії:

Полтавщини — 121,5 тис. голів;
Черкащини — 102 тис. голів;
Чернігівщини — 93,2 тис. голів;
Київщини — 85,6 тис. голів. 

Державна служба статистики.

В УКРАЇНІ ЗАРЕЄСТРОВАНО 
16 589 ЗЕМЕЛЬНИХ УГОД: 

ДЕ НАЙБІЛЬШЕ

Міністерство аграрної політики та продо-
вольства України повідомляє, що станом на 
сьогодні укладено 16589 угод в рамках ринку 
землі, пише agronews.ua.

Подали заяви для отримання доступу до Дер-

жавного земельного кадастру 4970 нотаріусів. 
Всього заяв – 5587, із них погоджено 4921, в 
черзі на розгляд – 19, відмову отримали 647. 
Нотаріуси з Державним земельним кадастром 
працюють у штатному режимі. 

ЗАВЕРШИЛИ ПОСІВ 
ОЗИМОГО РІПАКУ

НАЙБІЛЬШЕ ВРХ 
УТРИМУЮТЬ
НА ПОЛТАВЩИНІ



КСП «Зелений Гай»
пропонує власникам земельних ділянок (паїв) 

ПЕРЕДАТИ ЇХ У ОРЕНДУ 
НА ВИГІДНИХ УМОВАХ:

1.виплата орендної плати починаючи 
з 12 % від нормативної оцінки землі;

2. грошове заохочення при укладанні договору; 
3.своєчасна виплата орендної плати;

4.виплата на поховання пайовика;
5.переоформлення спадщини;

Зв: м. Гадяч, вул. Першотравнева, 148.

Тел. 0955790116

Установка та реставрація
Укладка тротуарної плитки

Установка та реставрація
Укладка тротуарної плитки

Email granitaleks@gmail.com

Тел.: 0951750493,
      0989224216

"ПАМ’ЯТНИКИ"


