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КУПУЄ ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ

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

КСП «Зелений Гай»

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

Підписуємо договори оренди земельних паїв

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ СЕЛА!

Дорого купуємо 
земельні ділянки

телефонуйте
067 673 20 10
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ОБЕРЕЖНО, ЗЕМЕЛЬНІ ШАХРАЇ!
Ви можете стати співучасником 
кримінального злочину навіть не 
усвідомлюючи цього. 

З відкриттям ринку землі з’явилися і нові схеми, 
якими користуються шахраї. Деякі з них особливо не-
безпечні через те, що власники паїв, які бажають про-
дати свою землю, можуть залишитись боржниками на 
десятки тисяч гривень через несплачені податки, або 
й навіть стати співучасниками злочину. Шахраї про-
понують людині ціну за гектар трохи вище ринкової, 
але за умови, що в договорі цифра буде в кілька разів 
вищою. Аграрії, які вже давно працюють, добре обі-
знані в ринкових цінах на гектар. Звісно вони не згод-
ні платити захмарні ціни, що пропонують їм шахраї. 
Тим паче підприємці розуміють, що ці кошти підуть в 
кишені зловмисників. 

Отримавши відмову від орендаря, що має переваж-
не право на купівлю землі, шахраї укладають угоду 
з пайовиком і сплачують йому всю суму за догово-
ром. Проте він має одразу зняти готівку і решту відда-
ти «покупцеві». Так шахраї користуються рахунками 
продавців, щоб переводити кошти в готівку. 

Але ГОЛОВНИЙ РИЗИК для власника пая в тому, 
що він не контролює процес виплати податків. 

Наприкінці року після продажу може виявитись, що 
з угоди не були сплачені податки і продавець отримає 
рахунок на 40-50 тисяч гривень. Сума податків зале-
жить від вартості угоди, що була вказана в договорі, 
тож для податкової не буде аргументом, що більшу ча-
стину грошей забрав хтось інший, і людині доведеть-
ся віддати власні кошти, щоб не бути притягнутим до 
відповідальності. 

За словами юристів, довірившись незнайомцям 
власники паїв, самі того не усвідомлюючи, можуть 
стати співучасниками кримінального злочину.

Є ймовірність, що таким чином злочинці відмива-
ють гроші, отримані злочинним шляхом. Тим самим, 
погодившись на цю схему, пайовик стає співучасни-
ком в шахрайстві, спочатку вказавши неправдиві ві-
домості про ціну землі в офіційних документах, а по-
тім він бере участь в конвертаційній схемі, віддавши 
частину грошей шахраям. Відмивання доходів та шах-
райство караються позбавленням волі на строк до ше-
сти років з конфіскацією майна. Юристи радять влас-
никам земельних паїв бути обачними та не довіряти 
«заїжджим» покупцям. Укладати договір з надійни-
ми компаніями або фермерами, які вже давно працю-
ють на землі, і пам’ятати, що безкоштовний сир буває 
тільки в мишоловці.

ФЕСТИВАЛЬ «ЛАВАРТ» 

«Значимість сьогоднішньої події 
– колосальна. Перш за все для 
220 учасників, які приїхали. Це 
мотиватор для того, щоб вони 
працювали та розвивалися. 
Адже життя змістовне не лише 
тоді, коли людина споживає 
культурний продукт, а й тоді, 
коли вона сама є його творцем, 
його частиною,» - говорить 
директор коледжу Анатолій 
Насменчук. 

Урочистості почали із вітальної ходи 
червоною доріжкою у ККЗ «Дружба» ор-
ганізаторів, почесних гостей та учасни-
ків. Цього року участь у фестивалі «Ла-
вАрт» прийняли: театр-студія «Like» 
Полтавського центру культури та до-
звілля; аматорський театр «Мemoria» 
Гадяцького фахового коледжу культу-
ри і мистецтв імені І. П. Котляревсько-
го; драматичний колектив «Жіночий те-
атр» Великобагачанського районного 
методичного центру народної творчості 

та культурно-дозвіллєвої роботи; народний аматорський театр «Промінь» Вели-
косорочинського БК; дитяча театральна студія «Юність» Сенчанського БДЮТ; 
народна театрально-концертна бригада «Іскра» Гадяцького БК, молодіжний ама-
торський театр «Anastasis» (м. Полтава); народний аматорський театральний ко-
лектив «Феєрія» Климівського СБК (Карлівська громада); аматорський театраль-
ний колектив «Прем’єра» Степненського БК (Коломацька сільрада); народний 
аматорський музично-драматичний колектив «Жарти» Лубенського БК; театраль-
ний колектив Соснівського СБК (Лютенська громада); народний аматорський те-
атральний колектив «Медок» Манжеліївського СБК; Полтавський академічний 
обласний театр ляльок; народний аматорський театр «Маска» Демидівського СК 
(Омельницька громада).

Оксана Кириченко. 

Четвертий обласний фестиваль сучасних театрів відбувся 28 вересня, у Гадячі. Участь у ньому взяли як професійні, так 
і аматорські колективи із усієї області. Заходи розпочалися із прес-конференції організаторів і учасників фестивалю у 
Гадяцькому коледжі культури та мистецтв ім. І.П. Котляревського. 

Театральний колектив Соснівського СБК,
 Лютенської громади
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ГАДЯЦЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ№ 490 
ВІД 23 ВЕРЕСНЯ 2021 РОКУ

Про встановлення тарифів на послугу централізо-
ваного водопостачання та послугу централізованого 
водовідведення, що надаються Гадяцьким ВУ ЖКГ

Керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні», Законом України «Про 
житлово-комунальні послуги», постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 01.06.2011 № 869 «Про за-
безпечення єдиного підходу до формування тарифів 
на житлово-комунальні послуги» із змінами, внесе-
ними Постановою Кабінету Міністрів України від 
16.06.2021 №613, Порядком розгляду органами місце-
вого самоврядування розрахунків тарифів на тепло-
ву енергію, її виробництво, транспортування та по-
стачання, а також розрахунків тарифів на комунальні 
послуги, поданих для їх встановлення затверджено-
го наказом Міністерства регіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-комунального господарства 
України від 12.09.2018 №239, Порядком інформу-
вання споживачів про намір зміни цін/тарифів на 
комунальні послуги з обґрунтуванням такої необ-
хідності затвердженого наказом Міністерства регі-
онального розвитку, будівництва та житлово-кому-
нального господарства України від 05.06.2018 року № 
130, розглянувши відношення начальника Гадяцько-
го виробничого управління житлово – комунально-
го господарства щодо встановлення  тарифів на по-
слугу з централізованого водопостачання та послугу 
централізованого водовідведення, виконком міської 
ради вирішив:

1. Встановити Гадяцькому виробничому управлін-
ня житлово – комунального господарства тарифи на 
послугу централізованого водопостачання та послугу 
централізованого водовідведення, згідно з додатком.

2. Виробничому управлінню житлово-кому-
нального господарства забезпечити інформування 
споживачів.

3. Встановлені пунктом 1 цього рішення тарифи на 
послугу централізованого водопостачання та послугу 
централізованого водовідведення, що надаються Га-
дяцьким ВУ ЖКГ вводити в дію з 1 жовтня 2021 року.

4. Рішення виконавчого комітету Гадяцької міської 

ради від 25.07.2019 №408 «Про затвердження тарифів 
на послуги централізованого водопостачання та цен-
тралізованого водовідведення, що надаються Гадяць-
ким ВУ ЖКГ», вважати таким, що втратило чинність.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на заступника міського голови з питань діяльності ви-
конавчих органів Гадяцької міської ради Ракочія В.М.

Міський голова В. О. Нестеренко.
Додаток до рішення виконавчого комітету Гадяць-

кої міської ради 23.09.2021 № 490    
Тарифи на послугу централізованого водопостачан-

ня та послугу централізованого водовідведення, що 
надаються Гадяцьким ВУ ЖКГ

Тарифи в грн. за 1м куб води

для 
населення

для інших 
груп 

споживачів

По 
водопостачанню 17,13 20,07

Тариф в грн. за 1м куб стоків

для 
населення

для інших 
груп 

споживачів

По 
водовідведенню 22,03 24,92

Головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури, 
житлово-комунального господарства та будівництва 

міської ради І. А. Смірнова.

Начальник відділу містобудування, архітектури, житлово-
комунального господарства та будівництва – 

головний архітектор Гадяцької міської ради І. М. Єрьоміна

 Категорія тарифу Розмір тарифу
Для потреб населення

Тариф на теплову енергію, грн./Гкал без ПДВ 1861,39
в тому числі:
виробництво  теплової енергії, грн./Гкал без ПДВ 1540,31
транспортування  теплової енергії, грн/Гкал без ПДВ 295,57
постачання теплової енергії, грн/Гкал без ПДВ 25,51
Тариф на послуги з постачання теплової енергії, грн./Гкал з ПДВ 2233,67
Тариф на послуги з постачання гарячої води , грн/м3 з ПДВ 134,26
Для потреб бюджетних установ, організацій та інших споживачів
Тариф на теплову енергію, грн./Гкал без ПДВ 2806,10
в тому числі:
виробництво  теплової енергії, грн./Гкал без ПДВ 2369,62
транспортування  теплової енергії, грн./Гкал без ПДВ 410,07
постачання теплової енергії, грн./Гкал без ПДВ 26,41
Тариф на послуги з постачання теплової енергії, грн./Гкал з ПДВ 3367,32

  

Рішення виконавчого комітету Гадяцької міської 
ради «Про встановлення тарифів на теплову енер-
гію, її виробництво, транспортування та постачан-
ня, послуги з постачання теплової енергії та послуги 
з постачання гарячої води, що надаються КПТГ «Га-

дячтеплоенерго» від 23.09.2021 року № 489 розміще-
не на офіційних веб-сайтах Гадяцької міської ради та 
виконавця послуг.

З повагою, адміністрація КПТГ «Гадячтеплоенерго»
   О. Гавриленко, директор КПТГ «Гадячтеплоенерго». 

ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ 
ПОСЛУГ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ!

Комунальне підприємство теплового господарства 
«Гадячтеплоенерго» повідомляє про встановлення та-
рифів на теплову енергію, її виробництво, транспор-
тування та постачання, послуги з постачання теплової 
енергії та послуги постачання гарячої води на опалю-
вальний сезон 2021/2022 року.

Виконавчий комітет Гадяцької міської ради  рішен-
ням від 23.09.2021 р. №489 затвердив з 01.10.2021 
року тарифи на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання, послуги з постачан-
ня теплової енергії та послуги постачання гарячої 
води для споживачів КПТГ «Гадячтеплоенерго» у на-
ступних розмірах:

ШАНОВНІ СПОЖИВАЧІ ВОДИ!

ВАТРІСТЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 
ІЗ 1 ЖОВТНЯ

Нагадаємо, 11 серпня 2021 року Кабінет міністрів 
ухвалив постанову, згідно з якою тариф на електро-
енергію для населення знижується до 1,44 грн за кі-
ловат-годину, якщо домогосподарства споживають 
менше ніж 250 кіловат-годин на місяць.

При цьому, якщо домогосподарство використовує 
понад цю норму, то всю спожиту електрику необхід-
но сплатити за повною ціною – 1,68 грн за кВт-год.

Тариф вступить в дію 1 жовтня 2021 року. 
«БМ»

НЕ ЗАБУДЬ ВВІМКНУТИ 
СВІТЛО ФАР

Нагадуємо учасникам дорожнього руху, що згід-
но пункту 9.8 Правил дорожнього руху, денні ходові 
вогні або ближнє світло фар має бути увімкнене з 1 
жовтня по 1 травня у будь-який час доби.

«БМ»

«СТВОРЮЄМО ЛІСИ РАЗОМ»: КУДИ 
ЗВЕРНУТИСЯ, ЩОБ ВЗЯТИ УЧАСТЬ 

Із 1 жовтня стартує акція Держлісагентства «Ство-
рюємо ліси разом» у рамках програми Президента 
України «Зелена країна». Заходи Акції триватимуть 
до 30 листопада.

Лісівники Полтавщини запрошують приєднатися 
до висаджування дерев громади, молодь, представ-
ників органів влади, засобів масової інформації, дер-
жавних установ та організацій, бізнесових структур 
та кожного жителя області.

Якщо бажаєте висаджувати дерева разом із лісів-
никами, залишаємо контакти, до кого можна зверну-
тися з організаційних питань у найближчому до вас 
лісовому господарстві. У Гадяцькому лісгоспі відпо-
відальна за проведення акції Світлана Омельченко - 
(066) 605 44 33.

Громадська акція з висаджування лісів відбудеть-
ся із максимальною кількістю учасників. На сайті 
«Зелена країна» кожна людина зможе прослідкува-
ти хід висадки лісу в усіх регіонах. Крім того, будь-
хто зможе долучитися до масштабної екоініціативи 
і висадити ліс. Для цього потрібно заповнити спеці-
альну форму реєстрації на участь в акції «Створює-
мо ліси разом».

Перед початком заходу лісівники проведуть необ-
хідний інструктаж, забезпечать садивним матеріалом 
та інвентарем для посадки сіянців.

Крім того, можна не просто висаджувати дерева, а 
й допомогти хворим дітям. Обирайте область, де хо-
чете, щоб  висадили ліс, робіть благодійний внесок – 
50 гривень за одне висаджене дерево. Лісівники ви-
садять дерева безкоштовно. А сплачені вами кошти 
одразу будуть перераховані на користь підопічних 
фонду «Таблеточки», який вже 10 років допомагає 
онкохворим дітям.

«Полтавщина»

КП «САРСЬКЕ» Гадяцької міської ради повідом-
ляє жителів с. Сари та с. Харківці  про зміну тарифу 
з постачання холодної води. 

Починаючи з 01.10.2021 року згідно рішення  Ви-
конавчого комітету  Гадяцької міської ради  № 491    
від  23.09.2021р. на території вище вказаних населе-
них пунктів встановлюються нові тарифи на послу-
гу централізованого водопостачання:  

Населення – 16,00 грн./м. куб.
Організації – 16,00 грн./м. куб.
Споживачам без засобу обліку - 56,00 грн./одна 

особа
На утримання корів (ВРХ) без засобу обліку за го-

лову - 28,00 грн.
Забір води для с/г потреб   -50,00 грн./м. куб.
Відтак   вартість кубометра води  зросла на 2,00 

грн. споживачам з засобами обліку, та на 12,00 грн. 
без засобу обліку. 

З повагою адміністрація КП «Сарське»
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Минулого тижня
в Гадячі
зареєстровано
4 немовлят

8 осіб
пішли
з життя

6 пар
одружилися

1 пара
розлучилася

події

21 вересня, о 13:55, у Гадячі, група пі-
ротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС 
України у Полтавській області знищи-
ла один артснаряд калібром 76 мм, ча-
сів минулих війн, виявлений 21.09.2021 
року.

Того ж дня, о 15:00, у с. Вельбівка, 
група піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ 
ДСНС України у Полтавській області 
знищила 5 ручних гранат ГРД-33, та 1 
ручну гранату Ф-1, часів минулих війн, 
виявлені 21.09.2021 року.

24 вересня, о 12:20, у с. Хитці, в лісо-
вому масиві виявлено три одиниці АС-
45 мм., часів минулих війн. 

Того ж дня, о 14:00, у с. Ручки, в лі-
совому масиві виявлено три міномет-
ні міни ММ-50 мм., часів минулих війн. 

Співробітники відділу Національної 
поліції організували охорону місця ви-
явлення. Знешкодження боєприпасів 
провели 25.09.2021 року групою піро-
технічних робіт АРЗ СП.

 ГУ ДСНС України у Полтавській області.

ЗАМІНУВАННЯ ЛІЦЕЮ №4
Подія сталася 27 вересня, 
близько 13:00. Про це 
редакції стало відомо із 
власних джерел. 

Згодом інформацію підтвердив тим-
часово виконуючий обов’язки началь-
ника відділення поліція №1 Миргород-
ського РВП Олександр Березовський:

«Надійшло повідомлення про заміну-
вання Гадяцького опорного ліцею І-ІІІ 
ступенів імені Лесі Українки (школа 
№4). Відбулася евакуація всього пер-
соналу та учнів. Школа оточена. Чека-

ємо вибухотехніків.»
Як виявилось, анонімне повідом-

лення про «замінування» примі-
щення Гадяцького опорного ліцею 
імені Лесі Українки на мобільний те-
лефон отримала директор навчаль-
ного закладу. Саме вона і повідомила 
правоохоронців.

Згодом, на місце події скерували пра-
цівників слідчо-оперативної групи міс-
цевої поліції, фахівців вибухотехнічної 
служби, кінологів поліції Полтавщини, 
районного підрозділу ДСНС та швидку 

медичну допомогу.
Силами педагогічного складу шко-

ли та працівників поліції всі учні, пра-
цівники та відвідувачі навчального за-
кладу евакуйовані на безпечну відстань. 

Поліцейські вживають заходів щодо 
встановлення особи, яка повідомила 
про «замінування».

Інформація про замінування не під-
твердилася - вибухонебезпечних пред-
метів не виявлено.

«БМ»

У ДВОХ ЖИТЕЛІВ ГАДЯЧА ВИЛУЧИЛИ 
НАРКОТИЧНІ РЕЧОВИНИ ТА ОБРІЗ ГВИНТІВКИ

Дізнавачі оголосили одному фігуран-
ту про підозру у вчиненні кримінально-
го правопорушення по факту незакон-
ного зберігання наркотичного засобу 
без мети збуту за ч.1 ст.309 ККУ, іншо-
му порушнику Закону слідчі вручили 
підозру у незаконному поводженні зі 
зброєю за ч.1 ст.263 ККУ. 

Дізнавачі відділення поліції №1 (м 
Гадяч) Миргородського РВП, за ухва-
лою суду провели обшук у домогоспо-
дарстві 21-річного чоловіка і виявили 
подрібнену речовину рослинного похо-
дження  саморобний пристрій для вжи-
вання наркосуміші. 

Експерти дослідили вилучену речо-

вину та встановили її належність до  
наркотичного засобу - канабісу.

У разі доведеності вини у суді, за не-
законне зберігання наркотичного за-
собу без мети збуту, чоловікові загро-
жує позбавлення волі на строк до трьох 
років.

За незаконне поводження зі зброєю 
до кримінальної відповідальності буде 
притягнуто жителя Гадяча, 1957 р. н.

Слідчі, під час санкціонованого об-
шуку будинку чоловіка виявили та 
вилучили обріз гвинтівки, який за 
висновком експертів відноситься до 
вогнепальної  зброї і є придатним для 
проведення пострілів.

За такі протиправні діяння на воло-
дільця небезпечного предмету може че-
кати покарання у виді позбавлення волі 
на строк від трьох до семи років.

Миргородський РВП ГУНП в Полтавській 
області.

П’ЯНИЙ ВОДІЙ МОПЕДА ЗБИВ ПІДЛІТКА НА МОТОЦИКЛІ
Дорожньо-транспортна 
пригода сталася 26 вересня, 
близько 13:00, у селі 
Лютенька.

За попередньою інформацією, від-
булося зіткнення мопеду «Альфа», під 
керуванням мешканця села Лютенька, 
1989 року народження, з мотоциклом 
«Хонда», яким керував місцевий меш-
канець, 2005 року народження.

Унаслідок ДТП обох водіїв з різними 
тілесними ушкодженнями госпіталізо-
вано до Гадяцької лікарні. За резуль-
татами обстеження на стан сп’яніння  
встановлено, що у водія мопеду «Аль-
фа»,  вміст алкоголю в крові становить 
2,2 проміле.

За даними фактом відкрито кримі-
нальне провадження за частиною 1 

статті 286-1  (Порушення правил без-
пеки дорожнього руху або експлуатації 
транспорту особами, які керують тран-
спортними засобами в стані сп’яніння) 

Кримінального  кодексу України. три-
вають слідчі дії. Поліція встановлює всі 
обставини ДТП.

Відділ комунікації поліції Полтавщини.

ЛЕГКОВИК 
СКОТИВСЯ У РІЧКУ, 
ЗАГИНУЛИ ТРОЄ 
ЛЮДЕЙ

У Миргородському районі автомо-
біль LADA Priora з тілами людей, що 
потонув у річці Псел, дістали водола-
зи Державної служби з надзвичайних 
ситуацій.

Інформація про подію надійшла до 
поліції від чергового ДСНС. За попере-
дніми даними, легковик, в якому пере-
бували четверо чоловіків, з’їхав до річ-
ки з пагорбу.

Під час руху машини один із пасажи-
рів, 49-річний місцевий житель, встиг 
вистрибнути назовні, троє інших – за-
лишилися в салоні.

На часі поліція встановила особи за-
гиблого водія та двох пасажирів. Усі 
троє – мешканці с. Великі Сорочинці 
Миргородського району. Чоловікам 29, 
55 та 57 років.

За даним фактом розпочато досудове 
розслідування.

ВК ГУНП у Полтавській області.

Співробітники СБУ знешкодили злочин-
не угруповання, яке займалося викраденням 
людей та вимаганням грошей за їх звільнен-
ня. Зловмисників зупинили «на гарячому» - 
після викрадення дитини одного із депута-
тів Полтавської обласної ради. 

За оперативними даними, організатором 
«схеми» є чоловік, який наразі перебуває 
за гратами. Його обвинувачують у вчинен-
ні умисного вбивства з особливою жорсто-
кістю, тому до вироку суду він знаходиться 
у Київському слідчому ізоляторі.

Незважаючи на позбавлення волі, зло-
вмисник розробив план та організував ви-

крадення дитини впливового бізнесмена і 
депутата Полтавської обласної ради. Чоло-
вік підшукав виконавця викрадення через 
інтернет і запропонував спільнику винаго-
роду в розмірі 100 тис. доларів США.

Викуп за дочку депутата становив 470 
тис. доларів США. Вказані кошти мали 
бути перераховані на електронний гаманець 
біткоїнами.

Зловмисникам, за сприяння додатково за-
лучених осіб, вдалося викрасти дівчинку, 
після чого вони вступили в перемовини з її 
батьками. Вони погрожували фізичним на-
сильством та смертю їхньої дитини.

Незважаючи на те, що викрадачі застосо-
вували виняткові заходи конспірації, а саме 
спілкувалися між собою та з батьками дівчи-
ни виключно через Телеграм-канал або при-
ховану інтернет-мережу «Даркнет», право-
охоронці змогли встановити та затримати їх.

У зв’язку з достатніми доказами зловмис-
никам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 189 
(вимагання) та ч. 2 ст. 146 (незаконне поз-
бавлення волі або викрадення людини) КК 
України. Наразі підозрюваним обрано запо-
біжні заходи.

Встановлюються інші особи, які можуть 
бути причетними до цього правопорушення.

Заходи із викриття зловмисників прово-
дило Головне слідче управлінням СБУ за 
процесуального керівництва Офісу Гене-
рального прокурора, а також за оператив-
ного супроводу Головного управління по 
боротьбі з корупцією та організованою зло-
чинністю СБУ і за сприяння оперативного 
відділу Державної установи «Київській слід-
чий ізолятор».

Примітка: відповідно до ст. 62 Конститу-
ції України особа вважається невинуватою 
у вчиненні злочину і не може бути піддана 
кримінальному покаранню, доки її вину не 
буде доведено у законному порядку і вста-
новлено обвинувальним вироком суду.

Прес-центр СБУ.

ЗЛОЧИННА ГРУПА ВИКРАЛА ДОНЬКУ ДЕПУТАТА 
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«ЯК ОБЛАСНИЙ ЧИНОВНИК ХОЧЕ 
СТАТИ ЗЕМЕЛЬНИМ ОЛІГАРХОМ, 

РОЗПОДІЛЯЮЧИ ДЕРЖАВНІ КОШТИ»
Голова Опішнянської ОТГ Микола 
Різник звинуватив чиновника 
Полтавської ОДА у спробі віджати 
1 тис. га землі у громади. У 
Фейсбуці він опублікував досить 
відвертий пост - розповів, що 
навесні до нього зателефонував 
перший заступник губернатора 
Полтавської області Дмитро 
Лунін і попросив зустрітись з 
інвесторами із Харкова. Згодом 
до голови громади прийшли люди, 
які назвались «представниками 
кооперативів Слобожанщини».
«Люди прийшли до мене, почали роз-

казувати, що вони є представниками 
кооперативів, хочуть інвестувати і так 
далі. Я їм також розказав, що у нас є 
власне комунальне підприємство, що 
ми готові співпрацювати. Але вони ви-
ставили умову про передачу землі їм у 
власність. Я відповів, що нам це одно-
значно нецікаво», — повідомив Різник.

За його словами, громада готова була 
лише надати в оренду землі, щоб отри-
мувати кошти в бюджет від податків. 
Натомість «інвестори» просили переда-
ти їм у власність близько 1 тис. га зем-
лі, яку отримала Опішнянська громада 
після відкриття ринку землі. За слова-
ми Різника, вони мали витяги із Дер-
жгеокадастру з вільними землями, які 
уже були опрацьовані і поділені по 2 га.

«Я відмовився віддавати землю. При-
чому землю вони просили віддати при-
ватним особам з Харківщини», — пише 
Різник.

За його словами, після відмови так 
звані інвестори обіцяли, що ОДА забез-
печить йому «повну підтримку» щодо 
надання субвенцій з державного бю-
джету та з боку Державного фонду ре-
гіонального розвитку (ДФРР).

«Я сказав, що землю віддавати так 
не буду, лише у оренду. А він відповів, 
що якщо не хочу по-хорошому, то буде 
по-поганому. Одне із «по-поганому» він 
озвучив: що візьмуть АТОшників, які 
прийдуть, заблокують роботу і інші ме-
тоди, які він не уточнив», — каже очіль-
ник Опішнянської громади.

Різник розповідає, що одним із тих, 
хто вів із ними перемовини, був Євге-
ній Павлов, який представив себе «від 
заступника голови ОДА». За даними 
місцевого видання Полтавщина, Пав-
лов робить такі пропозиції і іншим го-
ловам. Як пише видання, він може бути 
підручним Романа Ярового, який «був 
ключовим інвестором парламентських 
виборів 2019-го року на користь партії 
Слуга народу».

Різник розповідає, що після відмови 
у нього почались проблеми. Влітку, за 
його словами, громада подала проект на 
ДФРР щодо термомодернізації опор-
ного закладу, але допустила помилки, 
про це чесно повідомила і попросила не 
враховувати заявку цього року. Після 
цього із ним знову зустрілись «харків-
ські інвестори» і попередили, що заве-
дуть кримінальну справу проти селищ-
ної ради за підробку документів під час 
подачі електронної заявки в ОДА, якщо 
він не віддасть 100 га землі, — цього 
разу вже просили менше землі.

Різник розповідає, що знову відмо-
вився, однак згодом дізнався що на по-
садових осіб Опішнянської ОТГ заступ-
ник губернатора Лунін написав заяву 
у правоохоронні органи за нібито під-
робку документів під час подачі заявки 

щодо термомодернізації школи.
Очільник громади зауважує, що дві-

чі звертався до НАБУ через вимагання 
землі у громади.

Подібна ситуація, за його словами, 
виникла також у голів сусідніх ОТГ.

«Наприклад, одна громада в Полтав-
ській області на одній із сесій виділи-
ла 1400 га землі 700 фізичним особам. 
З практики я знаю, що так галопом не 
виділяється земля», — розповідає він у 
інтерв’ю виданню «НВ».

За такою ж схемою «інвестори» хоті-
ли привласнити землю Опішнянської 
громади: викупити або «отримати у 
подарунок» тисячу гектарів землі від 
500 осіб, які їм би передала ОТГ (адже 
кожен громадянин має право на 2 га 
землі).

«Зараз по такій схемі із 2 га збираєть-
ся земля по всій Україні. Тому що земля 
тепер товар і її можна продати», — по-
яснює Різник.

Очільник Опішнянської грома-
ди написав про шантаж публікацію у 
Facebook, і вона набрала розголосу.

На ситуацію миттю відреагували 
в Полтавській ОДА: 
«Вважаємо (заяву Різника) 
свідомою маніпуляцією з 
намаганням вивести ситуацію 
у політичну площину з метою 
уникнути відповідальності, 
вигородити себе перед громадою 
за можливу підробку документів та 
відсутність результатів роботи».
Також в ОДА повідомили, що зверну-

лися до «поліції та прокуратури щодо 
перевірки можливого факту підробки 
документів головою Опішнянської ТГ 
Миколою Різником».

«Одним із джерел фінансування для 
реалізації тих чи інших проєктів як на 
рівні області, так і на рівні територіаль-
них громад є Державний фонд регіо-
нального розвитку. Попередній список 
проєктів, які можуть реалізовувати в 
2022 році за рахунок коштів ДФРР, оці-

нені, відібрані й подані до Міністерства 
розвитку громад та територій України. 
Для участі у конкурсному відборі на фі-
нансування з ДФРР у 2022 році проєк-
ти були подані 25 громадами. Загалом 
зареєстровано 45 проєктів загальною 
кошторисною вартістю понад 1,5 млрд 
грн, потреба у фінансуванні ДФРР – 
понад 816 млн грн.

Попередній відбір цих проєктів для 
подання до Мінрегіону проводить регі-
ональна комісія з оцінки та проведен-
ня конкурсного відбору інвестиційних 
програм, яка створена в 2015 році та 
діє при Полтавській обласній держав-
ній адміністрації. Одним із проєктів, 
що не були допущені до оцінювання, 
став проєкт «Реконструкція (енергое-
фективна термомодернізація) будівлі 
головного корпусу школи по вул. Со-
борна, 18 в смт Опішня Зіньківського 
району Полтавської області». Він був 
поданий за підписом Миколи Різника, 
голови Опішнянської селищної терито-
ріальної громади. Під час перевірки до-
кументації регіональний адміністратор 
виявив, що один із документів проєкту, 
а саме експертний звіт щодо розгляду 
кошторисної частини вищезазначеної 
проєктної документації, наданий Ми-
колою Різником, мав ознаки підробки.

Експертний звіт за проєктом «Рекон-
струкція (енергоефективна термомо-
дернізація) будівлі головного корпусу 
школи по вул. Соборна, 18 в смт Опіш-
ня Зіньківського району Полтавської 
області» датований 15.04.20 за №1867 
та підписаний відповідним експертом 
ТОВ «Центр експертизи» (м. Суми). 
Заявлена кошторисна вартість – 14,3 
млн грн.

Щоб встановити правдивість екс-
пертного звіту, ОДА звернулася до 
ТОВ «Центр експертизи» (м. Суми). 
У відповідь на запит ТОВ надало ко-
пію експертного звіту за номером 1867 
(саме цей номер був зазначений в екс-
пертному звіті, поданим Миколою Різ-
ником), однак там була вказана інша 

дата звіту – 24.02.20 року, інша назва 
проєкту – «Капітальний ремонт ча-
стини фасаду будівлі ДНЗ ясла-садок 
«Берізка» по вул. Свято-Михайлівська, 
№12 в смт Опішня Зіньківського райо-
ну Полтавської області» та інша кошто-
рисна вартість проєкту – 15,1 млн грн.

Зважаючи на вищевикладене, Пол-
тавська ОДА ще в серпні звернулася до 
ГУ Національної поліції в Полтавській 
області та до Полтавської обласної про-
куратури щодо перевірки фактів мож-
ливого правопорушення.

Заяву М.М. Різника щодо «тиску і 
шантажу» з боку Полтавської ОДА 
вважаємо свідомою маніпуляцією з 
намаганням вивести ситуацію у полі-
тичну площину з метою уникнути від-
повідальності, вигородити себе перед 
громадою за можливу підробку до-
кументів та відсутність результатів 
роботи.

До матеріалу додаються: копія екс-
пертного звіту щодо розгляду кошто-
рисної частини проєктної документації 
№1867, яка має ознаки підробки та яка 
завізована селищним головою М.М.Різ-
ником; дійсний експертний звіт №1867, 
наданий ТОВ «Центр експертизи» (м. 
Суми); звернення до правоохоронців 
щодо перевірки фактів можливого пра-
вопорушення М.М.Різником.

У той же час, Микола Різник заува-
жує, що очікував на відповідь, але не 
думав, що буде такою «слабкою»: 

«Ця дрібниця, яку вони придумали, 
навіть якщо вони доведуть цю підроб-
ку, то за неї передбачений штраф 10 тис. 
грн. І він буде накладений на виконав-
ця, бідну дівчинку, яка це подавала.»

Ми продовжимо слідкувати за роз-
витком подій і розповімо про це на сто-
рінках тижневика.

«Базар Медіа в Україні»
Фото із сторінки М. Різника у Фейсбуці.
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У червні минулого року Гадяцька 
філія АТ «Полтаваобленерго» без-
підставно та з порушенням норма-
тивно – правових актів відключила 
мій будинок від електричної мережі. 
Про факт відключення було написа-
но в газеті під заголовком «Свавілля 
чи спіймали на гарячому». 

У коментарях до статті колишній на-
чальник філії надав неправдиву інфор-
мацію стосовно мене. Більше року я до-
водив у різних інстанціях влади свою 
правоту, тому, що Гадяцька філія безпід-
ставно змусила мене сплатити кошти 
за відключення та підключення в сумі 
1065 гривень 17 коп. та нанесла матері-
альні збитки на суму 29000 грн. у зв’яз-
ку з відключенням холодильника та мо-
розильної камери.

Але справедливість перемогла і 
01.04.2021 року НКРЕКП прийняло 
рішення яке додаю до листа: 

«Щодо дозволеної 
(договірної) потужності.
AT «Полтаваобленерго» має врегу-

лювати договірні правовідносини з гр. 
Самофалом А. А. щодо величини доз-
воленої (договірної) потужності за вка-
заним об’єктом з урахуванням вимог 
пункту 2.4.2 глави 2.4 розділу ІІ ПР-
РЕЕ (із змінами, внесеними постано-
вою НКРЕКП від 17.03.2021 М 475).

Щодо перенесення засобу 
комерційного обліку
Відповідно до інформації, наданої 

ОСР, 18.06.2020 Ви звернулися із за-
явою до Гадяцької філії AT «Полтава-
обленерго» щодо перенесення засобу 
обліку на фасад будинку. На підставі за-
значеної заяви, 23.06.2020 представни-
ками ОСР були виконані роботи щодо 
перенесення засобу обліку та складе-
но акт виконаних робіт технічної пере-
вірки, заміни, збереження пломб розра-
хункового засобу обліку, відповідно до 
якого засіб обліку на об’єкті спожива-
ча встановлено на фасаді. Разом з тим, 
у цьому акті не зазначено інформацію 
про будівлю (будинок, гараж тощо), на 
фасад якої було встановлено засіб облі-
ку, а тому, виходячи з інформації, нада-
ної ОСР, не можливо підтвердили, що 
засіб обліку було перенесено у місце, 
визначене відповідно до заяви гр. Са-
мофала А.)

Таким чином, AT «Полтаваобле-
нерго» має встановити засіб обліку на 
об’єкті споживача у місці, узгодженому 
із споживачем (відповідно до заяви гр. 
Самофала А. А. від 18.06.2020), або по-
вернути засіб обліку на попереднє міс-
це встановлення.

Щодо припинення 
електропостачання
Положеннями пункту 5.5.5 глави 5.2 

розділу V ПРРЕЕ визначено, що спо-
живач електричної енергії зобов'яза-
ний, зокрема, забезпечувати доступ 
представникам оператора системи (піс-
ля пред'явлення ними службових по-
свідчень) до об'єкта споживача для 
проведення технічної перевірки засо-
бу комерційного обліку (засобів вимі-
рювальної техніки), електроустановок 
та електропроводки, вимірювання по-
казників якості електричної енергії, 
контролю за рівнем споживання елек-
тричної енергії, з також для виконан-
ня відключення та обмеження спожи-
вання електричної енергії споживачу 
(субспоживачу) відповідно до встанов-
леного ПРРЕЕ порядку та виконувати 
їх обґрунтовані письмові вимоги щодо 

усунення виявлених порушень, якщо це 
обумовлено умовами договору.

При цьому згідно з положеннями 
пунктів 6.2.6 - 6.2.10 глави 6 розділу VI 
ККО, якщо протягом двох розрахунко-
вих періодів уповноважені представни-
ки оператора системи не мали доступу 
до вузла обліку та засобу вимірюваль-
ної техніки (далі - ЗВГ) споживача, 
вони направляють споживачу поштою 
повідомлення про дачу наступного від-
відування чи прохання передати покази 
засобу обліку. Якщо після цього спожи-
вач не передав дані про кількість спо-
житої електричної енергії та/або не на-
дав доступу до вузла обліку та ЗВТ, цей 
факт фіксується актом про недопуск. 
Водночас, якщо недопуск до вузлів об-
ліку та ЗВТ під час проведення їх по-
запланового контрольного огляду або 
технічної перевірки спричинений умис-
ними діями (бездіяльністю) споживача, 
то такий факт фіксується актом про не-
допуск одразу.

Один екземпляр про недопуск має 
бути особисто вручений споживачу та/
або стороні, яка контролює об'єкт, на 
якому встановлений вузол обліку, або 
відправлений поштовим зв'язком реко-
мендованим листом із повідомленням 
про вручення поштових відправлень.

Датою отримання акта про недопуск 
до вузла обліку буде вважатися дата 
його особистого вручення, що підтвер-
джується підписом одержувача, та/або 
реєстрацією вхідної кореспонденції, або 
третій календарний день від дати от-
римання поштовим відділенням зв’яз-
ку, в якому обслуговується одержувач 
(у разі направлення поштою рекомен-
дованим листом). Акт про недопуск до 
вузла обліку може надаватись спожива-
чу в інший спосіб, передбачений дого-
вором з оператором системи або додат-
ками до нього.

У разі відмови споживача та/або сто-
рони, яка контролює об'єкт, на якому 
встановлений вузол обліку, підписува-
ти акт про недопуск або його відсутно-
сті в акті робиться відповідний запис. У 
цьому випадку акт вважається дійсним, 
якщо його підписали більше одного 
уповноваженого представника операто-
ра системи та незаінтересована на осо-
ба, за умови посвідчення цієї особи або 
більше одного уповноваженого пред-
ставника оператора системи, а відмова 
споживача (представника споживача 
або іншої особи, яка допустила пред-

ставників оператора системи на об'єкт 
(територію) споживача для проведен-
ня перевірки) підписувати акт про не-
допуск підтверджується відеозйомкою.

Складений акт про недопуск спожи-
вачем до вузла обліку є підставою для 
проведення відключення від електро-
постачання у порядку, визначеному 
ПРРЕЕ, якщо протягом п'яти робочих 
днів від дня отримання акта про недо-
пуск суб’єкт, який контролює об'єкт, 
не забезпечить представникам опера-
тора системи доступ до свого об’єкта 
та електроустановок для контрольного 
огляду, технічної перевірки, виконання 
інших робіт, які передбачені ККО, або 
не узгодить з ними дату проведення та-
ких робіт.

При цьому положеннями пункту 7.5 
розділу VII ПРРЕЕ визначено, що при-
пинення повністю або частково поста-
чання електричної енергії спожива-
чу здійснюється оператором системи 
за умови попередження споживача не 
пізніше ніж за 5 робочих днів до дня 
відключення, зокрема, у разі недопу-
щення уповноважених представників 
оператора системи до електроустано-
вок споживача, пристроїв релейного за-
хисту, автоматики і зв’язку, які забез-
печують регулювання навантаження в 
енергосистемі, та/або розрахункових 
засобів комерційного обліку електрич-
ної енергії, що розташовані на терито-
рії споживача.

Попередження про припинення пов-
ністю або частково постачання (розпо-
ділу або передачі) електричної енер-
гії оформлюється після встановлення 
факту наявності підстав для вчинення 
вказаних дій та надається споживачу 
окремим письмовим повідомленням, у 
якому зазначаються підстава, дата і час, 
з якого електропостачання буде повні-
стю або частково припинено, прізвище, 
ім'я, по батькові, підпис відповідальної 
особи, якою оформлено попередження.

Згідно з інформацією, наданою AT 
«Полтаваобленерго», 26.05.2020 спожи-
вач не забезпечив доступ представни-
кам AT «Полтаваобленерго» на об’єкт, 
що розташований за адресою: вул. Сер-
гія Білохи, буд. 80, м. Гадяч, Полтавська 
обл., про що було складено акт про не-
подання доступу до електроустановки 
від 26,05.2020 (далі - Акт). 28.05.2020 
ОСР на адресу Самофал А. А. рекомен-
дованим листом було направлено Акт з 
попередженням про припинення поста-

чання електричної енергії та 10,06.2020 
було припинено електроживлення вка-
заного об’єкта. 23.06.2020 ОСР було 
відновлено електроживлення вказа-
ного об’єкта після оплати споживачем 
вартості робіт з припинення та віднов-
лення електроживлення електроуста-
новки споживача.

Звертаємо увагу, що Акт було підпи-
сано трьома представниками ОСР. Про-
те, Акт не містить підпису споживача 
(представника споживача), підпису не-
заінтересованої особи (свідка) та, ін-
формації щодо проведення відеозйом-
ки. Також, AT «Полтаваобленерго» не 
було надано до НКРЕКП відеозйомки, 
яка б підтверджувала відмову спожива-
ча підписувати Акт.

Таким чином, Aкт складено AT «Пол-
таваобленерго» з недотриманням вимог 
пункту 6.2.9 глави 62 розділу VI ККО, 
а тому ОСР не мав право відключати 
об’єкт споживача від електричної ме-
режі на підставі Акта.

Також, AT «Полтаваобленерго» було 
оформлено попередження про припи-
нення розподілу електричної енергії з 
недотриманням вимог пункту 7.5 роз-
ділу VII ПРРЕЕ, оскільки Акт та попе-
редження про припинення постачання 
електричної енергії оформлені одним 
документом.

Враховуючи зазначене, AT «Полта-
ваобленерго» має повернути гр. Са-
мофалу А. А. кошти, сплачені ним на 
рахунок ОСР за здійснення робіт з при-
пинення та відновлення електрожив-
лення електроустановки споживача, в 
узгоджений із споживачем спосіб.»

Із 15.07.21 по 11.08.21 Комісія прово-
дила перевірку АТ «Полтаваобленерго» 
і Актом перевірки від 11.08.21 № 404 
встановила, що у взаємовідносинах із 
мною обленерго порушила вимоги Ко-
дексу комерційного обліку електрич-
ної енергії. На підставі Акту перевірки 
НКРЕКП від 09.09.21р. винесло поста-
нову де доведені протиправні дії АТ 
«Полтаваобленерго», зокрема Гадяць-
кої її філії відносно мене.

Звертаюся до споживачів електрич-
ної енергії – боріться за свої права, на 
підставі чинного законодавства і ви 
переможете!

Анатолій Самофал. м.Гадяч, 16 вересня 
2021 року.
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«ЗВИНУВАЧУВАЛА В УСІХ «СМЕРТНИХ ГРІХАХ»
Шановні друзі! 
Ніколи в житті не думала, що буду 

ставити в негативний приклад щодо 
психологічного насильства на роботі 
й реальних прикладів булінгу/мобін-
гу свій рідний Петрівсько-Роменський 
ЗЗСО І-ІІІ ступенів!

Сьогодні остання крапля, щодо ймо-
вірної наради, побудованої на особисто-
сті Віталія Кузьмича Нагорного, мого 
батька, учителя математики, цього за-
кладу освіти, котрий мав необережність 
поцікавитися в заступниці очільниці 
Катерини Іванівни Величко про те, на 
яких законних підставах уроки мате-
матики в 5-му класі викладаються па-
рою (4-5 уроками) після уроку фізич-
ної культури. Наче нічого злочинного в 
такому питанні немає, однак день при-
йдешній продемонстрував таке. 

Директорка Світлана Михайлівна Бі-
лик упродовж космічної години в при-
сутності педагогічного колективу зви-
нувачувала вчителя Віталія Нагорного 
в усіх «смертних гріхах», бо, бачите, са-
мостійна робота учнів візуалізується 
на окремих папірцях. Дійсно, друкова-
ні зошити, замовлені батьками, очіку-
ються днями, а впродовж кількох років 
вказана директриса відверто знуща-
ється публічно, «показуючи» власний 
приклад «комп'ютерного навчання» й 
критикуючи публічно зошити з друко-
ваною основою зі своїми суб'єктивними 
настановами «їх не використовувати!»

Світлано Михайлівно й Катерино 
Іванівно, шановні адміністраторки й 
філологині! Про академічну свободу 
учасників освітнього процесу в Петрів-
ці-Роменській нічого невідомо, воче-
видь, як і про особисті немайнові права 
людини, про психологічну атмосферу 
в колективі?

Інформую, що це випадок вже третій 
(перші два рази я просто телефонува-
ла), і ВАШЕ ЩАСТЯ, шановні мене-
джерки, що «швидка» прибула вчасно 
й урятувала батька! 

Якщо Вам складно реалізуватися як 
професіоналкам, якщо ВИ вважаєте, 
що школа - це ВАША вотчина, ВАШ 
спадок чи ВАШ фільварок, то глибоко 
помиляєтеся! Вважайте це офіційним 
звинуваченням, щодо порушення прав 
учасника освітнього процесу!

Тамара Нагорна, доцент Полтавського 
національного педагогічного університету 

імені В.Г.Короленка.

22.09.2021 р.

ВІД ЦЬКУВАНЬ НЕ ЗАСТРАХО-
ВАНІ НАВІТЬ УЧИТЕЛІ

Проблема булінгу серед школярів об-
говорюється досить активно. Але від 
цькувань не застраховані навіть учите-
лі. Ба більше, це одна з професій, в якій 
він зустрічається найчастіше. Згідно з 
американським дослідженням, 23% усіх 
постраждалих від булінгу працюють в 
сфері освіти. У топ-3 сфер також охо-
рона здоров’я і держслужба.

Як проявляється булінг на робочому 
місці, і як не постраждати від нього – 
читайте далі.

Булінг на робочому місці називають 
мобінгом. Термін вперше запропонував 
німецький психолог Хайнц Лейман у 
кінці 80-х років ХХ століття. Мобінг – 
це своєрідний психологічний тероризм 
із словесними атаками від колег або ро-
ботодавця. Лейман описав півсотні спо-
собів, якими користуються кривдники, 
щоб загнати людину в глухий кут і «ви-
жити» з колективу.

Найпопулярнішими способами є чут-
ки, дискредитація, ізоляція, заляку-
вання та ігнорування людини. Зазви-
чай мобінг починається, як невинна гра. 
Людина може навіть не розуміти, що 
потрапила в пастку. Наприклад, одно-
го разу колеги нібито м’яко натякнуть, 
що навряд чи у її молодому ( чи навпа-
ки – поважному) віці можна бути хо-
рошим педагогом. В іншому – «забува-
ють» сказати про нараду.

Людина скромно промовчить. А ць-
кування й ізоляція тим часом наберуть 
обертів. Адже кривдникам стане зрозу-
міло, що в людини високий поріг толе-
рування емоційного насильства. Тому 
варто засвоїти перше правило, як за-
побігти мобінгу: потрібно чітко пока-
зувати свої межі й обговорювати, що 
є прийнятним, а що ні. Якщо людина 
«погоджується» приймати нездорову 
критику і приниження, то їх ставатиме 
тільки більше.
Мобінг у ролях

Найчастіше від мобінгу страждають 
новачки – ті, хто тільки почали роботу 
і мають завоювати приязнь колективу. 
А в колективі вже є певна внутрішня іє-
рархія і, можливо, неформальний лідер. 
Відповідно, вони просто вважають сво-
їм обов’язком навчити новоприбулого і 
пояснити йому, хто є хто і що від нього 
вимагається.

«У чужий монастир зі своїм уставом 
не ходять» – навчала стара приказ-
ка. Якщо людина не підтримує непи-
сані правила нового колективу, то ві-
дразу викликає неприйняття. А воно 
натомість призводить до принижень, 
ігнорування і десятків інших способів 
показати новачку, що йому тут не міс-
це. Також до мобінгу часто призводять 
заздрість або страх конкуренції із но-
вачком. До прикладу, новоприбулий 
учитель – дуже молодий, енергійний 
й ініціативний. Або приїздить до шко-
ли на дорогому авто. Усе це може стати 
приводом для початку цькувань і плі-
ток з боку колективу.

Найпоширенішим є мобінг з боку ди-
ректора. У нього більше повноважень 
і, відповідно, інструментів для психо-
логічного тиску на вчителя. Такими ін-
струментами є, наприклад, регуляр-
ні безпричинні виклики «на килим», 
перевірки та переатестації. Директор 
може позбавити вчителя обов’язків у 
відповідальних сферах, забрати у ньо-
го клас чи свідомо приховати можли-
вості для професійного зростання. І 
водночас штучно придумати причину 
для придирок і критики, давши вчите-
лю обов’язки, які не відповідають його 
кваліфікації.

Найчастіше мобінг з боку директора 
відбувається із особистих мотивів. На-
приклад, учитель заперечує директору 
під час нарад. Або й просто вирізняєть-

ся своєю екстравагантністю, сміливи-
ми підходами, цінностями чи досвідом.

Під час анонімного опитування ди-
ректори самі зізнавалися, що йдуть на 
всілякі хитрощі й маніпуляції, аби спе-
катися педагога. Як сказав один аме-
риканський директор: «Треба зробити 
середовище настільки некомфортним, 
що вчитель сам благатиме вибратися з 
нього геть».

Отже, за допомогою мобінгу група чи 
директор намагається викорінити інак-
шість, прибрати конкурентів та відчу-
ти безмежну владу. Сам постраждалий 
від мобінгу зазвичай мовчить, що його 
принижують чи цькують. Адже людині 
здається, що це ще більше загострить 
ситуацію, і врешті винною залишиться 
саме вона. Мовляв, це її проблема, що 
не може вписатися в колектив. Зреш-
тою, цього і хочуть кривдники – щоб 
жертва відчувала провину за те, що «за-
служила» таке ставлення. Остаточним 
результатом має стати звільнення.
Наслідки мобінгу

Мобінг призводить до серйозних пси-
хологічних та психосоматичних захво-
рювань, які роблять людину безсилою 
і руйнують її самооцінку. Якщо день за 
днем на людину сипати критичні й сар-
кастичні коментарі, не підтримувати та 
ізолювати від інших, то вона мимохіть 
починає сумніватися у своїй компетен-
ції і тому, чи дійсно вона хороший фахі-
вець. Людина вірить, що все, що про неї 
говорять кривдники, – правда.

Мобінг має ефект доміно, адже нега-
тивно впливає не лише на жертву, але 
й на її найближче оточення – сім’ю, 
друзів, колег, з якими вона в дружніх 
стосунках. Учительський мобінг ще й 
згубно впливає на учнів. Такі вчите-
лі перестають бути уважними, терпля-
чими, толерантними й турботливими 
щодо своїх учнів. Вони більше схильні 
користуватися авторитарними, застарі-
лими та неефективними методами нав-
чання. Таким учителям набагато важче 
концентруватися на роботі й готувати-
ся до уроків. 
Мобінг у цифрах

Одне з досліджень мобінгу в школах 
провели в Польщі. Згідно з критерія-
ми Леймана, постраждалим від мобін-
гу можна вважати того, хто переживав 
негативне ставлення до себе на робо-
ті хоча б раз на тиждень протягом ос-
танніх шести місяців. Кожен десятий 
польський учитель погоджується, що 
це про нього.

Найпоширеніші практики мобінгу, 
які виділили польські вчителі, – ігно-
рування думок та поглядів, поширення 
чуток та наклепів, приховування інфор-
мації, яка є важливою для результатів 
роботи вчителя, навантаження непо-
мірною кількістю роботи. У 8 із 10 ви-
падків кривдниками стають директо-

ри. У половині випадків у мобінгу бере 
участь колектив.

Дослідження щодо Туреччині пока-
зує ще більш невтішні результати. 7 із 
10 вчителів підтверджують, що страж-
дали від мобінгу на робочому місці. У 
Сполучених Штатах кожен третій вчи-
тель сам був жертвою чи свідком мо-
бінгу в школі.

В Україні подібних досліджень поки 
немає. Проте є загальне дослідження 
серед найманих працівників, яке про-
водив портал hh.ua. У ньому 8 із 10 рес-
пондентів зазначають, що були свід-
ками мобінгу. Кожен четвертий сам 
страждав від цього.
Як запобігти мобінгу

Створення здорового робочого кліма-
ту – відповідальність роботодавця. Од-
нак, коли трапляються конфлікти, і їх 
потрібно вирішувати, часто начальники 
намагаються не брати в цьому участі. Їм 
може здаватися, що все має вирішува-
тися в самому колективі, а до директо-
ра це не має жодного стосунку.

Проте на практиці складно уявити, 
щоб самі учасники конфлікту добро-
вільно захотіли його розв’язати без 
участі третьої сторони. У Бельгії, на-
приклад, у складних випадках запрошу-
ють так званого «радника з превенції», 
який допомагає налагодити стосунки в 
колективі.

У нас таких радників поки немає. Тож 
як бути, щоб не потрапити в пастку мо-
бінгу і не стати його жертвою? Ось 
п’ять порад:

Починаючи роботу в новій школі, 
варто одразу зарекомендувати себе як 
сильну і впевнену в собі особистість. 
Це дасть зрозуміти колективу, що у вас 
є стержень, а, отже, роль жертви – не 
про вас. Зберігати з колегами ділові 
стосунки. Придивіться до тих, хто по-
руч з вами, вивчайте людей, але не по-
спішайте завойовувати авторитет чи 
всім подобатися. До вас теж придивля-
ються і роблять висновки, яка ви лю-
дина і чи є у вас слабкі місця. Виконуй-
те свою роботу бездоганно, щоб до її 
якості не могли придертися. Жертвою 
мобінгу або своєрідним цапом-відбу-
вайлом найчастіше стають ті, хто пока-
зують боязкість і надмірну скромність. 
Адже такі не зможуть постояти за себе і 
не наважаться розповісти про конфлікт 
керівництву. Тому іще раз: впевненість 
у собі і професіоналізм. Ці якості слу-
гують найкращим захистом від булінгу 
на робочому місці.

Водночас, ті самі впевненість і про-
фесіоналізм можуть не зупинити ди-
ректора, якщо він має на меті «вижити» 
вчителя. Дослідження показують, що 
директори часто прискіпуються і кри-
тикують якраз найбільш компетентних 
вчителів, бо бачать в них суперників. 
Також жертвами мобінгу з боку керів-
ництва часто стають улюбленці учнів 
та батьків.

Одного ідеального рецепту, як діяти в 
ситуації, коли кривдником є директор, 
немає. У будь-якому випадку треба ро-
зуміти, що нездорова робоча атмосфе-
ра і постійний психологічний тиск ма-
ють нищівні наслідки для здоров’я. Тож 
у жодному разі не можна затягувати і 
чекати, що все само собою вирішить-
ся. Американські вчителі в середньо-
му страждають від мобінгу протягом 
2-х років, перш ніж насмілюються на 
рішучі дії. Ці два роки можуть суттєво 
вплинути як на їхні психологічний стан 
і самооцінку, так і на якість викладання. 
Тож краще не чекати, а одразу повідом-
ляти про свої межі і дискомфорт. 

Підготувала Оксана Кириченко. 
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УСЕ ПРО ДРІБНЕ ХУЛІГАНСТВО
Відповідно до ст. 173 Кодексу Украї-

ни про адміністративні правопорушен-
ня дрібне хуліганство, тобто нецензурна 
лайка в громадських місцях, образливе 
чіпляння до громадян та інші подібні 
дії, що порушують громадський поря-
док і спокій громадян, тягне за собою:

-накладення штрафу від трьох до 
семи неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян

-громадські роботи на строк від соро-
ка до шістдесяти годин,

-виправні роботи на строк від одного 
до двох місяців з відрахуванням двад-
цяти процентів заробітку, 

-адміністративний арешт на строк до 
п’ятнадцяти діб.

Іншими словами, дрібним хуліган-
ством визнаються дії, що не мають оз-
нак кримінально караного хуліганства.

Нецензурна лайка - це одна з гру-
бих форм неповаги до громадської мо-
ральності, непристойні висловлюван-
ня, один із найогидніших різновидів 
словесної брутальності. У правовій лі-
тературі справедливо зазначається, що 
незалежно від того у зв'язку з якими об-
ставинами особа висловлює своє роз-
дратування у формі нецензурної лайки, 
вона скоює проступок, за який підля-
гає відповідальності в адміністратив-
ному порядку.

Словесне хуліганство не загрожує 

життю та здоров’ю людей, проте вико-
ристання нецензурних слів виявляє, 
перш за все, грубе, образливе ставлен-
ня до оточуючих. Воно, принижує та 
знижує рівень людського спілкуван-
ня, та завдає моральної шкоди духов-
ному стану суспільства, ображає люд-
ську гідність.

Образливе чіпляння до громадян - це 
докучлива поведінка, пов’язана з діями 
щодо ображання, які зневажають честь 
і гідність людини та утискають чию-не-
будь волю, причому у грубій розв’язній 
манері. Це може бути: хапання за одяг, 
насильницьке утримання за руки, де-
монстративний зрив головного убору, 
навмисне загороджування виходу або 
проходу, вимога дати цигарку або пу-
скання в обличчя диму від неї та інші 
подібні дії. Для всіх подібних випадків 
характерним є ігнорування волі та ба-
жання оточуючих, прагнення нав’язати 
свою волю, а точніше - свавілля!

Інші подібні дії:
насильницьке вторгнення в гро-

мадські місця всупереч забороні пев-
них осіб, покликаних слідкувати за 
порядком;

безпідставне порушення спокою гро-
мадян телефонними дзвінками, лихо-
слів’я по телефону;

співання нецензурних пісень, розпо-
відання вульгарних анекдотів групам 

людей;
вигуки, свист під час демонстрації 

кінофільмів;
ґвалт, крики з хуліганських мотивів 

біля вікон громадян у нічний час;
публічне справляння природних по-

треб у невідведених для цього місцях;
поява у громадському місці в оголе-

ному вигляді;
самовільне без потреби зупинення ко-

мунального транспорту;
нанесення непристойних малюнків 

на тротуари, стіни, паркани, двері чи 
вчинення написів нецензурного змісту;

неправдиве повідомлення про смерть 
родичів, знайомих, якщо це не потягло 
тяжких наслідків;

грубе порушення черг, яке супрово-
джується ображанням громадян та про-
явом неповаги до них;

знищення або пошкодження з хулі-
ганських мотивів якого-не-будь майна 
у незначних розмірах;

зривання афіш, плакатів, газет, оголо-
шень зі стендів;

умисна (з бешкетництва) швидка їзда 
на автомобілях та мотоциклах по калю-
жах поблизу тротуарів, зупинок, інших 
місць скупчення людей тощо.

Об’єктом даного адміністративного 
проступку є суспільні відносини у сфе-
рі охорони громадського порядку.

Громадський порядок – це обумовле-

на потребами суспільства система вре-
гульованих правовими та іншими со-
ціальними нормами система відносин, 
що складаються у громадських місцях в 
процесі спілкування людей, і яка має на 
меті забезпечення спокійної обстановки 
суспільного життя, нормальних умов 
для праці і відпочинку людей, для ді-
яльності державних органів, а тож під-
приємств, установ та організацій.

Суб’єктом адміністративної відпові-
дальності за дрібне хуліганство є фізич-
на особа, що на момент скоєння право-
порушення досягла 16-річного віку.

За матеріалами «Блог права»

ВОДІЯМ ДОЗВОЛИЛИ ГОТУВАТИСЯ ДО ІСПИТУ З 
ПДР ОНЛАЙН ТА ОТРИМУВАТИ ПРАВА ПОШТОЮ

Як повідомляє департамент комуні-
кації Міністерства внутрішніх справ, 
уряд дозволив майбутнім водіям дис-
танційно готуватися до іспиту з правил 
дорожнього руху. Крім того, посвідчен-
ня водія відтепер можливо отримати 
за допомогою національного оператора 
поштового зв’язку або кур’єра.

«Мова йде про забезпечення права 
на дистанційну форму навчання щодо 
підготовки водіїв за допомогою єдиної 
інформаційної системи МВС та щодо 

можливості отримання через електро-
нний кабінет водія посвідчення водія 
з використанням засобів поштового 
зв’язку», - пояснив міністр внутрішніх 
справ Денис Монастирський.

Згідно з постановою уряду, відте-
пер підготовка, перепідготовка та під-
вищення кваліфікації водіїв можливі 
онлайн. Зокрема, акредитований за-
клад має проінформувати найближчий 
територіальний сервіс МВС, що пла-
нує навчати дистанційно, коли реєструє 

список групи в єдиному державному 
реєстрі МВС.

Дистанційне навчання з теоретич-
ної підготовки водіїв має здійснювати-
ся для груп у складі не більше 10 осіб. 
Якщо акредитацію заклад втрачає, то і 
онлайн-навчання призупиняється.

Крім того, передбачається можли-
вість отримання за бажанням особи за-
мовленого через електронний кабінет 
водія або додаток «Дію» посвідчень 
з використання засобів національно-

го оператора поштового зв’язку або 
кур’єра.

«В умовах пандемії, спричине-
ної гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, це мінімізує контакти з ін-
шими людьми і тому є найбезпечнішим 
способом отримання документів», - за-
значили в МВС.

Проект реалізується у співробіт-
ництві з Мінцифрою, Головним сер-
вісним центром МВС України та ДП 
«Інфотех».

НА ЩО ВИТРАЧАЄМО ГРОШІ ?
У квітні-червні 2021-
го споживчі витрати 
домашніх господарств 
досягли 873,5 млрд 
гривень, що на 
17,4% більше, ніж 
протягом II кварталу 
минулого року.

За даними Держстату, 
найбільше в квітні-черв-
ні українці витратили на 
покупку продуктів і безал-
когольних напоїв: дана стаття витрат 
склала 41,4% від загального обсягу ви-
трат у II кварталі. Так, відзначається в 
повідомленні Служби, продовольство 
і безалкогольні напої обійшлися укра-
їнцям в квітні-червні в 361,9 млрд гри-
вень, тоді як на комуналку в зазначе-
ний період було витрачено 120,7 млрд 
гривень (13,7% від загального обсягу 
видатків).

9,3% витрат у ІІ кварталі припадало 
на категорію «Транспорт» (80,8 млрд 
гривень), в той час як за алкогольні 
напої, тютюнові вироби та наркотики 
українці в квітні-червні виклали 68,4 
млрд гривень (7,8% від загального об-
сягу видатків).

При цьому на здоров'я у ІІ кварталі 
було витрачено 53 млрд гривень (6,1%), 

на покупку одягу та взуття - 36,8 млрд 
гривень (4,2%), а на придбання побу-
тової техніки і предметів домашнього 
ужитку - 32,2 млрд гривень (3,8%).

Витрати на «Відпочинок і культуру» в 
квітні-червні склали 29,8 млрд гривень 
(3,4%), витрати на зв'язок були зафіксо-
вані на рівні 23,5 млрд гривень (2,7%), 
тоді як на оплату ресторанів і готелів в 
зазначений період було направлено 22,9 
млрд гривень (2,6%).

Що ж стосується витрат на освіту, 
то тут витрати у ІІ кварталі склали 9 
млрд гривень (1,1% від загального об-
сягу видатків).

34,2 млрд (3,9%) витрат українців у 
квітні-червні було пов'язано з оплатою 
«різних товарів і послуг».

СКІЛЬКИ ЛЮДЕЙ ЗАРАЗ 
ЖИВЕ В УКРАЇНІ

За січень-липень цього року 
населення України скоротилося 
ще на 226 тис. осіб – станом на 1 
серпня в країні проживало 41 млн 
362 тис. осіб. Про це свідчать дані 
Державної служби статистики.

Деталі: Кількість померлих за вказа-
ний період досягла 395,9 тис.осіб, хоча в 
січні-липні 2020 року цей показник був 
нижчим – 334,3 тис. людей.

При цьому народилося 158,3 тис. ді-
тей, що на 10 тис. менше, ніж за ана-
логічний період минулого року. У 
Держстаті зазначили, що кількість по-
мерлих істотно переважає над кількі-
стю народжених: на 100 померлих – 40 
народжених.

Також у січні-липні в Україну при-
було 244,6 тис. осіб – на 30 тис. більше, 
ніж за сім місяців минулого року.

Країну при цьому покинули 233 тис. 
осіб – на 26 тис. більше, ніж за аналогіч-
ний період 2020 року.

Дані за чисельністю населення охо-
плюють всі регіони України, крім тим-
часово окупованих ОРДЛО, Криму і 
Севастополя. Дані щодо міграційно-

го руху населення сформовані без ура-
хування Криму, Севастополя, а також 
окупованих територій у Донецькій та 
Луганській областях.

За даними Держстату, чисельність на-
селення України в 2020 році зменши-
лася на 314,1 тис.осіб і на 1 січня 2021 
року становила 41 млн 588 тис. жителів.
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ГРВІ МОЖЕ КОНКУРУВАТИ З COVID-19
Прогнози лікаря щодо сезону рес-

піраторних інфекцій та нової хвилі 
коронавірусу

Уже два роки підряд, осінь - не лише 
початок сезону гострих респіратор-
них вірусних інфекцій. Чергову хви-
лю COVID-19 очікуємо в жовтні-ли-
стопаді. До того ж, хвилю нового штаму 
- більш контагіозного, тобто заразного, 
та з більш тяжким протіканням. Чи бу-
дуть звичні віруси конкурувати з «но-
вачком» та що нам очікувати від нового 
вірусного коктейлю, розповідає Ілона 
Орел, лікарка-терапевт.

Нова хвиля COVID-19 знов співпа-
датиме з черговим спалахом ГРВІ. Ко-
ронавірус стає таким самим сезонним 
захворюванням, як грип? 

COVID-19 — це не сезонна інфек-
ція, на відміну від ГРВІ та грипу. Пе-
ріоди спалахів респіраторних вірус-
них інфекцій лише частково збіглися з 
хвилями поширення COVID-19. Тому 
треба, скоріш, говорити про поєднання 
нової коронавірусної інфекції з інши-
ми респіраторними вірусними інфек-
ціями, сезон яких традиційно почина-
ється восени.

Чи може COVID, так би мовити, ви-
тіснити сезонні віруси?

Статистика показує, що в «ковідну 
епоху» захворюваність на ГРВІ знизи-
лась — перш за все тому, що через загро-
зи COVID-19 люди стали більше дотри-
муватись елементарних вимог гігієни та 
медичної безпеки. Тим не менш, можна 
прогнозувати, що будуть й мікс-інфек-
ції. Ми вже маємо доволі цікаві дані про 
одночасне зараження людини вірусом 
SARS-CoV-2 (збудником COVID-19) 
та іншими вірусами. Зокрема, дослі-
дження показують, що ріновірус, який 
викликає нетяжку форму ГРВІ, жор-
стко «конкурує» з SARS-CoV-2, галь-

муючи його розмноження в організмі. 
Але це були дослідження минулих шта-
мів. Як поведе себе «Дельта», поки що 
невідомо, адже цей штам є більш агре-
сивним, ніж усі попередні.

Симптоматика нового штаму теж 
інша?

Частково. Медики відзначають, що 
«Дельта» вражає не лише органи дихан-
ня, а й шлунково-кишковий тракт. Се-
ред основних симптомів залишаються 
головний біль та біль в горлі, нежить, 
лихоманка. Але якщо раніше у пацієн-
тів відзначали гострий початок захво-
рювання, то зараз COVID-19 починає 
маскуватися під ГРВІ: спочатку з’яв-
ляються чхання, нежить, біль в горлі та 
головний біль. І лише потім — висока 
температура.

Тобто є ризик в розпал грипозного 
сезону вчасно не розпізнати COVID?

І COVID-19, і віруси грипу викли-

кають респіраторні захворювання. Але 
грип, як правило, має більш короткий 
інкубаційний період та менш трива-
лий серійний інтервал — часовий про-
міжок між послідовними випадками 
захворювання. Серійний інтервал для 
вірусу SARS-CoV-2 — 5-6 днів, тоді 
як для вірусу грипу лише 3 дні (тобто 
грип  розповсюджується швидше, ніж 
COVID-19). Та все ж єдина точна діа-
гностика нової коронавірусної інфек-
ції — це лабораторні тести на виявлен-
ня вірусу SARS-CoV-2.

Як поєднати міри із запобігання усім 
цим захворюванням? 

Ці віруси передаються при контак-
ті — повітряно-крапельним шляхом та 
через фоміти (будь-які предмети, що 
містять патогенні мікроорганізми, при 
контакті з якими виникає ризик зара-
ження). Тому загальні профілактичні 
міри проти збудників COVID-19, гри-

пу та інших респіраторних інфекцій од-
накові: гігієна рук, дотримання дихаль-
ного етикету (кашляти лише в лікоть 
або одноразову паперову хустину), со-
ціальна дистанція, вологе прибирання 
та провітрювання приміщень. І, звичай-
но ж, вакцинація. 

Поєднання щеплень від коронавіру-
су та грипу допустимо? 

Якщо немає медичних протипока-
зань, навіть рекомендовано. З інтер-
валом від 14 діб між введенням вак-
цин. Адже вакцинація — наразі єдиний 
ефективний спосіб якщо не уникнути 
інфікування зовсім (враховуючи му-
тації вірусів), то, як мінімум, запобігти 
тяжкому протіканню захворювання та 
таким небезпечним наслідкам як тром-
бози, ураження нирок, нервової систе-
ми тощо. 

Що б ви порадили тим, хто таки не 
уникнув захворювання?

Перш за все, моніторити стан свого 
здоров’я. Зокрема, здати чотири важли-
вих для тих, хто хворіє, аналізи. С-ре-
активний білок — елемент крові, який 
найшвидше реагує на ураження тканин 
та стимулює імунну відповідь на за-
пальний процес. Феритин — основний 
показник запасів заліза в організмі лю-
дини, на фоні запального процесу він 
збільшується, що є відповіддю на го-
стру фазу запалення. D-димер — мар-
кер тромбоутворення, особливо важли-
вий при захворюванні на COVID-19. Та 
загальний аналіз крові — один з найін-
формативніших методів обстеження 
при більшості захворювань, який доз-
воляє не лише виявити запалення та ін-
фекції, а й визначити їх походження. Ці 
лабораторні дослідження допоможуть 
контролювати запальний процес, щоб 
запобігти тяжким ускладненням. 

Із відкритих джерел.

СТАН ЗАХВОРЮВАНОСТІ 
НА ГРИП ТА ГРІ 

Аналіз захворюваності за період з 
18.09.2021 року по 24.09.2021 року. 

На підконтрольній території (Га-
дяцький р-н) за вказаний період на 
ГРІ захворіло 233 особи з них дітей 156 
(66,9%) 

Показник  захворюваності  - 464,8 на 

100тис. населення в тому числі м. Га-
дяч – 595,8.

Випадків грипу не зареєстровано.
Щ е п л е н н я  п р о т и  г р и п у  н е 

проводились 
Н. Пустовгар, в. о. завідувача Гадяцького 

ВП ДУ «Полтавський ОЦКПХ МОЗ».                                                             

«БЕБІ-БОКСИ» ПОВЕРТАЮТЬСЯ
За результатами тендеру Міністер-

ство соціальної політики оголосило 
компанію «Скай Трейд Україна» ви-
робником «пакунків малюка». Це ж 
підприємство постачало «бебі-бокси» 
у пологові будинки протягом останніх 
років.

Починаючи з 27 вересня пологові бу-
динки та центри соціального захисту в 
усіх регіонах України отримають свої 
«бебі-бокси». Укладений договір із ви-
робником «Пакунків малюка» дозво-
ляє закупити 53 тисячі комплектів із 
загальною економією 63 мільйони гри-
вень для держави.

Укладена угода з постачальником 
«боксів» є чинною до кінця 2021 року. 
На початку 2022 року Мінсоцполітики 
має провести новий тендер.

Чому відбулася затримка?
Через невчасне проведення вже на-

весні 2021 року «Пакунків малюка» не 
було ніде. Останні 50 тисяч комплектів 
розвезли в кінці лютого.

Тендерні процедури, як вказують у 
проекті «Пакунок малюка», затрима-
лися через допущені в документації 

помилки, довготривалий вибір закупі-
вельної організації та потребу внесен-
ня поправок до закону.

Нагадаємо, «Пакунок малюка» — до-
помога батькам, набір речей для до-
гляду за новонародженим, який вони 
отримують у пологовому будинку. У та-
кому пакунку є одяг, підгузки, доглядо-
ва косметика, постіль та інформаційні 
матеріали для батьків. «Пакунок малю-
ка» запровадили у 2018 році.

З вересня 2020 «пакунок малюка» за-
мінювали на грошову виплату у 5 тисяч 
гривень. Проте депутати не погодили-
ся з такими змінами й ухвалили зако-
нопроект, який відновлює натуральну 
допомогу.

У березні 2021 року депутати ухвали-
ли законопроект №5064, яким встано-
вили вартість «пакунків малюка» роз-
міром три прожиткові мінімуми для 
дітей до 6 років — зараз це 5 763 грив-
ні. Автори законопроекту кажуть, що це 
допоможе забезпечити якісну наповне-
ність «пакунка» та раціональне вико-
ристання коштів державного бюджету.

Прес-служба проекту «Пакунок малюка».

ЧИ МОЖНА ІЗ НЕЖИТТЮ 
У САДОЧОК ЧИ ШКОЛУ?

Діти дошкільного та молодшого 
шкільного віку більш сприйнятливі до 
вірусних інфекцій та частіше хворіють 
на гострі респіраторні захворювання. 
Якщо дитина вакцинована відповідно 
до календаря профілактичних щеплень 
і навіть має додаткові щеплення, вона 
все одно може інфікуватися вірусами, 
що спричиняють нежить, біль у горлі, 
кашель, блювоту та діарею. Адже вак-
цинація не є 100% гарантією захисту 
від усіх можливих захворювань, проте 
значно полегшує їх перебіг та запобігає 
ускладненням.

Американська академія педіатрії за-
значає, що якщо йдеться про малюків 
у дошкільному навчальному закладі, 
то вони хворіють набагато частіше ніж 
ті, які не відвідують садочок і не мають 
контактів з іншими дітьми, у т.ч. бра-
тами чи сестрами. Упродовж другого 
року відвідування дитячого колективу 
кількість захворювань на респіраторні 
захворювання зменшується, оскільки 
вплив великої кількості мікробів та ві-
русів формує імунітет.

«Для того, щоби захистити дитину від 
інфекційних хвороб необхідно вчасно 
проводити вакцинацію за Національ-
ним календарем щеплень та за можли-
вості — робити додаткові щеплення. 

Варто також навчити дитину певних 
правил і заохочувати її дотримувати-
ся етикету кашлю і чхання, викидати 
використані серветки до урни, а також 
правильно та ретельно мити руки. У 
більшості випадків легкий кашель або 
нежить, особливо — залишкові після 
перенесених хвороб, не є протипоказом 
для відвідування закладів освіти. Утім, 
якщо ці симптоми супроводжуються 
високою температурою, або з’явилися 
в розпал сезону ГРВІ, краще залиши-
тися вдома. Зважайте також на панде-
мію COVID-19», – зазначили у МОЗ.

Не дозволяйте дитині йти до шко-
ли чи садочка, якщо в неї є якісь з ос-
новних симптомів цього захворюван-
ня: висока температура; безперервний 
кашель; в’ялість та загальна слабкість; 
втрата або зміна нюху або смаку. У та-
кому випадку краще залишатися вдо-
ма та звернутися по медичну допомогу.

«Якщо дитина температурить, у неї 
з’явився висип, болі в різних частинах 
тіла чи ознаки інфекційних захворю-
вань, перед поверненням до школи чи 
садочка її має оглянути лікар. Він і ви-
значить, чи можна відвідувати школу 
чи садок. Щоби повернутися до навчан-
ня, дитина має бути активною, мати до-
бре самопочуття і температуру нижчу 
за 37,2° без прийому жарознижуваль-
них препаратів. Щоби знизити ризик 
зараження чи розвитку ускладнень ді-
тям, а також співробітникам освітніх 
закладів рекомендовано щорічно здійс-
нювати вакцинацію від грипу», – дода-
ли у відомстві.

МОЗ.
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ПОЛТАВА УВІЙШЛА В П’ЯТІРКУ... 
НАЙГІРШИХ МІСТ ДЛЯ ЖИТТЯ

Журнал Новоє Врємя презентував глобальний рей-
тинг міст України за якістю життя та десятком ін-
ших параметрів. До параметрів бралися до уваги ко-
мунальна і транспортна інфраструктура, екологія, 
дороги.

Він складений відповідно до індексу оцінки якості 
обслуговування та послуг у 24 містах України.

Серед послуг, що увійшли до переліку оцінюван-
ня: тротуари, збір сміття, транспортна інфраструкту-
ра, громадський транспорт, дороги, заклади культури, 
публічні парки та сквери, двори та прибудинкові те-
риторії, діяльність поліції, екологія, навколишнє се-

редовище, паркування.
Проте, це не єдиний рейтинг в Україні. Наприклад, 

Інститут розвитку економічних досліджень склав 
власний список конкурентноспроможності міст. Ор-
ганізація оцінювала обласні центри за такими крите-
ріями: започаткування бізнесу; доступ до публічного 
майна; прозорість даних; дотримання законодавства; 
податки та збори; хабарі; безпека ведення бізнесу; під-
тримка бізнесу місцевою владою; ресурси для розвит-
ку; підтримка інновацій.

I в цьому рейтингу Полтава, на жаль, пасе задніх.

СЕЛЯНИ 
СУДЯТЬСЯ 

З ФЕРМЕРОМ 
ЗА ПАЇ

«Якщо зараз нічого не зробимо — землі своєї більше 
не побачимо. Сьогодні нам міняють терміни оренди. 
Завтра напишуть, що все продано,» —  Руслан Ферен-
ці із села Рокита Миргородського району на Полтав-
щині відстоює своє право на користування земельни-
ми паями, які 2018-го успадкував від баби.

Із ним — ще десяток селян. Першою на сполох заби-
ла 34-річна Людмила Боженко із села Говори Мирго-
родського району. Говорить, її тітку  Любов Дебелу із 
Рокити обманули під час підписання договору. Землю 
взяли в оренду на 49 років замість семи.

«У тітки два паї в одного фермера. Взимку 2017 року 
додому до неї приїхали керівник фермерства і юрист. 
Запропонували підписати додаткову угоду в трьох ек-
земплярах. Мова йшла про сім років оренди. Підписи 
ставили тільки на останній сторінці. Тітчин екземп-
ляр договору мали віддати їй на руки після реєстра-
ції. Але так і не віддали, — розповідає Людмила. — А 
цього року я випадково дізналася, що договори у всіх 
укладені на 49 років. У однієї жіночки чоловік у ДТП 
загинув. Вона поїхала до фермера, аби взяти докумен-
ти й оформити на себе спадщину. Виплати отримати. 
Її поставили перед фактом — договір до 2066 року. А її 
покійний чоловік начебто забрав за це гроші наперед.»

Людмила хотіла з’ясувати все у фермера, але там до-
кументи не видавали. Тож вона взяла витяг із реєстру. 
В ньому дійсно стояла дата договору оренди до 2 лю-
того 2066-го.

«Фермер нічого мені пояснювати не захотів, бо я не 
пайовик. Почала звертатися у всі можливі інстанції. В 
податковій мені відповіли, що такі земельні ділянки 
взагалі не числяться. А у витягу — оренда на 49 років, 
— продовжує Людмила. — Коли запросила другий раз 
витяг — звідти вже зникло прізвище приватної нота-
ріуса Берези, яка оформляла договори. Був просто за-
значений Хорольський районний нотаріальний округ. 
А також зникла дата оренди. Просто пуста графа. На-
магалася з’ясувати, хто заходив у реєстр і вносив змі-
ни. Сказали, що це неможливо дізнатися. Мені нічого 
не залишалося, як викликати опергрупу.»

У поліції кримінальне провадження відкрили 27 
квітня цього року. Пізніше звернулися й інші пайови-
ки. Всього — одинадцятеро. Також подали до суду ци-
вільні позови. Хочуть, аби їм дозволили вільно розпо-
ряджатися своєю землею.

Руслан Ференці отримав паї від баби 2018-го. На-
ступного року оформлював спадщину. Договорів 
не було. Коли закінчується їхня дія — з’ясувати не 
вдавалося.

«Я місяць їздив у земельний відділ, щоб взяти копії 
документів. Там записано було, що баба 2010-го на 10 
років уклала договір оренди. Його дія закінчувалася 
торік. Фермер сказав принести свої документи, аби пе-
репідписати договори. І тут на сайті Держгео кадастру 
знаходжу якусь додаткову угоду, де моя земля пере-
ходить в оренду на 49 років. Хто й коли ту додаткову 
угоду підписував — невідомо,» — розповідає Ферен-
ці. «Цьому фермеру всі в селі довіряли. Він місцевий. 
Багато його з дитинства знали. Справно за паї платив. 
Тому коли ту додаткову угоду людям підсовували — 
ніхто й в думках не мав, що так непорядно поступить. 
Там не було ні цифр, ні дат.»

Після розголосу з деякими селянами переуклали до-
говори на 10 і 15 років, документи підписані на кож-
ній сторінці.

Селянським фермерським господарством «Явір», 
про яке йде мова, керує Іван Семука. Людей в ома-
ну не вводив, запевняє. «Багато неправди про нас ка-
жуть. Не було ніякого обману й умислу. Все підписано 
по закону. Те, про що розповідають, пройдений етап. З 
людьми немає жодних непорозумінь. З ким були — все 
владнали,» — говорить Іван Миколайович.

Досудове розслідування у справі триває. Спочатку 
було 11 потерпілих. Зараз частина людей заяви забра-
ли, кажуть в обласній поліції.

«Потерпілих у справі не менше п’яти. Спочат-
ку її розслідували як шахрайство. Пізніше пере-
кваліфікували на статтю “підробка документів, — роз-
повідає Роман Грішин із відділу комунікації обласної 
поліції. — Зараз справа на погодженні в прокуратурі у 
зв’язку з перекваліфікацією. Призначені експертизи.»

Gazeta.ua

У ГЛОБИНО 
ВИГОТОВЛЯТИМУТЬ 
КОРМОВІ ДОБАВКИ

Глобинський переробний завод розпочинає будів-
ництво нової технологічної лінії. На ній виготовля-
тимуть соєвий протеїновий концентрат, який вико-
ристовують як високобілкову кормову добавку для 
тварин, птиці й риби. Це перше таке виробництво в 
Україні.

Компанія планує інвестувати в будівництво 50 млн 
дол. та створити понад 80 нових робочих місць для 
жителів міста.

Нова технологічна лінія на Глобинському перероб-
ному заводі – перший на Полтавщині інвестицій-
ний проект, який будуть реалізовувати за підтрим-
ки «інвестнянь».

Відповідні меморандуми укладені між підприєм-
ством, Полтавською ОДА та UkraineInvest – держав-

ним офісом, який безоплатно разом із нашою ОДА 
супроводжуватиме цей проект. Глобинський перероб-
ний завод отримає державну й обласну підтримку, зо-
крема й податкові пільги, як і передбачає програма.

Полтавська ОДА.
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ЛЮДИНА, ЯКА НЕ ДОЗВОЛИЛА СТЕРТИ З НАШОЇ ПАМ’ЯТІ ТРАГЕДІЮ
«БАБИН ЯР»: ДОЛЯ ТЕКСТУ ТА 

АВТОРА
Українське видання книги Анатолія 

Кузнєцова «Бабин Яр», побачило світ 
у 2009 році, відмий історик Юрій Ша-
повал розповів про долю цього пись-
менника та його унікальний твір.

Почну цитатою: «На підставі свого, 
чужого, загального досвіду, на підставі 
багатьох думок, пошуків, тривог і роз-
рахунків кажу вам: горе тому, хто забу-
ває про політику. Я не сказав, що люблю 
її. Я її ненавиджу. Зневажаю. Не закли-
каю вас любити її або поважати. Тільки 
кажу вам: не забудьте».

Автором цих слів був письменник 
Анатолій Васильович Кузнецов. Колись 
це ім’я гриміло на безкрайніх теренах 
Радянського Союзу. У 1960-і роки його 
вважали одним із найяскравіших, най-
талановитіших і найпрогресивніших лі-
тераторів, одним із «батьків-засновни-
ків» так званої сповідальної прози. Його 
оповідання «Артист мімансу», опублі-
коване 1968 року в журналі «Новый 
мир», порівнювали з гоголівською 
«Шинеллю» та «Бідними людьми» До-
стоєвського. Його книжки виходили ве-
личезними накладами, їх перекладали 
багатьма мовами, за ними ставили ви-
стави та знімали фільми.

Потім у життя Кузнецова втрутила-
ся політика, яку він ненавидів: його не-
повернення саме з політичних мотивів 
із закордону стало головною причиною 
його неповернення. На жаль, про Куз-
нецова майже не згадують і в сучасній 
Україні.

ВІД БАБИНОГО ЯРУ ДО ТУЛИ
Він народився 18 серпня 1929 року 

в Києві, виріс на Куренівці, як сам пи-
сав, «неподалік від великого яру, наз-
ва якого свого часу була відома лише 
місцевим жителям: Бабин яр». Батько 
Кузнецова був росіянином, а мама — 
українкою. У паспорті в графі «націо-
нальність» записали: «росіянин». Ця в 
принципі малозначуща деталь згодом 
набуде великого значення. Хлопчиком 
Кузнецову довелося пережити нацист-
ську окупацію в Києві, і він став свід-
ком того, що відбувалося в Бабиному 
Ярі, тобто розстрілів київських євре-
їв, а також представників інших наці-
ональностей — росіян, українців, ци-
ганів. «Це, — згадував Кузнецов, — був 
величезний, можна навіть сказати ве-
личний яр — глибокий і широкий, як 
гірська ущелина. На одному краю його 
крикнеш — на іншому ледве почують. 
Він знаходився між трьома київськими 
районами: Лук’янівкою, Куренівкою та 
Сирцем, оточений кладовищами, гаями 
й городами. Дном його завжди протікав 
дуже симпатичний чистий струмочок». 
І ось одного разу в цьому «симпатично-
му чистому струмочку» Кузнецов знай-
шов шматочок обгорілої людської кіст-

ки, потім шар вугілля, з якого незнайомі 
хлопці «добували» напівсплавлені золо-
ті кільця, сережки, зуби. Кузнецов пі-
дібрав тоді шматок попелу й забрав із 
собою. Він згадував: «Це попіл від бага-
тьох людей, у ньому все перемішалося 
— так би мовити, інтернаціональний по-
піл. Тоді я вирішив, що треба все це за-
писати, з самого початку, як це було на-
справді, нічого не пропускаючи і нічого 
не вигадуючи».

І ось у чотирнадцятирічному віці він 
почав записувати до товстого самороб-
ного зошита все, що бачив і чув про Ба-
бин Яр. Одного разу цей зошит знайшла 
його мама і прочитала написане. Поп-
лакала і порадила зберігати зошит, щоб 
колись написати книгу. Хлопчик виріс, 
став письменником і книгу написав.

Перед цим, після війни, за його влас-
ним свідченням, він «вчився в балеті, в 
театрі драми, пробував бути живопис-
цем, музикантом. Працював теслярем, 
мостовиком, бетонником, будував Ка-
ховську гідростанцію на Дніпрі, а та-
кож у Сибіру працював на Іркутській та 
Братській ГЕС». Зрештою, став учити-
ся «на письменника»: вступив до Літе-
ратурного інституту імені О.М.Горько-
го у Москві (закінчив 1960 року). Перед 
цим, 1955 року, він став членом КПРС, 
а прославитися встиг ще під час нав-
чання. У 1957-му в журналі «Юність» 
вийшла його повість «Продовження 
легенди». Саме вона зробила літерато-
ра-студента знаменитим на весь того-
часний Союз, а в літературній крити-
ці з’явився термін «сповідальна проза». 
Річ у тому, що повість справді є сповід-
дю молодої людини, яка вступає в до-
росле, РЕАЛЬНЕ життя.

Тим часом він закінчив Літінститут. 
Кузнецова прийняли до Спілки пись-
менників, і, автоматично, до Літфонду 
СРСР. Молодий письменник одружив-
ся з Іриною Марченко і чекав первістка. 
До Києва, де в нього залишалася мама, 
він вирішив не повертатися. Спробу-
вав залишитися в Москві, де в ньо-
го окреслилися на той час певні зв’яз-
ки, але спроба не вдалася. Не вдалася, 
бо з ЦК надійшов сигнал про необхід-
ність «зміцнення» молодими кадрами 
провінційних письменницьких органі-
зацій, і Кузнецову дали на вибір кіль-
ка міст. І поїхав він із вагітною дружи-
ною до Тули. Чому саме до Тули? На 
те, за його словами, було дві причини: 
по-перше, поруч Москва, сів у електрич-
ку — і через три з половиною години ти 
на Курському вокзалі. По-друге, Тула 
— це Ясна Поляна, а Лев Толстой у ду-
ховному житті Кузнецова займав одне з 
чільних місць. 

«БАБИН ЯР»
Журнал «Юність» (номер 8 за 1966 

рік). Сам Кузнецов у передмові напи-
сав: «Усе в цій книжці — правда. Коли 
я розповідав епізоди цієї історії різним 
людям, всі вони в один голос стверджу-
вали, що я мушу написати книгу… Сло-
во «документ», поставлене в підзаго-
ловку цього роману, означає, що тут я 
наводжу тільки справжні факти й до-
кументи, і що ані найменшого літера-
турного домислу, тобто того, як це «мог-
ло бути» або «мало бути», тут немає». У 
цьому, власне, й сила роману, це робить 
його не просто літературним текстом, а 
ДЖЕРЕЛОМ, яким можна і слід кори-
стуватися, якщо ми прагнемо зрозумі-
ти правду воєнних років. Самому Куз-
нецову це розуміння коштувало, судячи 
з усього, чимало. Йдеться не лише про 
пережите в окупованому Києві. Коли 
він почав збирати додаткові матеріали 
для книжки, йому довелося зустрітися 
з багатьма киянами, свідками розстрілів 
у Бабиному Яру. Живими залишилося 
кілька людей, які вилізли з-під трупів. 
Те, що вони розповіли, було настільки 

жахливим, що письменник втратив сон. 
«Весь місяць мене в Києві, — згадував 
Кузнецов, — мучили кошмари вночі, і 
це так вимотало, що я поїхав, не закін-
чивши роботу. Зараз переключився тим-
часово на інші заняття, щоб «відійти».

Збереглися листи Кузнецова до із-
раїльського журналіста, письменни-
ка і перекладача Шломо Евен-Шоша-
на. Вони нещодавно опубліковані, і в 
одному з них — від 17 травня 1965-го 
— можна прочитати, як оцінював пись-
менник загалом трагедію Бабиного Яру: 
«До 29 вересня 1941 року євреїв повіль-
но вбивали в таборах, дотримуючись ви-
димості законності. Треблінка, Освен-
цим тощо були пізніше. З Бабиного Яру 
вони узвичаїлися. Сподіваюся, Ви зна-
єте, як це було? Вони вивісили наказ 
усім євреям міста з’явитися з речами, 
цінностями в район товарної станції, по-
тім оточили і почали розстрілювати. У 
цьому «потоку» загинуло безліч росіян, 
українців та інших — тих, хто провод-
жав близьких і друзів «на вокзал», дітей 
не вбивали, а закопували живцем, пора-
нених не добивали. Земля над ровами 
ворушилася. Потім два роки в Бабино-
му Яру розстрілювали росіян, українців, 
циганів, загалом, людей усіх національ-
ностей. Думка, що Бабин Яр — це моги-
ла лише людей єврейської національ-
ності, — неправильна, і Євтушенко у 
своєму вірші відобразив лише один ас-
пект Бабиного Яру. Це — могила інтер-
національна. Ніхто ніколи не підрахує, 
яких і скільки національностей там по-
ховано, бо 90 % трупів спалено, а попіл 
переважно розсипано по ярах і полях».

Одне слово, його задум, виношува-
ний двадцять років, утілювався непро-
сто. Мабуть, тому й книжка вийшла з 
числа тих, які кожна нормальна люди-
на зобов’язана хоча б раз у своєму житті 
прочитати. Книжка на всі часи. У січні 
1967-го в одному з листів Евен-Шошану 
Кузнецов зазначав: «Я отримую так ба-
гато листів від читачів роману, що ледь 
встигаю відповідати по кілька рядків. 
Людей роман дуже зворушив, і я вва-
жаю це найбільшою нагородою за всі 
безсонні ночі та дні, проведені над ним».

Але отримував Кузнецов не лише сло-
ва вдячності. На нього почалися напад-
ки із двох боків. З одного боку були ті, 
хто не соромився йому говорити: «Ви 
звеличуєте євреїв, ви самі прихований 
єврей!» З іншого — його звинувачува-
ли в тому, що він ніби поділив Бабин 
Яр, який, мовляв, «належить» євреям. 
Кузнецов згадував, як одного разу йому 
довелося їхати в поїзді з одним євре-
єм, який заявив йому, що про Бабин Яр 
склалася думка «як про суто єврейську 
національну могилу, що там євреїв ле-
жить більше, ніж будь- кого, навіть суто 
арифметично».

«Я, — зазначає Кузнецов, — йому за-

перечив: «Якщо вже говорити про 
арифметику (що мені не до вподоби, але 
говорімо!), то в Бабиному Яру замучи-
ли 50 000 євреїв і 150000 людей інших 
національностей, з яких більшість ста-
новлять українці та росіяни. Я нічого 
не поділяю і нічого не вирішую. Я про-
сто розповідаю у своїй книжці об’єктив-
ні факти, історичну правду, яка для мене 
важливіша за будь-які сталі думки. Я 
розповідаю ЯК БУЛО. Моя книга — це 
документ, за кожне слово якого я гото-
вий поручитися під присягою у прямо-
му юридичному сенсі».

ВІД ТУЛИ ДО ЛОНДОНА
Улітку 1969-го він виїхав до Лондо-

на для написання роману про II з’їзд 
РСДРП, що відбувся, як відомо, саме 
там. Але перед поїздкою стався ще один 
огидний епізод: йому запропонували 
співпрацю з КДБ, зробивши це умо-
вою його виїзду. І Кузнецов погодився, 
оскільки вже тоді мав СТРАТЕГІЧНИЙ 
план. Він поїхав, попросив політично-
го притулку. Незабаром в англійській 
газеті «Санді Телеграф» було опублі-
ковано його інтерв’ю відомому лондон-
ському журналісту Девіду Флойду. Куз-
нецов детально й докладно розповів про 
свої зв’язки з КДБ, про те, як із ним пра-
цювали, як його вербували, як він фор-
мально погодився на співпрацю, аби 
йому дозволили виїхати за кордон. Але 
їхав Кузнецов не просто так. Перед тим, 
як сісти в літак «Аерофлоту», він об-
мотав себе фотоплівками, на яких було 
сфільмовано повний текст «Бабиного 
Яру» (повні варіанти рукопису він за-
копав у лісі під Тулою, де вони, мабуть, 
лежать і донині). Це дало йому можли-
вість уже 1970 року в нью-йоркському 
видавництві «Посев» видати роман у 
такому вигляді, в якому він сам хотів 
його бачити. І в цьому сенсі Кузнецо-
ва можна вважати щасливим. У перед-
мові до цієї книжки він писав: «Вліт-
ку 1969 року я втік із СРСР, взявши 
з собою плівки, в тому числі й плівку 
з повним «Бабиним Яром». Ось його 
випускаю як першу свою книжку без 
будь- якої політичної цензури, — і про-
шу лише цей текст «Бабиного Яру» вва-
жати справжнім. Тут зведено воєдино і 
опубліковане, і викинуте цензурою, і те, 
що писалося після публікації, включно 
з остаточним стилістичним шліфуван-
ням. Це, нарешті, дійсно те, що я напи-
сав». Еміґрантські роки Кузнецова ні-
чим особливим не цікаві. Він працював 
на радіо «Свобода», багато подорожу-
вав і нічого за 10 років не написав. «Я 
тепер, почитавши справжніх, зрозумів, 
що мені бруднити папір нічого. А думав 
же, що письменник».

Ну, це Анатолій Васильович явно пе-
регнув. Він, звісно, письменник і вельми 
цікавий. Не вірите? Читайте. 

Підготувала Валентина Йотка.

Анатолій Кузнєцов. Лондон.
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(12+).
23.50 Мелодрама 
«Привид». (16+).
2.20 Х/ф «Ураган». (16+).

5.30,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
9.00,12.00,17.40 Но-
вини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00,11.05 «Корисна 
програма».
12.25 Х/ф «Школа хо-
роших дружин». (12+).
14.40,15.40 «Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок. Чуже 
добро».
18.00,19.00,4.05 «Сто-
сується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика 
справа».
23.50 Х/ф «Перекладачi». 
(12+).
1.50 Т/с «Її чоловiка». 
3.35 «Подробицi» - «Час».
5.00 «Телемагазин».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,
5.00,16.00,17.00,19.0
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 «Найєкстри-
мальнiший».
8.35,9.50 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
8.50 М/ф.
9.30 Машина часу.
11.10,17.10,1.10,5.10
Д/с «Великi танковi 
битви».
13.10,18.00,19.15 Х/ф.
15.30 Час «Ч».
16.10,0.10 Д/с «По-
вiтрянi воїни».
20.20,2.00 «Дiйовi 
особи».
21.40 Час-Time.
22.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
23.00 Д/с «Вирiшальнi 
битви Другої свiтової 

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

4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.25 Факти.
4.45,20.20,2.25 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+).
10.45,13.15 Х/ф «Без 
компромiсiв». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.25,16.15 Т/с «Пес». 
(16+).
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
21.30 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ 2». (16+).
22.25 Т/с «Доброво-
лець». (16+).
0.20 Х/ф «Малавiта». 
(16+).
3.10 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.30 Т/с «Комiсар Рекс».
8.10 МастерШеф. (12+).
12.00,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.40,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
19.05 СуперМама. (12+).
20.15,22.50 Т/с «Колiр 
помсти». (16+).
23.05 Т/с «Майор i магiя». 
(16+).
1.05 Т/с «Зникла наре-
чена». (16+).

5.55,7.15 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.20 Орел i решка.
9.20 Т/с «Надприродне». 
(16+).
12.55 Любов на вижи-
вання. (16+).
14.55 Х/ф «Коломбiана». 
(16+).
17.00 Хто зверху? (12+).

19.00 Екси. (16+).
20.55 Х/ф «Овердрайв». 
(12+).
22.55 Х/ф «Антиганг». 
(16+).
0.50 Вар`яти. (12+).
2.20 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
8.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка 2». (12+).
12.30 Iсторiя одного 
злочину. (16+).
14.30,15.30,17.00 Т/с 
«Топтун». (12+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Таємна любов. 
Повернення». 
23.10 Т/с «Мертвi лiлiї». 
1.30 Телемагазин.
2.00 Гучна справа.
3.00 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,1
0,12.00,13.00,14.00
7.00,18.00,19.45 «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.
13.15 «Обiдня перерва» з 
М. Шамановим та М. 
Стецюк.
14.15 «Великий день» з 
А. Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i Д. Щасливою.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук та В. Воло-
шиним.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
20.00 «Двобiй» з С. Ор-
ловською.
21.00 «Нейтральна тери-
торiя» з В. Калнишем та 
О. Курбановою.
23.00 «Вiйна за незалеж-
нiсть».

6.00 Х/ф «Трое в лодке, 
не считая собаки», 1 с. 
(16+).
7.50 Х/ф «Жандарм из 
Сен-Тропе». (Франция 
- Италия). (16+).
9.55 Х/ф «Вспомнить 
все». (США - Мексика). 
(18+).
12.25 Х/ф «Фальшивомо-
нетчики». (Австрия - Гер-
мания). (16+).
14.30 Х/ф «Медовый 
месяц Камиллы». 
16.20 Х/ф «Аритмия». 
18.55 Х/ф «Меченосец». 
21.30 Х/ф «Все ради 
нее». (Франция - 
Испания). (18+).
23.30 Х/ф «Жандарм и 
инопланетяне». 
(Франция). (16+).
1.20 Х/ф «Жандарм на 
прогулке». (Франция - 
Италия). (16+).
3.25 Х/ф «Младенец на 
$30 000 000». (Гонконг). 

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».
10.40,18.00 «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 Т/с «Три сестри».
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 «Свiдок. Агенти».
7.50,9.00,17.00,2.45
«Випадковий свiдок».
2.30,16.30,19.00,2.15
«Свiдок».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
14.45 Т/с «Пiдроздiл». 
(16+).
18.20 «Будьте здоровi».
23.00,3.35 Т/с «Нарко». 
(18+).
0.40 «Легенди бандит-
ського Києва».
1.35 «Правда життя».
3.05 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
17.00,20.00 Вести.
11.35,4.55 «Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55,3.20 Т/с «Тайны 
следствия».
16.50,3.00 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.
2.10 «Линия жизни». К. 
Разлогов.

6.00 Судiть самi.
6.50 Страх у твоєму домi.
7.40 Бандитський Київ.
10.10,1.30 Речовий 
доказ.
11.20 Гарячi точки.
12.20 Теорiя Змови.
13.15 Прихована реаль-
нiсть.
14.10,4.20 Дика природа 
Чилi.
15.10 Земнi катаклiзми.
16.05,21.45 Як влашто-
ваний Всесвiт.
17.00,22.40 Вiн i вона. 
Бiй за життя.
17.55,0.30 Битва цивiлi-
зацiй.
18.55,23.35 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
19.50 Неймовiрнi вина-
ходи.
20.50 Таємниця глибин з 
Джеремi Вейдом.
2.30 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
3.20 Україна: забута 
iсторiя.
5.10 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30,22.00 Т/с «При-
булець».
10.30 Х/ф «Вийти замiж у 
високосний рiк». (16+).
12.20 4 весiлля.
14.00,17.00 Богиня 
шопiнгу. Екстремальний 
сезон.
15.00,2.15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00,3.05 Панянка-се-
лянка.
18.00 СуперЖiнка 2.
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою.
21.00 Країна У 2.2.
23.00,1.00 Сiмейка У.
23.30,1.45 Країна У 2.1.
0.00 Т/с «Королi палат».
5.50 Кориснi пiдказки.

Eastern Europe)
7.15 Х/ф «Двухсотлетний 
человек». (США - Гер-
мания). (6+).
9.25 Х/ф «Один день». 
(США - Великобритания). 
(16+).
11.10 Х/ф «Дом у озера». 
(США - Австралия). (12+).
12.45 Х/ф «Зеленый 
шершень». (США). (12+).
14.40 Х/ф «Голодные 
игры». (США). (16+).
17.00 Х/ф «Голодные 
игры: И вспыхнет пламя». 
(США). (16+).
19.20,5.35 Х/ф 
«Счастливый случай». 
(США). (12+).
21.00 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна». (США). (16+).
22.50 Х/ф «Холодная 
гора». (США - Великобри-
тания - Италия - 
Румыния). (16+).
1.20 Х/ф «Почтальон». 
(США). (16+).
4.10 Х/ф «Такси 3». 
(Франция). (16+).

6.00,18.50,19.30
«ДжеДАI».
6.25 Х/ф «У тилу ворога: 
Вiсь зла». (16+).
8.20 Х/ф «У тилу ворога: 
Колумбiя». (16+).
10.15 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
12.10 Т/с «Опер за ви-
кликом 5». (16+).
14.00,16.55 «Загу-
блений свiт».
17.55,1.50 «Секретнi 
матерiали».
18.15 «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+).
2.05 «Вiдеобiмба 2».
4.45 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

понеділок, 4 жовтня

вівторок, 5 жовтня

6.00 Гiмн України.
6.05 Я вдома.
6.30 М/ф «Як песик i 
кошеня мили пiдлогу».
6.40 М/ф «Як метелик 
вивчав життя».
6.50 М/ф «Як їжачок 
шубку мiняв».
7.00,8.00,9.00,13.00,1
0.05,2.05,5.25 Новини.
7.05,9.45 Маршрутом 
змiн.
7.20 Вiдтiнки України.
7.55,10.30 Буковинськi 
загадки.
8.05 Т/с «Курорт».
9.10 Телепродаж.
9.55,5.05 Невiдомi Кар-
пати.
10.35,0.40 Т/с «Бен-
крофт». (16+).
11.30 Д/с «Дикуни».
11.55 Д/с «Дикi тварини».
13.10,1.25 Прозоро. Про 
актуальне.
14.00 Країна пiсень.
0.30,2.30,5.50 Спорт.
15.20 Концерт. Нiна 
Матвiєнко та Дмитро Ан-
дрiєць.
16.30 Д/с «Свiт дикої 
природи».
17.00 Прозоро. Про го-
ловне.
18.20,19.05 «По-люд-
ськи».
20.00 Д/с «Дикi острови».
21.45 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
2.45 Х/ф «Ярослав Му-
дрий», 1 i 2 с.
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».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».

20.45,21.45 Т/с «Моя 
улюблена Страшко».
22.35 Мелодрама «Любов 
без пам`ятi». 
23.50 Х/ф «Багряний пiк». 
(18+).
2.00 «Танцi з зiрками».

3.00 Х/ф «Пiдручний Хад-
сакера».
4.50,5.00 «Телемагазин».
5.20,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
9.00,12.00,17.40 Но-
вини.
7.10,8.10 «Ранок з Iн-
тером».
9.20 Ранок з Iнтером.
19.00,4.05 «Стосується 
кожного».
12.25 Х/ф «Татусi без 
шкiдливих звичок». (16+).
14.30 Х/ф «Колишнi». 
16.05 «Чекай на мене. 
Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика 
справа».
23.50 Х/ф «Невидимий 
гiсть». (16+).
1.50 Т/с «Її чоловiка». 
3.35 «Подробицi» - «Час».

6.00,7.00,8.00,9.00,11.0
0,12.00,13.00,15.00,16.
00,17.00,18.00,19.
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 «Найєкстрималь-
нiший».
8.15,0.25 Вечiр з Янiною 
Соколовою.
8.50 М/ф.
9.30 Машина часу.
9.50 Д/с «Iсторiя навколо 
нас».
10.00 Пiдсумки тижня з А. 
Мiрошниченко.
11.10,17.10,1.10,5.10
Д/с «Великi танковi 
битви».
13.15,18.10,19.15 Х/ф.
15.30 Час «Ч».
16.10 Д/с «Повiтрянi 

воїни».
20.20,2.00 «5 копiйок».
21.40 Час-Time.
22.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
23.10 Д/с «Вирiшальнi 
битви Другої свiтової 
вiйни».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.55 Скарб нацiї.
5.05 Еврика!
5.10 Служба розшуку 
дiтей.
5.15 Громадянська обо-
рона.
6.00 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.10,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 «На трьох». (16+).
10.40,13.15 Х/ф «Ма-
лавiта». (16+).
12.45,15.45 Факти. День.
13.20,16.15 Т/с «Пес». 
18.45,21.05 Факти. Вечiр.
20.20,1.45 Прихована 
небезпека.
21.30 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ 2». (16+).
22.25 Свобода слова.
23.55 Х/ф «Вбити Гюн-
тера». (16+).
2.30 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
5.30 Т/с «Комiсар Рекс».
8.10 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». 
(16+).
19.05 СуперМама. (12+).
20.15,22.50 Т/с «Колiр 
помсти». (16+).
23.05 Т/с «Майор i магiя». 
(16+).
1.10 Т/с «Зникла наре-
чена». (16+).

5.55,7.15 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.20 Орел i решка.
9.25 Т/с «Надприродне». 
(16+).

13.00 Х/ф «Черговий тато: 
Лiтнiй табiр».
14.50 Х/ф «Пiвтора шпи-
гуна». (16+).
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Пекельна кухня.
21.15 Х/ф «Викрасти за 
60 секунд». (16+).
23.50 Х/ф «Виродки». 
1.40 Вар`яти. (12+).
2.35 Служба розшуку 
дiтей.
2.40 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». 
(12+).
12.30 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка 2». (12+).
14.30,15.30 Т/с «Хiд про-
курора». (16+).
17.00 Т/с «Топтун». 
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Таємна любов. 
Повернення». (16+).
23.10 Т/с «Мертвi лiлiї». 
(12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Гучна справа.
3.00 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,14.00,1
6.00,17.00,18.00 «Ре-
портер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк та С. Вардою.
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 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана». (16+).
7.50 Х/ф «Закусочная на 
колесах». (Гонконг). (16+).
9.55 Х/ф «Частное пио-
нерское». (12+).
12.25 Х/ф «Частное пио-
нерское 2. Ура, каникулы!» 
(12+).
14.30 Х/ф «Частное пио-
нерское 3. Привет, 
взрослая жизнь!» (16+).
16.20 Х/ф «Агитбригада 
«Бей врага!» (16+).
18.55 Х/ф «Вспомнить 
все». 
21.30 Х/ф «Фальшивомо-
нетчики».
23.30 Х/ф «Медовый 
месяц Камиллы». (США - 
Великобритания). 
1.20 Х/ф «Жандарм из 
Сен-Тропе».
3.25 Х/ф «Аритмия». 

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.35 «Ух ти show».
8.50 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.50 «Орел i решка. На 
краю свiту».
10.50,20.00 «Орел i 
решка. Дива свiту 2».
11.50,21.00 «Iнше 
життя».
12.50 М/ф «Втеча з пла-
нети Земля».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
18.00 «Орел i решка. Пе-
резавантаження».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». 
1.25 Т/с «Три сестри».
3.10 «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 елементарної 
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 свiту».
7.25,17.00,3.25 «Випад-
ковий свiдок».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
12.30,16.30,19.00,2.55
«Свiдок».
14.45 Т/с «Переломний 
момент». (16+).
18.20 «Свiдок. Агенти».
23.00,3.35 Т/с «Нарко». 
0.55 Х/ф «Безсмертнi: 
Вiйна свiтiв». (16+).

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.
14.55,3.05 Т/с «Тайны 
следствия».
16.50,2.45 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-Петер-
бург.
2.10 «Билет в Большой».

6.00 Судiть самi.
6.50 Страх у твоєму домi.
7.45 Бандитська Одеса.
10.10,1.30 Речовий 
доказ.
11.20 Гарячi точки.
12.20 Теорiя Змови.
13.10 Прихована реаль-
нiсть.
14.05,4.05 Дика природа 
Чилi.
15.05 Земнi катаклiзми.
16.00,21.45 Як влашто-
ваний Всесвiт.
16.55 Дива нашого життя.
17.55,0.30 Битва цивiлi-
зацiй.
18.55,23.35 Крiзь простiр 
i час з Морганом 
Фрiменом.
19.50 Неймовiрнi вина-
ходи.
20.50 Таємниця глибин з 
Джеремi Вейдом.
22.40 Вiн i вона. Бiй за 
життя.
2.30 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
3.20 Зворотний бiк Мi-
сяця.
4.55 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30,22.00 Т/с «При-
булець».
10.30 Х/ф «Шпигун, який 
мене кинув». (16+).
12.45 4 весiлля.
14.00,17.00 Богиня 
шопiнгу. Екстремальний 
сезон.
15.00,2.15 Зiрки, чутки та 
Галлiвуд.
16.00,3.05 Панянка-се-
лянка.
18.00 СуперЖiнка 2.
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою.
21.00 Країна У 2.2.

23.00 Сiмейка У.
23.30 Країна У 2.1.
0.00 Т/с «Королi палат».
1.00 Танька i Володька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.55 Х/ф «Боги Египта». 
(США). (16+).
9.00 Х/ф «Иллюзия об-
мана 2». (США - Китай - 
Великобритания - Ка-
нада). (12+).
11.05 Х/ф «Чудо». (США 
- Гонконг). (12+).
12.55 Х/ф «Гостья». 
(США). (16+).
14.55 Х/ф «Поле битвы 
- Земля». (США). (16+).
16.50 Х/ф «Близкие кон-
такты третьей степени». 
(США). (6+).
19.05,5.20 Х/ф «Зеленый 
шершень». (США). (12+).
21.00 Х/ф «Почтальон». 
(США). (16+).
23.50 Х/ф «Однажды в 
Мексике». (США). (16+).
1.30 Х/ф «Сердцеед». 
(Франция). (16+).
3.15 Х/ф «Чтец». (США - 
Германия). (16+).

6.00,18.50 «ДжеДАI».
6.25 Т/с «Карпатський 
рейнджер». (16+).
10.05 Х/ф «Бунт». (16+).
11.55 Х/ф «У тилу во-
рога». (16+).
14.00,16.55 «Загублений 
свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 «Грошi».
20.25,21.25 Т/с «Козирне 
мiсце». (16+).
22.25,0.25 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
0.00 «Дубинiзми».
2.15 «Вiдеобiмба 2».
4.45 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

6.00 Гiмн України.
6.05 Я вдома.
6.30 М/ф «Чому зникла 
шапка-невидимка».
6.40 М/ф «Черевички».
6.50 М/ф «Кривенька 
качечка».
9.00,13.00,15.
23.35,2.05,5.10 Новини.
7.05,9.45 Маршрутом 
змiн.
7.20 Вiдтiнки України.
7.55,10.30 Буковинськi 
загадки.
8.05 Т/с «Курорт».
9.10 Телепродаж.
9.55 Невiдомi Карпати.
10.35 Т/с «Серцебиття». 
(12+).
11.30 Д/с «Дикуни».
11.55,20.00,22.00 Д/с 
«Дикi острови».
13.10,1.25 Прозоро. Про 
актуальне.
14.00 Країна пiсень.
15.10,21.45,0.10,5.45
Спорт.
15.20 Концерт. Iво Бобул.
16.30 Д/с «Свiт дикої 
природи».
17.00 Прозоро. Про го-
ловне.
18.20,19.05 «По-люд-
ськи».
23.00 Бiгус Iнфо.
0.25 Т/с «Бальтазар». 
(18+).
2.40 Енеїда.
3.40 Х/ф «Страченi 
свiтанки».

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14
.00,16.45,19.30,4.10
«ТСН».
9.25,10.20,5.30 «Життя 
вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
14.45 «Одруження на-
ослiп».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».
20.45,21.45 Т/с «Моя 
улюблена Страшко».
22.35 Мелодрама 
«Любов без пам`ятi». 
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6.00 Гiмн України.
6.05 Я вдома.
6.30 М/ф «Кульбаба - 
товстi щоки».
6.40 М/ф «Ниточка та 
кошеня».
6.50 М/ф «Братик Кролик 
та братик Лис».
7.00,8.00,9.00,13.00,15
0,21.00,23.35,2.05,5.10
Новини.
7.05 Маршрутом змiн.
7.20 Невiдомi Карпати.
7.50 Буковинськi загадки.
8.05 Т/с «Курорт».
9.10 Телепродаж.
9.45 Т/с «Серцебиття». 
(12+).
11.30 Д/с «Дикуни».
11.55,20.00,22.00 Д/с 
«Дикi острови».
13.10,1.25 Прозоро. Про 
актуальне.
14.00 Країна пiсень.
15.10,21.45,0.10,5.45
Спорт.
15.20 Концерт. Наталiя 
Валевська.
16.15 Мiста мiстечка.
16.30 Д/с «Свiт дикої при-
роди».
17.00 Прозоро. Про го-
ловне.
18.20,19.05 «По-люд-
ськи».
23.00 Перша шпальта.
0.25 Т/с «Бальтазар». 
(18+).
2.40 Енеїда.
3.40 Х/ф «Сватання на 
Гончарiвцi».

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».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.43 «ПроCпорт».

20.45,21.45 Т/с «Моя 
улюблена Страшко».
22.35,23.35 Мелодрама 
«Любов без пам`ятi». 
(12+).
0.35 Трилер «Снiговик». 
(16+).
2.55 Х/ф «Гуцулка Ксеня».

5.30,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
9.00,12.00,17.40 Но-
вини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00,11.05 «Корисна 
програма».
12.25 Х/ф «Наречений 
напрокат». (16+).
14.40,15.40 «Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок. Чуже 
добро».
18.00,19.00,4.00 «Сто-
сується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика 
справа».
23.50 Х/ф «Справа вбивцi 
1». (18+).
2.05 Х/ф «Чорта з два». 
3.30 «Подробицi» - «Час».
4.50 М/ф.
5.05 «Телемагазин».

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,
.00,1.00,3.00,4.00,5.00
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 «Найєкстри-
мальнiший».
8.35,9.50 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
8.50 М/ф.
9.30 Машина часу.
11.10,17.10,1.10,5.10
Д/с «Великi танковi 
битви».
13.15,18.10,19.15 Х/ф.
15.30 Час «Ч».
16.10,0.10 Д/с «Повiтрянi 

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

4.05 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку 
дiтей.
4.25 Факти.
4.45 Громадянська обо-
рона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 «На трьох». (16+).
10.25,13.15 Х/ф «Ро-
бокоп». (16+).
12.45,15.45 Факти. День.
13.25,16.15 Т/с «Пес». 
18.45,21.05 Факти. 
Вечiр.
20.20,2.25 Секретний 
фронт.
21.30 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ 2». (16+).
22.25 Т/с «Доброволець». 
0.20 Х/ф «Без компро-
мiсiв». (16+).
3.10 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
5.35 Т/с «Комiсар Рекс».
8.20 МастерШеф. (12+).
12.05,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
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 «Зникла наре-
чена». (16+).

5.55,7.15 Kids` Time.

6.00 М/с «Том i Джерi».
7.20 Орел i решка.
9.25 Т/с «Надприродне». 
(16+).
12.10 Любов на вижи-
вання. (16+).
14.05 Х/ф «Острiв». 
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Дiти проти зiрок.
20.40 Х/ф «Хлопчаки-на-
льотчики». (16+).
22.50 Х/ф «Тачка 19». 
0.40 Х/ф «Гора мiж нами». 
2.40 Служба розшуку 
дiтей.
2.45 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
15.00,19.00,23.00 Сьо-
годнi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка 2». (12+).
12.30 Iсторiя одного зло-
чину. (16+).
14.30,15.30,17.00 Т/с 
«Топтун». (12+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Таємна любов. 
Повернення». 
23.10 Т/с «Мертвi лiлiї». 
1.30 Телемагазин.
2.00 Гучна справа.
3.00 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,14.0
18.00,18.50 «Репортер». 
Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк та С. Вардою.
9.10,10.10 «Новини 
країни» з К. Ашiон та П. 
Рольником.
11.10,12.10 «Новини 
країни» з М. Клюк та О. 
Близнюком.
13.15 «Обiдня перерва» з 
М. Шамановим та М. 
Стецюк.
14.15 «Великий день» з А. 
Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i Д. Щасливою.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.

17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук та В. Волошиним.
18.10 «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 «Трое в лодке, 
не считая собаки», 2 с. 
7.50 Х/ф «Жандарм на 
прогулке». 9.55 Х/ф «Ме-
ченосец». (16+).
12.25 Х/ф «Все ради 
нее». (Франция - 
Испания). (18+).
14.30 Х/ф «Жандарм и 
инопланетяне». 
(Франция). (16+).
16.20 Х/ф «Младенец на 
$30 000 000». (Гонконг). 
18.55 Х/ф «Война». 
21.30 Х/ф «Ветреная 
река». (Великобритания 
- Канада - США). (18+).
23.30 Х/ф «Заза». (18+).
1.20 Х/ф «Синьор Ро-
бинзон». (Италия). (16+).
3.25 Х/ф «Дети Хуанг 
Ши». (Австралия - Гер-
мания - США). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.40 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.30 «Орел i решка. На 
краю свiту».
10.40,18.00 «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 Т/с «Три сестри».
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 питання.
18.00 Дачна вiдповiдь.
19.40 Шiсть соток.
22.20 Готуємо разом.
23.50 Реальний секс.
2.30 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.00 «Top Shop».
6.25 «Будьте здоровi».
7.55,9.00,17.00,3.00
«Випадковий свiдок».
16.30,19.00,2.30
«Свiдок».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
14.50 Т/с «Пiдроздiл». 
18.20 «Вартiсть життя».
23.00,3.25 Т/с «Нарко». 
(18+).
0.55 «Легенди бандит-
ського Києва».
1.55 «Правда життя».
3.05 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
4.00,17.00,20.00 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.
 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.
2.10 «Приключения Арис-
тотеля в Москве».

6.00 Судiть самi.
6.50 Страх у твоєму домi.
7.40 Бандитська Одеса.
10.10,1.30 Речовий 
доказ.
11.20 Гарячi точки.
12.20 Теорiя Змови.
13.10 Прихована реаль-
нiсть.
14.10,4.20 Дика природа 
Чилi.
15.10 Земнi катаклiзми.
16.05,21.45 Як влашто-
ваний Всесвiт.
17.00,22.40 Вiн i вона. 
Бiй за життя.
17.55,0.30 Битва цивiлi-
зацiй.
18.55,23.35 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
19.50 Неймовiрнi вина-
ходи.
20.50 Таємниця глибин з 
Джеремi Вейдом.
2.30 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
3.20 Україна: забута 
iсторiя.
5.10 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30,22.00 Т/с «При-
булець».
10.30 Х/ф «Отже, вiйна». 
(16+).
12.30 4 весiлля.
14.00,17.00 Богиня 
шопiнгу. Екстремальний 
сезон.
15.00,2.15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00,3.05 Панянка-се-
лянка.
18.00 СуперЖiнка 2.

19.00 Одного разу пiд 
Полтавою.
21.00 Країна У 2.2.
23.00,1.00 Сiмейка У.
23.30,1.45 Країна У 2.1.
0.00 Т/с «Королi палат».
5.50 Кориснi пiдказки.

7.15 Х/ф «Талантливый 
мистер Рипли». (США). 
9.30 Х/ф «Поле битвы 
- Земля». (США). (16+).
11.25 Х/ф «Спеши лю-
бить». (США). (12+).
13.05 Х/ф «Чудо».
14.55 Х/ф «Страшно 
красив». (США). (16+).
16.20 Х/ф «Счастливый 
случай». (США). (12+).
17.55 Х/ф «Бетховен 2». 
19.25 Х/ф «Дом у озера». 
21.00 Х/ф «Практическая 
магия». (США). (16+).
22.40 Х/ф «Управление 
гневом». (США). (12+).
0.25 Х/ф «Холодная 
гора». 
2.55 Х/ф «Отчаянный». 
4.35 Х/ф «Иллюзия об-
мана 2». 

6.00,18.50 «ДжеДАI».
6.15 Х/ф «Рембо 3». 
8.15 Х/ф «Рембо: Остання 
кров». (16+).
10.10 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
12.05 Т/с «Опер за ви-
кликом 5». (16+).
14.00,16.55,19.30 «За-
гублений свiт».
17.55,1.50 «Секретнi 
матерiали».
18.15 «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+).
2.05 «Вiдеобiмба 2».
4.45 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

ТБ ПРОГРАМА

6.00 Гiмн України.
6.05 Я вдома.
6.30 М/ф «Про кiшку, яка 
упала з неба».
6.40 М/ф «Лисичка з ка-
чалкою».
6.50 М/ф «Про порося, 
яке вмiло грати в шашки».
7.00,8.00,9.00,13.00,15
23.35,2.05,5.10 Новини.
7.05 Маршрутом змiн.
7.20 Невiдомi Карпати.
7.50,16.25 Буковинськi 
загадки.
8.05 Т/с «Курорт».
9.10 Телепродаж.
9.45 Т/с «Серцебиття». 
(12+).
11.30 Д/с «Дикуни».
11.55,20.00,22.00 Д/с 
«Дикi острови».
13.10,1.25 Прозоро. Про 
актуальне.
14.00 Країна пiсень.
15.10,21.45,0.10,5.45
Спорт.
15.20 Концерт. Анатолiй 
Гнатюк.
16.30 Д/с «Боротьба за 
виживання».
17.00 Прозоро. Про го-
ловне.
18.20,19.05 «По-люд-
ськи».
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
0.25 Т/с «Бальтазар». 
(18+).
2.40 Енеїда.
3.40 Х/ф «Iван Мико-
лайчук. Посвята».

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».
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 «Iсторiя при-
мари». (12+).
2.40 Драма «Будинок з 
башточкою».

5.35,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
12.00,17.40 Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00,11.05 «Корисна 
програма».
12.25 Х/ф «Поки весiлля 
не розлучить нас». (16+).
14.40,15.35 «Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок. Чуже 
добро».
18.00,19.00,4.00 «Сто-
сується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика 
справа».
22.55 «Нюрнберзький 
процес. Без права на 
помилування».
0.00 Х/ф «Справа Ко-
ллiнi». (12+).
2.15 Х/ф «Про нього». 
(16+).
3.30 «Подробицi» - «Час».
4.50 «Телемагазин».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,1
5.00,16.00,17.00,19.
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 «Найєкстри-
мальнiший».
8.35,9.50,12.40 Д/с 
«Iсторiя навколо нас».
8.50 М/ф.
9.30 Машина часу.
11.10,17.10,1.10,5.10
Д/с «Великi танковi 
битви».
13.15,18.00,19.15 Х/ф.
15.30 Час «Ч».
16.10 Таємницi вiйни.
20.20,2.00 «Прямим 
текстом з Юрiєм Лу-

ценком».
21.40 Час-Time.
22.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
23.00 Д/с «Вирiшальнi 
битви Другої свiтової 
вiйни».
0.10 Д/с «Повiтрянi 
воїни».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.30 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+).
10.20,13.15 Х/ф «Стелс». 
(16+).
12.45,15.45 Факти. День.
13.20,16.15 Т/с «Пес». 
(16+).
18.45,21.10 Факти. 
Вечiр.
20.20,2.35 Анти-зомбi.
21.30 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ 2». (16+).
22.25 Т/с «Доброволець». 
(16+).
0.25 Х/ф «Робокоп». 
(16+).
3.25 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
5.50 Т/с «Комiсар Рекс».
8.50 МастерШеф. (12+).
12.00,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
15.40,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
19.05 СуперМама. (12+).
20.15,22.50 Т/с «Колiр 
помсти». (16+).
23.05 Т/с «Майор i магiя». 
(16+).
1.05 Т/с «Зникла наре-
чена». (16+).

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

7.20 Орел i решка.
9.25 Т/с «Надприродне». 
(16+).
13.05 Любов на вижи-
вання. (16+).
15.00 Х/ф «Люсi». (16+).
16.55,19.00 Хто зверху? 
(12+).
21.00 Х/ф «Аудитор». 
(16+).
23.45 Х/ф «Полiцейський 
седан». (16+).
1.55 Вар`яти. (12+).
2.40 Служба розшуку 
дiтей.
2.45 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
15.00,19.00,23.00 Сьо-
годнi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка 2». (12+).
12.30 Iсторiя одного зло-
чину. (16+).
14.30,15.30,17.00 Т/с 
«Топтун». (12+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Таємна любов. 
Повернення». (16+).
23.10 Слiдами україн-
ської екологiї. Кочiвне 
смiття, ч. 2.
23.50,2.00 Т/с «Мертвi 
лiлiї». (12+).
1.30 Телемагазин.
2.35 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 «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 «Крах инженера 
Гарина», 1 с. (16+).
7.50 Х/ф «Синьор Ро-
бинзон». (Италия). (16+).
9.55 Х/ф «Война». (18+).
12.25 Х/ф «Ветреная 
река». 
14.30 Х/ф «Заза». (18+).
16.20 Х/ф «Дети Хуанг 
Ши». (Австралия - Гер-
мания - США). (16+).
18.55 Х/ф «Поезд на 
Юму». (США). (16+).
21.30 Х/ф «Околофут-
бола». (16+).
23.30 Х/ф «Королевство 
полной луны». (США). 
(16+).
1.20 Х/ф «Жандарм в 
Нью-Йорке». (Франция 
- Италия). (16+).
3.25 Х/ф «Мишу из 
д`Обера». (Франция). 

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.40 «Ух ти show».
8.50 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.50 «Орел i решка. На 
краю свiту».
10.45,18.00 «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». 
(16+).
1.25 Т/с «Хейвен». (12+).
2.15 «Орел i решка. 
Навколо свiту».

3.00 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. Топ 
100.
8.20 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 питання.
18.00 Дачна вiдповiдь.
19.40 Шiсть соток.
22.20 Готуємо разом.
23.50 Реальний секс.
2.30 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.00 «Top Shop».
6.20 «Вартiсть життя».
7.50,9.00,17.00,3.00
«Випадковий свiдок».
19.00,2.30 «Свiдок».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
14.45 Т/с «Пiдроздiл». 
(16+).
18.20,2.00 «Правда 
життя».
23.00,3.35 Т/с «Нарко». 
(18+).
0.55 «Легенди бандит-
ського Києва».
3.05 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
4.00,17.00,20.00 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.
14.55,3.05 Т/с «Тайны 
следствия».
16.50,2.45 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.
2.10 «Абсолютный слух».

6.00 Судiть самi.
6.50 Страх у твоєму домi.
7.50 Бандитський Київ.
10.15,1.30 Речовий 
доказ.
11.25 Гарячi точки.
12.25 Теорiя Змови.
13.20 Прихована реаль-
нiсть.
14.10,4.05 Дика природа 
Чилi.
15.10 Земнi катаклiзми.
16.05,21.45 Як влашто-
ваний Всесвiт.
17.00,22.40 Вiн i вона. 
Бiй за життя.
17.55,0.30 Битва цивiлi-
зацiй.
18.55,23.35 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
19.50 Неймовiрнi вина-
ходи.
20.50 Таємниця глибин з 
Джеремi Вейдом.
2.30 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
3.20 Академiк Корольов.
4.55 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30,22.00 Т/с «При-
булець».
10.30 Х/ф «Мiж небом та 
землею». (16+).
12.15 4 весiлля.
14.00,17.00 Богиня 
шопiнгу. Екстремальний 
сезон.
15.00,2.15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00,3.05 Панянка-се-
лянка.
18.00 СуперЖiнка 2.
19.00 Одного разу пiд 

Полтавою.
21.00 Країна У 2.2.
23.00,1.00 Сiмейка У.
23.30,1.45 Країна У 2.1.
0.00 Т/с «Королi палат».
5.50 Кориснi пiдказки.

6.45,13.55 Х/ф «Бет-
ховен 2». (США). (12+).
8.10 Х/ф «Быть Астрид 
Линдгрен». (Швеция - 
Дания). (16+).
10.10 Х/ф «Библиоте-
карь: В поисках Копья 
Судьбы». (США - Гер-
мания). (16+).
11.40 Х/ф «Талантливый 
мистер Рипли». (США). 
(16+).
15.25 Х/ф «Двухсот-
летний человек». (США - 
Германия). (6+).
17.30 Х/ф «Поле битвы 
- Земля». (США). (16+).
19.25,5.45 Х/ф «Майор 
Пэйн». (США). (12+).
21.00 Х/ф «Водный мир». 
23.10 Х/ф «Отчаянный». 
0.55 Х/ф «Васаби». 
2.25 Х/ф «Афера Томаса 
Крауна». (США). (16+).
4.15 Х/ф «Без тормозов». 
(Франция). (16+).

6.00 Х/ф «Вища сила». 
(16+).
7.55 Х/ф «Некерований».
10.05 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
12.00 Т/с «Опер за ви-
кликом 5». (16+).
13.55,16.55 «Загублений 
свiт».
17.55,19.30,1.50 «Се-
кретнi матерiали».
18.15 «Спецкор».
18.50 «ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
20.25,21.25 Т/с «Ко-
зирне мiсце». (16+).
22.25,0.00 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
2.05 «Вiдеобiмба 2».
4.45 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

середа, 6 жовтня

четвер, 7 жовтня



№	38	(986)
30	вересня 2021 року 15

Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

ТБ ПРОГРАМА

6.00 Гiмн України.
6.05,4.10 Енеїда.
7.00,8.00,9.00,21.00,2
3.45,3.15,5.35 Новини.
7.10 М/ф «Як козак 
щастя шукав».
7.20 М/ф «Як козаки у 
хокей грали».
7.40 М/ф «Як козаки 
олiмпiйцями стали».
8.05 Д/с «Дикi Дива».
8.30,3.40 #ВУкраїнi.
9.10 Телепродаж.
9.40 Вiдтiнки України.
10.10 Х/ф «Iсус. Бог i 
людина», 1 i 2 с. (12+).
13.40 Х/ф «Сватання на 
Гончарiвцi».
15.20 Країна пiсень.
16.25,0.10 Х/ф «Трiстан 
та Iзольда». (16+).
18.50 Т/с «Злочини ми-
нулого - мiжнароднi 
версiї». (16+).
21.25 Д/с «Тваринна 
зброя».
22.25 Д/с «Свiт дикої 
природи».
2.15 Неймовiрнi свiти 
Цiолковського.
3.00 Невiдомi Карпати.
5.05 Геолокацiя: Волинь.

7.00,4.25,6.05 «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».
23.35 «Свiтське життя».
0.35 Комедiя «Мiльйон 
способiв утратити го-
лову». (16+).
2.50 Комедiя «Ледi-бос». 
(16+).

7.15 «Слово Предстоя-
теля».
7.25 М/ф «Мадагаскар».
9.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня».
10.00 «Все для тебе».
11.00 «Позаочi».
12.00 Х/ф «Стережися 
автомобiля».
13.50,3.55 Х/ф «Ти - 
менi, я - тобi».
15.30 Т/с «Голос ян-
гола», 1-4 с. (12+).
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi».
22.10 Т/с «Хресна», 1-4 
с.
1.45 Х/ф «Хронiки 
зради». (16+).
3.30 М/ф.
5.20 Х/ф «Нарече-
на-втiкачка». (16+).

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 «Найєкстри-
мальнiший».
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.
11.10,1.10 Д/с «Великi 
танковi битви».
12.15,22.00 Концерт.
15.15 Х/ф.
18.00 «Час за Грин-
вiчем».
19.00 Д/с «Фатальний 
пострiл».
20.10,2.10,5.10 Ран-
деву.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕ-

дент.
21.35 Вiкно до Америки.
23.30 Гончаренко ру-
лить.
0.10 Є сенс.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

5.10 Скарб нацiї.
5.20 Еврика!
5.25 Факти.
5.55 Не дай себе ошу-
кати.
6.50 Секретний фронт.
7.50 Прихована небез-
пека.
8.45 Т/с «Дiльничний з 
ДВРЗ 2». (16+).
12.35,13.00 Х/ф «Дра-
кула: Невiдома iсторiя». 
(16+).
12.45 Факти. День.
14.30 Х/ф «Примарний 
патруль». (16+).
16.15 Х/ф «Варкрафт: 
Початок». (12+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Джон Вiк». 
(16+).
21.05 Х/ф «Джон Вiк 2». 
(16+).
23.35 Х/ф «Стелс». 
1.50 Громадянська обо-
рона.
2.35 Я зняв!

5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.30,10.55 Т/с «Колiр 
помсти». (16+).
7.50 Неймовiрна правда 
про зiрок.
16.40,23.10 Хата на 
тата. (12+).
19.00 МастерШеф. 
(12+).

6.00 Хто проти блон-
динок? (12+).
8.00,9.55 Kids` Time.
8.05 М/ф «Мiньйони».
10.00 Орел i решка. 
Земляни.
11.00 Орел i решка. 

Чудеса свiту.
12.10 Орел i решка.
13.10 Хто зверху? (12+).
15.10 М/ф «Корпорацiя 
монстрiв».
17.00 М/ф «Унiверситет 
монстрiв».
19.00 Х/ф «Мумiя». 
(16+).
21.40 Х/ф «Мумiя повер-
тається». (16+).
0.25 Х/ф «Мама». (16+).
2.10 Зона ночi.

7.00,15.00 Сьогоднi.
7.30 Т/с «Люся. Iнтерн». 
(12+).
9.30 Т/с «Несолодка 
помста». (12+).
14.00 Т/с «Помилки 
молодостi», 1 с. (16+).
15.20 Т/с «Помилки мо-
лодостi». (16+).
18.50 Футбол. Вiдбiр до 
ЧС-2022. Фiнляндiя - 
Україна.
21.00 Спiвають все!
23.30 Що? Де? Коли?
1.00,2.15 Т/с «Топтун». 
(12+).
1.45 Телемагазин.
4.20 Реальна мiстика.

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

6.30 Телемагазин.
7.30 Сенсацiї екрану.
9.30 Iдеї ремонту.
10.20 Правила життя.
12.00 Затишна дача.
12.50 Дача бородача.
13.50 Майстри ремонту.
15.30 Один за 100 
годин.
17.10,22.20 Удачний 
проект.
18.50 Шiсть соток.
23.50 Реальний секс.
0.40,3.40 Кориснi по-
ради.
1.40 Неймовiрнi iсторiї 
кохання.
2.30 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.55 «Легенди бандит-
ської Одеси».
6.55 Х/ф «Вiдьма».
9.10 Х/ф «Захар Беркут».
11.05 «Легенди карного 
розшуку».
13.25 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
14.40 Т/с «Коломбо». 
19.00,3.05 «Свiдок».
19.30 Х/ф «Один шанс 
на двох». (16+).
21.45 Х/ф «Збиток». 
(16+).
23.55 Х/ф «Спека». 
(16+).
2.00 «Таємницi 
кримiнального свiту».
3.35 «Випадковий 
свiдок».
3.50 «Речовий доказ».
4.15 «Правда життя. 
Професiйнi байки».
4.45 «Top Shop».

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

Суббота.
9.30 «По секрету всему 
свету».
9.50 «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».
14.20 Х/ф «Куклы».
18.05 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Паром для 
двоих».
0.25 «Романтика ро-
манса».
1.25 Х/ф «Долги со-
вести».
4.35 Х/ф «Маша».

6.00 Випадковий свiдок.
8.55 Речовий доказ.
10.05 Правда життя.
11.10,18.05 У пошуках 
iстини.
12.05,0.00 Битва цивiлi-
зацiй.
13.05 Таємницi люд-
ського мозку.
14.05 Земля: наш час.
17.05 Повiтрянi воїни.
19.00 Дива нашого 
життя.
20.00 Таємниця глибин з 
Джеремi Вейдом.
21.00 Небезпечна пла-
нета.
1.00 Дика природа Чилi.
1.50 Мiстична Україна.
2.35 Телеформат.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
11.50 Х/ф «Осляча 
шкура».
13.00,14.00,15.00,16.
Полтавою.
5.30,16.30,1.10 Країна 
У 2.2.
17.00 Х/ф «Тiльки для 
закоханих». (16+).
18.45 Х/ф «Твої, мої i 
нашi».

20.30 Х/ф «П`ятий еле-
мент». (16+).
22.50 Х/ф «Божевiльна 
парочка». (16+).
2.25 Сiмейка У.
3.25 Панянка-селянка.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.20,15.30 Х/ф 
«История рыцаря». 
(США). (12+).
8.30 Х/ф «Дневники 
няни». 
10.10 Х/ф «Чего хотят 
женщины». (США). (16+).
12.15 Х/ф «Дом у 
озера». 
13.50 Х/ф «Практиче-
ская магия». (США). 
17.40,4.50 Х/ф «Ангелы 
Чарли». (США - Гер-
мания). (12+).
19.15 Х/ф «Ангелы 
Чарли: Только вперед». 
21.00,2.35 Х/ф «Чело-
век-паук 3». (США). 
23.15 Х/ф «Однажды в 
Мексике». (США). (16+).
0.55 Х/ф «С любовью, 
Рози». (Великобритания 
- Германия). (16+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.00 «ДжеДАI».
9.00,0.10 «Загублений 
свiт».
13.10 Х/ф «Вторгнення: 
Битва за рай». (16+).
15.10 Х/ф «Перлини 
дракона».
16.55 Х/ф «Автомон-
стри».
18.55 Х/ф «Еквiлiбрiум». 
21.00 Х/ф «Аватар». 
2.15 «Вiдеобiмба 2».
3.40 «Цiлком та-
ємно-2017».
5.45 Телемагазини.

п'ятниця, 8 жовтня

субота, 9 жовтня

6.00 Гiмн України.
6.05 Я вдома.
6.30 М/ф «Капiтошко».
6.40 М/ф «Котигорошко».
6.50 М/ф «Iвасик-те-
лесик».
7.00,8.00,9.00,13.00,1
0.25,2.10,5.10 Новини.
7.05 Маршрутом змiн.
7.20 Невiдомi Карпати.
7.50 Буковинськi загадки.
8.05 Т/с «Курорт».
9.10 Телепродаж.
9.45 Т/с «Серцебиття». 
(12+).
11.30 Д/с «Дикуни».
11.55 Д/с «Дикi острови».
13.10,1.15 Прозоро. Про 
актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спо-
гади.
21.45,1.00,2.45,5.45
Спорт.
15.20 Концерт. Пiснi про 
кохання.
16.30 Д/с «Боротьба за 
виживання».
17.00 Прозоро. Про го-
ловне.
18.20,19.05 «По-люд-
ськи».
20.00 Д/с «Тваринна 
зброя».
22.00 Х/ф «Трiстан та 
Iзольда». (16+).
1.10 Погода.
3.00 «Зворотнiй вiдлiк».
4.40 Енеїда.

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14
.00,16.45,19.30,5.00
«ТСН».
9.25,10.20,3.50,6.00
«Життя вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
14.45 «Одруження на-
ослiп».
17.10 Т/с «Величне сто-
лiття. Роксолана».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Лiга смiху».
22.35 «Маскарад».
0.20 Комедiя «Ледi-бос». 

(16+).
2.20 Драма «Iсторiя при-
мари». (12+).

5.20,23.20 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
9.00,12.00,17.40 Но-
вини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00,11.05 «Корисна 
програма».
12.25 Х/ф «Нарече-
на-втiкачка». (16+).
14.40,15.40,1.10
«Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок. Чуже 
добро».
18.00 «Стосується кож-
ного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Анна Ка-
ренiна». (16+).
3.35 «Вiйна усерединi 
нас».
4.25 М/ф.
5.00 «Телемагазин».
5.30 «Орел i решка. Пере-
завантаження».

6.00,7.00,8.00,9.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,1
5.00,16.00,17.00,19.
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 «Найєкстри-
мальнiший».
8.15,12.30 Форшмак.
8.40 Натхнення.
8.50 М/ф.
9.30 Машина часу.
9.50 Д/с «Iсторiя навколо 
нас».
11.10,17.10,1.10,5.10
Д/с «Великi танковi 
битви».
13.15,18.00,19.15 Х/ф.
15.30 Час «Ч».
16.10,0.10 Д/с «Повiтрянi 
воїни».
20.15,2.00 «Час за Грин-
вiчем».

21.40 Час-Time.
22.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
23.00 Д/с «Вирiшальнi 
битви Другої свiтової 
вiйни».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку 
дiтей.
4.30,1.15 Факти.
4.50 Громадянська обо-
рона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10,20.10 Дизель-шоу. 
13.15,23.00,1.40 «На 
трьох». (16+).
12.45,15.45 Факти. День.
14.15,16.15 Т/с «Дiль-
ничний з ДВРЗ 2». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
3.20 Я зняв!

4.25 Х/ф «Мамма Мiа!»
6.45,19.00,22.50 Хо-
лостячка Злата Огнєвiч. 
10.55,23.40 Як вийти 
замiж. (16+).
11.50,14.50,18.05 Т/с 
«Слiпа». (12+).
14.30,17.30,22.00 Вiк-
на-Новини.
0.35 Битва екстрасенсiв. 

5.55,7.15 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.20 Орел i решка.
9.25 Пекельна кухня.
11.50 Екси. (16+).
13.40 Дiти проти зiрок.
15.15 Х/ф «Антиганг». 
(16+).
17.10 Х/ф «Викрасти за 
60 секунд». (16+).
19.45 Х/ф «Нiчний утiкач». 
(16+).
22.00 Х/ф «Чесний 
злодiй». (16+).
23.55 Х/ф «Море спо-

куси». (16+).
2.05 Служба розшуку 
дiтей.
2.10 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.45 Т/с «Скажи менi 
правду». (12+).
14.40 Т/с «Все, що за-
хочеш», 1 с.
15.30 Т/с «Все, що за-
хочеш».
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова 
Савiка Шустера.
0.00,2.00 Т/с «Хiд проку-
рора». (16+).
1.30 Телемагазин.
3.30 Гучна справа.
5.00 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,14.00,1
6.00,17.00 «Репортер». 
Новини.
7.10,8.10 «Новий день» з 
Л. Вакулюк та С. Вардою.
9.10,10.10 «Новини 
країни» з К. Ашiон та П. 
Рольником.
11.10,12.10 «Новини 
країни» з М. Клюк та О. 
Близнюком.
13.15 «Обiдня перерва» з 
М. Шамановим та М. 
Стецюк.
14.15 «Великий день» з А. 
Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i Д. Щасливою.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук та В. Волошиним.
18.00 «Моя країна» з М. 
Ганапольським та Ю. Лит-
виненко.
21.00 «Влада хохотала» з 
Ю. Петрушевським.
21.30 «Мiнiстерство 
правди».
22.00 «Запорєбрик News» 
з О. Курбановою.
22.15 «Українськi вiстi».

22.30 «Watchdogs».

6.00 Х/ф «Крах инженера 
Гарина», 2 с. (16+).
7.50 Х/ф «Жандарм в 
Нью-Йорке». (Франция 
- Италия). (16+).
9.55 Х/ф «Поезд на Юму». 
(США). (16+).
12.25 Х/ф «Околофут-
бола». (16+).
14.30 Х/ф «Королевство 
полной луны». (США). 
(16+).
16.20 Х/ф «Мишу из 
д`Обера». (Франция). 
(16+).
18.55 Х/ф «Мистер Пип». 
(Папуа - Новая Гвинея 
- Австралия - Новая Зе-
ландия). (16+).
21.30 Х/ф «Пред-
чувствие». (США). (18+).
23.30 Х/ф «Законы прив-
лекательности». (Велико-
британия - Ирландия). 
(16+).
1.20 Х/ф «Жандарм и 
жандарметки». 
(Франция). (16+).
3.25 Х/ф «Шанхайские 
рыцари». (США - Гонконг). 
(16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.30 «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 «Весiльний 
переполох».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». 
1.25 «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 питання.
18.00 Дачна вiдповiдь.
19.40 Шiсть соток.
22.20 Готуємо разом.
23.50 Реальний секс.
2.30 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.00,4.55 «Top Shop».
6.20,1.50 «Правда 
життя».
7.55,9.00,17.00,2.50
«Випадковий свiдок».
16.30,19.00,2.20
«Свiдок».
10.45,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
14.45 Х/ф «Дiм сонця, що 
сходить». (16+).
18.20 «Таємницi свiту».
23.00,3.25 Т/с «Нарко». 
0.50 «Легенди бандит-
ського Києва».
2.55 «Правда життя. Про-
фесiйнi байки».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом главном».
7.00,20.00,21.20 Вести.
11.35,4.25 «Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.

14.55,2.40 Т/с «Тайны 
следствия».
16.50 Новости культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.35 «Юморина. Бар-
хатный сезон».
0.20 «Белая студия». Л. 
Куравлев.
1.00 Х/ф «Живет такой 
парень».

6.00 Судiть самi.
6.50 Страх у твоєму домi.
7.40 Бандитська Одеса.
10.05,1.30 Речовий 
доказ.
11.15 Гарячi точки.
12.15 Теорiя Змови.
13.05 Прихована реаль-
нiсть.
14.05,4.05 Дика природа 
Чилi.
15.05 Дикий i живий. 
Мiсце надiї.
16.05,21.45 Як влашто-
ваний Всесвiт.
17.00,20.50 Таємниця 
глибин з Джеремi Вейдом.
17.55 Гучна справа.
18.55,23.35 Крiзь про-
стiр i час з Морганом 
Фрiменом.
19.50 Неймовiрнi вина-
ходи.
22.40 Вiн i вона. Бiй за 
життя.
0.30 Битва цивiлiзацiй.
2.30 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
3.20 Борис Патон. Iн-
терв`ю столiття.
4.55 Телеформат.
5.15 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30,22.00 Т/с «При-
булець».
10.30 М/ф «Кiт у чо-
ботях».
12.15 4 весiлля.
14.00,17.00 Богиня 
шопiнгу. Екстремальний 
сезон.
15.00,2.15 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00,3.05 Панянка-се-
лянка.

18.00 СуперЖiнка 2.
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою.
21.00,1.00 Країна У 2.2.
0.00 Т/с «Королi палат».
1.45 Країна У 2.1.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.20,16.40 Х/ф «Водный 
мир». (США). (12+).
9.30 Х/ф «Практическая 
магия». (США). (16+).
11.10 Х/ф «Голодные 
игры». (США). (16+).
13.30 Х/ф «Посейдон». 
15.05 Х/ф «Майор Пэйн». 
18.50 Х/ф «История ры-
царя». (США). (12+).
21.00 Х/ф «Тайное окно». 
22.35 Х/ф «Почтальон». 
1.25 Х/ф «Женщина в 
черном». (Великобри-
тания - Канада - Швеция). 
3.00 Х/ф «Однажды в 
Мексике». (США). (16+).
4.35 Х/ф «Такси 2». 
(Франция). (12+).

6.00 Х/ф «Полiт Фенiкса». 
(16+).
8.10 Х/ф «Кон Експрес». 
(16+).
10.05 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
12.00 Т/с «Опер за ви-
кликом 5». (16+).
13.50 «Загублений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,2.30 «Спецкор».
18.50,3.05 «ДжеДАI».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 Х/ф «Парк Юр-
ського перiоду».
22.00 Х/ф «Парк Юр-
ського перiоду 2».
0.40 Х/ф «Некерований».
3.40 «Цiлком та-
ємно-2017».
4.05 «Вiдеобiмба 2».
4.45 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

з В. Калнишем.
20.00 «Культурна полi-
тика» з Ю. Литвиненко.
20.30 «Вiйна за неза-
лежнiсть».
21.00 «Прямий доказ».
22.00 «The Week». Мiж-
народний огляд з Т. Бе-
резовцем та П. Залма-
євим.
23.00 «Вата шоу» з А. 
Полтавою.

6.00 Х/ф «Крах инже-
нера Гарина», 3 с. (16+).
7.50 Х/ф «Жандарм и 
жандарметки». 
(Франция). (16+).
9.55 Х/ф «Мистер Пип». 
(Папуа - Новая Гвинея 
- Австралия - Новая Зе-
ландия). (16+).
12.25 Х/ф «Пред-
чувствие». (США). (18+).
14.30 Х/ф «Законы при-
влекательности». (Вели-
кобритания - Ирландия). 
(16+).
16.20 Х/ф «Шанхайские 
рыцари». (США - Гон-
конг). (16+).
18.55 Х/ф «Тихая га-
вань». (США). (16+).
21.30 Х/ф «Александр». 
1.20 Х/ф «Доспехи бога 
2: Операция «Кондор». 
3.25 Х/ф «На гребне 
волны». (Япония - США). 

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.35 «Ух ти show».
9.10 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.10 Х/ф «Якщо тiльки». 
(16+).
12.00 Х/ф «Весiльний 
переполох».
14.00,0.45 «Орел i 
решка. Навколо свiту».
23.00,1.40 Т/с «Ган-
нiбал». (18+).
3.15 «Нiчне життя».
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6.00 Гiмн України.
6.05,2.25 Енеїда.
7.00,8.00,8.55,21.00,0
.00,1.30,5.35 Новини.
7.10 М/ф «Як козаки 
прибульцiв зустрiчали».
7.30 М/ф «Як козаки на 
весiллi гуляли».
7.50 М/ф «Як козаки сiль 
купували».
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 Неймовiрнi свiти 
Цiолковського.
14.25 Телепродаж.
15.00 UA:Фольк. Спо-
гади.
16.15 Концерт. Хорея 
Козацька.
17.20 Т/с «Злочини ми-
нулого - мiжнароднi 
версiї». (16+).
19.30 Д/с «Тваринна 
зброя».
20.20 Д/с «Боротьба за 
виживання».
21.25,3.50 Х/ф «Воллiс i 
Едвард». (12+).
23.20 #@)?$0 з Майклом 
Щуром. (16+).
0.25 Д/ф «Вибiр».
1.55 #ВУкраїнi.
3.20 Геолокацiя: Волинь.

7.00 «Життя вiдомих 
людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт 12. 
Пакистан».
11.00 «Свiт навиворiт».
18.30 «Свiтське життя».
19.30,5.00 «ТСН-Тиж-

день».
21.00 «Танцi з зiрками».
0.20 «Лiга смiху».
2.35 Драма «Стiв 
Джобс». (16+).

7.25 Х/ф «Плакса».
9.00 «Готуємо разом».
10.00,11.00,11.55
«Iнше життя».
12.50 «Речдок. Велика 
справа».
17.20 Х/ф «Смерть на 
Нiлi».
20.00 «Подробицi 
тижня».
22.00 Х/ф «Стережися 
автомобiля».
23.55 Х/ф «Дежа вю».
2.05 «Речдок».

6.00 Вiкно до Америки.
6.10 Д/с «Найнебезпеч-
нiшi польоти».
7.00,8.00,8.50,15.00,2
1.00,3.00,4.00 Час 
новин.
7.10 Д/с «Найєкстри-
мальнiший».
7.50,21.25 Актуально: 
Економiка. Полiтика. 
Соцiум.
8.05 Невигаданi iсторiї.
8.25 Vоїн - це я!
8.35 Натхнення.
9.00 Божественна 
лiтургiя ПЦУ.
11.00 Божественна 
лiтургiя УГКЦ.
12.15 Х/ф.
15.15,22.00 Концерт.
18.00,2.00,5.00 Пiд-
сумки тижня з А. Мiрош-
ниченко.
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!

4.30 Скарб нацiї.
4.40 Еврика!
4.45 Факти.
5.10 Не дай себе ошу-
кати.
5.55,1.50 Анти-зомбi.
6.50 Громадянська обо-
рона.
7.50,13.00 Т/с «Добро-
волець». (16+).
12.45 Факти. День.
13.55 Т/с «Пес». (16+).
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «Джон Вiк 3». 
(16+).
23.50 Х/ф «Пасажир». 
(16+).
3.25 Я зняв!

5.25 Т/с «Кафе на Са-
довiй». (12+).
9.35 МастерШеф. (12+).
13.45 СуперМама. (12+).
18.40 Битва екстра-
сенсiв. (16+).
21.00 Один за всiх. 
(16+).
22.10 Таємницi ДНК. 
(16+).

5.55,7.55 Kids` Time.
6.00 М/ф «Том i Джерi. 
Мотор».
8.00 М/ф «Корпорацiя 
монстрiв».
9.50 М/ф «Унiверситет 
монстрiв».
11.45 Х/ф «Скарб Ама-
зонки». (16+).
13.50 Х/ф «Мумiя». 
(16+).
16.20 Х/ф «Мумiя повер-
тається». (16+).
19.00 Х/ф «Мумiя: Гроб-
ниця Iмператора Дра-

конiв». (16+).
21.05 Х/ф «Цар скор-
пiонiв».
23.00,2.00 Вар`яти. 
(12+).
1.00 Improv Live Show. 
(12+).

5.50 Сьогоднi.
6.50,4.30 Реальна мiс-
тика.
8.55 Т/с «Вiр менi». 
(12+).
13.00 Т/с «Кровна по-
мста». (12+).
17.00 Т/с «Виховання 
вiдчуттiв», 1 i 2 с. (12+).
19.00 Сьогоднi. Пiд-
сумки з Олегом Пан-
ютою.
21.00 Т/с «Виховання 
вiдчуттiв». (12+).
23.00,2.00 Т/с «Доля на 
iм`я Любов». (12+).
1.30 Телемагазин.
3.35 Гучна справа.
5.30 Т/с «Топтун». (12+).

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 «Крах инже-
нера Гарина», 4 с. (16+).
7.50 Х/ф «Доспехи бога 
2: Операция «Кондор». 
(Гонконг). (16+).
9.55 Х/ф «Тихая гавань». 
(США). (16+).
12.25 Х/ф «Александр». 
(США - Великобри-
тания). (16+).
16.20 Х/ф «На гребне 
волны». (Япония - США). 
(16+).
18.55 Х/ф «Боец». 
(США). (16+).
21.30 Х/ф «Пеле: Рож-
дение легенды». (США). 
(16+).
23.30 Х/ф «Мгновения 
жизни». (США). (18+).
1.20 Х/ф «Риорита». 
(16+).
3.25 Х/ф «Есения». (Мек-
сика). (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.35 «Ух ти show».
9.20 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.20 Х/ф «Один день». 
(16+).
12.20 Х/ф «Якщо тiльки». 
(16+).
14.10,0.45 «Орел i 
решка. Навколо свiту».
23.00,1.30 Т/с «Ган-
нiбал». (18+).
3.00 «Нiчне життя».

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

годин.
12.00 Правила життя.
13.40 Правила вижи-
вання.
14.40 Шiсть соток.
18.00,22.20 Удачний 
проект.
20.30 Дача бородача.
23.50 Реальний секс.
0.40,3.40 Кориснi по-
ради.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.15 Х/ф «Така пiзня, 
така тепла осiнь».
6.50 «Слово Предстоя-
теля».
6.55 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
9.25 Т/с «Коломбо». 
(16+).
13.45 Х/ф «Один шанс 
на двох». (16+).
15.50 Х/ф «Збиток». 
(16+).
18.00 «Легенди карного 
розшуку».
22.10 Х/ф «Атака Юр-
ського перiоду». (16+).
23.55 Х/ф «Спека». 
1.55 «Речовий доказ».

6.10,1.25 Х/ф «Будущее 
совершенное».
7.45 «Диалоги о жи-
вотных. Новосибирский 
зоопарк».
8.25 «Устами младенца».
9.10 Местное время. 
Воскресенье.
9.40 «Пешком. Другое 
дело». Менделеев.
10.15,4.30 «Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым».
10.55 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым».
11.30 «Сто к одному».
12.15 «Большая пере-

делка».
13.15 «Парад юмора».
14.45,3.05 Х/ф «Еще 
люблю, еще надеюсь...»
16.15 Х/ф «Никому не 
говори».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым».

6.00,1.50,5.10 Мiстична 
Україна.
6.45 Випадковий свiдок.
9.00 Речовий доказ.
10.10 Правда життя.
11.15,18.05 У пошуках 
iстини.
12.10 Битва цивiлiзацiй.
13.10 Таємницi люд-
ського мозку.
14.05 Небезпечна пла-
нета.
17.05 Повiтрянi воїни.
19.00 Дива нашого 
життя.
20.00 Таємниця глибин з 
Джеремi Вейдом.
21.00 Земля: наш час.
0.00 Гучна справа.
1.00 Дика природа Чилi.
2.40 Бандитський Київ.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
10.05 М/ф «Гнiздо дра-
кона».
11.45 Х/ф «Красуня й 
чудовисько».
13.30,14.30,15.30,16.3
0,17.30,1.25 Одного 
разу пiд Полтавою.
00,15.00,16.00,17.00
Країна У 2.2.
18.00 Х/ф «Лицар дня». 
(16+).
20.20 Х/ф «Мiсiя немож-
лива: Наслiдки».
23.05 Х/ф «Трiшки ва-
гiтна». (16+).
2.40 Панянка-селянка.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.40,17.15 Х/ф «Ангелы 
Чарли: Только вперед». 
(США). (12+).
8.25 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (Франция). 
(12+).
10.15 Х/ф «Посейдон». 
(США). (12+).
11.50 Х/ф «Тайное 
окно». (США). (12+).
13.25 Х/ф «Человек-паук 
3». (США). (12+).
15.40 Х/ф «Ангелы 
Чарли». (США - Гер-
мания). (12+).
19.00,4.30 Х/ф «Обли-
вион». (США). (16+).
21.00 Х/ф «Синяя 
бездна». (США - Велико-
британия). (16+).
22.25 Х/ф «Синяя 
бездна 2». (США - Вели-
кобритания). (16+).
23.55 Х/ф «Помпеи». 
(США - Канада - Гер-
мания). (12+).
1.35 Х/ф «Почтальон». 
(США). (16+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.10,1.00 «Загублений 
свiт».
11.20 Х/ф «Кришталевi 
черепи». (16+).
13.10 Х/ф «Парк Юр-
ського перiоду».
15.50 Х/ф «Парк Юр-
ського перiоду 2».
18.15 Х/ф «Парк Юр-
ського перiоду 3».
20.05 Х/ф «Свiт Юр-
ського перiоду».
22.30 Х/ф «Основний 
iнстинкт». (18+).
2.00 «Вiдеобiмба 2».
4.40 «Найкраще».
4.45 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

неділя, 10 жовтня

Відповіді на кросворд з №37

По горизонталi:
1. Цифра. 5. Звуки храму. 7. 
Франц. фiзик. 9. Озеро в Ту-

реччинi. 10. Сильне клювання. 
11. Довгохвостий папуга. 12. 

Посудина для квiтiв. 14. 
Предмет поклонiння. 17. Марка 
лiтака. 18. Заперечна частка. 
19. Домашнє пiдземелля. 21. 

Пристрiй для утримання судна. 
23. Полiцейський США. 25. 

Озеро в Пн. Америцi. 27. Зе-
мельна мiра. 29. Вiйськ. фор-
мування. 30. Сувiй. 31. Мiсто в 

Азербайджанi.

По вертикалi:
1. «... Гра» (гурт). 2. Жiноче iм`я. 
3. Корозiя металу. 4. ... Цзе Дун. 

6. Iмпорт товару. 8. Кабiнет 
Мiнiстрiв України. 12. Свiйська 

тварина. 13. ... Капоне. 15. 
Мiсто в Грузiї. 16. Король Шек-
спiра. 20. Др.-руськ. князь. 22. 
... Лiнней. 23. Стiвен ... 24. За-
няття студента. 26. Реклам-

но-iнф. агентство. 28. Великий 
виграш.

По горизонталi:
1. Лаг. 3. Iво. 6. Гас. 9. Аск. 11. Анiта. 
13. Варта. 15. Но. 16. Ту. 17. Корм. 19. 
Кума. 20. Есе. 21. Корд. 24. Анди. 28. 
Бо. 29. Ор. 31. Земля. 34. Iмаго. 36. 
Ара. 37. Жук. 38. Гну. 39. Фет.

По вертикалi:
1. Лан. 2. Асiно. 4. Варум. 5. Ост. 6. Гай. 
7. Ка. 8. Св. 10. Кар. 12. Тор. 14. Ату. 
18. Мед. 19. Кеа. 22. Обман. 23. Рол. 
25. Ном. 26. Драже. 27. Аза. 30. Рок. 
32. Ерг. 33. Ял. 34. Iя. 35. Гут.

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

41 Тел.: Тел.: 09913203450991320345

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

41

41

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

51

ПОСТІЙНО
Вивіз живою вагою

Тел. 0663411681, 0969329526

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

СВИНЕЙСВИНЕЙ

51

40

35-38 грн./кг
Кіз, цапів 18 грн./кг

Тел. 0954898661, 
0684151318 (Родіон)

КУПЛЮ
ОВЕЦЬ, 

БАРАНІВ

КУПЛЮ СВИНЕЙ

41Тел.: 0669676637

Цілодобово

38

Новожанівський м'ясокомбінат 
закуповує від населення 

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

КОРІВ, БИКІВ, 
ТЕЛЯТ, КОНЕЙ 

38

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

КОРІВ ДІЙНИХ 
У БУДЬ � ЯКІЙ КІЛЬКОСТІ

 Тел.: 0982662042 ,0991737570 40

0502541132
 0501458166

КУПЛЮ 
СВИНЕЙ

Те
л.

 

38

КУПЛЮ СВИНЕЙ, 
СВИНОМАТОК, 

ТЕЛЯТ, БИКІВ, КОРІВ

0660502830 
0966308933

ТЕЛ.

40

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. : 0980449320 ,0501403606
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 
51

КУПЛЮ СВИНЕЙ,
СВИНОМАТОК

живою вагою

0662183433, 
0671111363Те

л.

БУДИНКИ
Продаж

� 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.	(3)		
� 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. (2) 
� 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. (4)
� БУДИНОК під дачу, с. Бутови-
чеське, Харківецька с/р. З/п 54 м.кв., 
газифікований. Колодязь, каналі-
зація. Жилий стан. Лічильники, гос-
подарські споруди, гараж, 2 погреби, 
з/д 16 соток. Тел. 0500629905. (4)
� 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. (1)
� 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. (1)
� БУДИНОК-інтернат, с. Білен-
ченківка, з/п 1100 м.кв. Цегляний, 
бетонні плити, дах вкритий шифером. 
Тел. 0680539775. (3)
� БУДИНОК добротний, жилий, 
цегляний, р-н Заяр, вул. Тельмана. 
З/п 68 м. кв., 3 кімнати, всі зручності, 
охайний стан, опалення – газовий 
котел. Гараж, господарські споруди. 
З/д 6 соток. Ціна при огляді. Тел. 
0966791430. (1)
� БУДИНОК, пров. Першотравневий 
(р-н дитбудинку), з/п 63,8 м.кв., з/д 7 
соток, господарські споруди. Комуні-
кації в будинку. Тел. 0667433172. (2)
� БУДИНОК, пров. 2-й Банний, 
8. З/п 81 м.кв., газ, вода, з/д 8,8 
соток, 4 кімнати. Ціна договірна. Тел. 
0954203913. (2) 
� БУДИНОК, с. Сергіївка, газ, л/
кухня, гараж, сарай. З/д 20 соток, 
приватизована. Деталі по телефону. 
Тел. 0953093033. (2)

� 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. (2)
� САДИБА під дачу або проживання, 
с. Новоселівка. Тел. 0502200275. (2)
� БУДИНОК,	  80 м. кв., с. Біленчен-
ківка. Газ, вода, господарські спо-
руди, з/д. Ціна при огляді, торг.  Тел. 
0661890273. (3)
� БУДИНОК,	   с. Плішивець, з/п 60 
м.кв., з/д 40 соток, господарські спо-
руди, л/к, 2 гаражі, газ, вода. Тел. 
0500554447. (1)
� 1/2	 БУДИНКУ, потребує ремонту. 
З/д 7 соток. Ціна 2500 у.о. з вашим 
переоформленням. Тел. 0500339845. 
(1)
� 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). (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, с. Хитці. Тел. 
0502824783.
� БУДИНОК, 90 м. кв., газифіко-
ваний, зі зручностями. Гараж, підвал, 
господарські споруди. З/д 10 соток. 
Р-н Підварок. Тел. 0662820905.
� 1/2	БУДИНКУ, вул. С. Білохи, 147. 
Ціна договірна. Тел. 0957483591, 
0509203797. 
� БУДИНОК, с. Красна Лука, 66,7 
м.кв.  Газ, вода, господарські спо-
руди, з/д, річка поряд. Ціна дого-
вірна. Можлива розстрочка. Розгляну 
всі варіанти. Тел. 0957757334.
� ДАЧА, кооп «Нафтовик». Тел. 
0992799339.   
� 1/2	 БУДИНКУ, центр, всі зруч-
ності, гараж з ямою. Погріб, сарай. 
Після 19,00 не турбувати. Тел. 
0978238683.
� БУДИНОК, л/кухня, гараж, з/д. 
Р-н з/д вокзалу. Недорого. Торг. Тел. 
0501942605. 
� БУДИНОК цегляний, 1990 р.з., 48 
м.кв., газ, вода, каналізація, 2 види 
опалення, з/д 15 соток. Терміново. 
Ціна 9 тис. у.о. Тел. 0500124450. 
� 1/2	БУДИНКУ,	недорого, без газу 
та ремонту, вул. Н. Грунь, 6. Тел. 
0665114842. (4)
� БУДИНОК, с. Вельбівка. Або 
обміняю на будинок чи квартиру 
у м. Гадяч у будь-якому стані. Тел. 
0502382613. 
� БУДИНОК, вул. Кіндратенка, 

109. Газ, вода, господарські спо-
руди. Гараж. Ціна договірна. Тел. 
0506359211. 
� БУДИНОК, р-н дитячого будинку. 
З/д 9 соток, л/кухня. Гараж, сарай, 
газ, вода. Або обміняю на 1-кімн. 
квартиру. Тел. 0661196506. 
� БУДИНОК, вул. Н. Грунь. Зруч-
ності, меблі, гараж, л/кухня, сарай, 
вхідний погріб, сад. З/д 10 соток. 
Ціна розумна, договірна. Тел. 
0953995098. 
� БУДИНОК, 1995 р.в., вул. О. 
Пчілки, 10х11м., гараж, сарай, л/
кухня, з/д 6 соток. Ціна 35 тис. у.о. 
Тел. 0992026522.
� БУДИНОК, с. Малі Будища. Газ, 
вода, з/д, господарські споруди, 
погріб. Тел. 0509493765. (2)
� БУДИНОК, 61 м.кв., р-н Заяр. Тел. 
0931258678. 
� СТАРИЙ	 БУДИНОК та 15 соток 
землі, с. Вельбівка. Тел. 0506297659. 
� БУДИНОК, в селі, для проживання 
або під дачу. Ціна за згодою, при 
огляді. Тел. 0956262141. 
� БУДИНОК, с. Хитці, 65 м. кв., газ, 
вода, зручності в будинку, л/кухня 
(пічне + вода). Усі господарські спо-
руди, гараж, з/д 21с. + 30с. сінокіс. 
Ціна договірна. Тел. 0664887098. (4)

КВАРТИРИ
Продаж

� 2-КІМН. кв., 2/5 поверх, по 
вул. Гетьманська, 48,9 м.кв. Част-
ковий ремонт. Тел. 0971828054, 
0507634108. (2)
� 2-КІМН. кв., р-н Черемушки, 2/3 
поверх. Тел. 0958357038. (2)
� 1-КІМН. кв., с. Петрівка-Ромен-
ська, Гадяцького р-ну. З/п 30 м.кв., 
2-й поверх. Тел. 0509947428. (2)
� 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.
� 3-КІМН. кв., р-н В. Кругу, в будинку 
де м-н «Горизонт». Є сарай, погріб. 
Тел. 0664116050, 0995412446. (2)
� 3-КІМН. кв., р-н Черемушки, інди-
відуальне опалення, дві лоджії, 
погріб, 1/5 поверх. Ціна договірна. 
Тел. 0673579965. (4)
� 2-КІМН. кв., 1/2 поверх, центр 
міста, гараж та сарай. Ціна дого-
вірна. Тел. 0994875190. 
� 2-КІМН. кв., 3/5 поверх, індивіду-
альне опалення, р-н Сарський. Тел. 
0957757237. 
� 1-КІМН. кв., 5/5 поверх, р-н 
Черемушки. Ціна 11 тис. у.о. Тел. 
0669538113. 

� 3-КІМН.кв., 62,3 м. кв., м\ п вікна, 
лічильники, опалення централізо-
ване, не кутова, Полтавська, 100. 
Тел. 0667121463.
� 3-КІМН.кв., 1-й поверх, м. Завод-
ське. Капітальний ремонт. Всі кім-
нати роздільні. Погріб, сарай. Ціна 
при огляді. Тел. 0505387106. 
� 2-КІМН. кв., 48 м.кв., 2-й поверх, 
р-н М. Круг, вул. О. Кобилянської. 
Гараж поряд. Тел. 0955777230. 
� 3-КІМН. кв., 1/5 поверх, вікна – 
склопакети, індивідуальне опалення, 
з/п 59 м. кв. Відмінний стан. Спальня і 
кухня із замовними меблями. Погріб і 
кладова у підвалі. Ціна при зверненні. 
Торг при огляді. Тел. 0953173193.
� 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. 0500348523. 
� 2-КІМН. кв., з/п 50,5 м. кв., вул. 
Гетьманська, 5/5 поверх. Ціна дого-
вірна. Тел. 0994573042.
� 3-КІМН. кв.,  1/5 поверх, р-н Сар-
ський, 68,7 м.кв., автономне опа-
лення. Дві лоджії. Ціна при огляді. 
Тел. 0953115816, 0955720391.		
� КВАРТИРА з усіма зручностями 
та індивідуальним опаленням, р-н 
цегельного заводу. Ціна при огляді. 
Тел. 0507659190. 
� 1-КІМН. кв., 18 м.кв., 5-й поверх. 
Або обміняю на 1-, 2-кімн. квартиру 
на другому поверсі. Тел. 0509779035. 

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

� З/Д	 під	 будівництво	 гаража. 
Вул. Гагаріна, 18Б, №159. Тел. 
0675312909. (2)
� З/Д	 0,1	 га., вул. Незалежності. 
Тел. 0506154758. (2)

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

� ЧАСТИНА	 БАЗИ	 , р-н залізнич-
ного вокзалу. Або здам в оренду. Тел. 
0662297556. (8)

ЗДАМ
� ЖИТЛО, подобово, на тривалий 
термін або бригаді у відрядженні, 
Інтернет, кондиціонер. Можливість 
надання відповідних документів. Тел. 
0508783429. (19) 
� БЕТОНОМІШАЛКА.	 Тел.	
0505976790.	(3)
� 1-КІМН. кв., подобово, р-н Чере-
мушки. Тел. 0501607067. (2)
� 2-КІМН. кв., р-н цегельного з-ду, 
частково вмебльована. На тривалий 
термін. Тел. 0996047142. (1)
� 2-КІМН. кв., р-н цегельного з-ду, 
на тривалий термін, з меблями. Тел. 
0996248149. (1)
� 3-КІМН. кв., з усіма зручностями, 
50,8 м.кв., центр міста, індивідуальне 
опалення. Є гараж. Тел. 0667525009. 
(1)
� 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. Опалення 
централізоване. Ціна 3 тис. грн./міс. 
Тел. 0994938468. (1)
� 1-КІМН. кв., на тривалий термін. 
Малосімейка, р-н Черемушки, 3-й 
поверх, централізоване опалення. 
Тел. 0671389187, 0507657197. (4) 
� 2-КІМН. кв., умебльована, євро-
ремонт. На тривалий термін. Не 
сімейним, без дітей, без тварин. Вул. 
Полтавська. Тел. 0662711008. (2)
� КІМНАТА у 3-кімн. квартирі. Центр 
міста, вул. Гетьманська. Умебльо-
вана. Проживання без господарів. 

Тел. 0953907078. (2)
� 3-КІМН. кв., з індивідуальним опа-
ленням, 3-й поверх, р-н цегель-
ного з-ду. На тривалий термін. Тел. 
0500385403. (2)

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

ГАРАЖІ
Продаж

� ГАРАЖ добротний, в центрі 
міста, з підвалом, 6х4м., з підвалом. 
Р-н магазину «Господарочка». Тел. 
0502545532.  
� ГАРАЖ добротний, перекриття 
– бетонні плити. 6х4м., біля складів 
ЦО. Тел. 0500385403. 
� ГАРАЖ. Тел. 0506154758. (2)
� ГАРАЖ з/п 62 м. кв., вхідний погріб, 
вул. Драгоманова (р-н гуртожитку 
училища культури). Земля та будівля 
приватизовані. Ціна договірна. Тел. 
0661868392.
� ГАРАЖ, р-н школи №4. Погріб, 
оглядова яма. Тел. 0660973433. 

АВТО
Продаж

� ВАЗ-2107, 2008 р.в., двигун 
1,6, інжектор, газ/бензин. Тел. 
0502145985. (1)
� ВАЗ-2104,	 1993 р.в., хороший 
стан, газ/бензин, КПП 5ст. Пова-
рена, пофарбована, фаркоп, тоно-
вана, хороша АКБ. Ціна договірна. 
Тел. 0507756573. (3)
� ГАЗ-53 (самоскид). Двигун Д-240. 
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Реклама:
1 стор. сторінка в кольорі, стандартний блок 

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

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

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

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

НЕКРОЛОГИ – 100 грн (1 блок без фото) 
Оголошення

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

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

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

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

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

Оплата здійснюється у вигідній для клієнта формі.

ПРАЙС-ЛИСТ

Тел. (05354) 3-34-67, 0508011885

З документами. Тел. 0979370496. (2)
	� ВАЗ-21099, 2005 р.в., 1,5 

інжектор, один власник, темно-зе-
лений металік. Пробіг 136 тис. км. 
Тел. 0508770997. (4)

	� VOLVO	440, газ/бензин, 1989 р.в., 
робочий стан. Недорого. Торг. Тел. 
0501942605. 

	� ВАЗ-2104,	 1992 р.в., в доброму 
стані, нова АКБ, замінене мастило. 
Сів і поїхав. Ціна 22 тис. грн. Тел. 
0500822215.  

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

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

МОТО
Продаж

	� МОПЕД	радянського виробництва.	
Тел. 0955711574.

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

	� БЛОК	 Т-25, колін вал, стартер, 
генератор, борона, головка. Тел. 
0502219042. 

	� ДВИГУН К-750.Блок, колін вал, 
пускач Т-40. Плуг до Т-40, само-
робний. Тел. 0982773705. (3)

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

	� ДОШКА, брус, штахет, шалівка. 
Дрова: сосна, береза. Доставка. Тел. 
0509080626. (14)

	� ПІСОК,	 КАМІНЬ	 бут,	 цегла,	
гранвідсів,	 чорнозем,	 перегній.	
Доставка.	Тел.	0662127037.	(1)

	� 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. (2)

	� ЦЕГЛА	 б/в та нова. ШИФЕР б/в. 
Пісок, щебінь, гранвідсів. Дошка. 
Доставка. Тел. 0501446845. (4)

МЕБЛІ
Продаж

	� ЛІЖКО	 2-спальне. Сучасний 
дизайн (від гарнітура). В ідеальному 
стані. Тел. 0958625441. (1) 

	� СТІНКА	 МЕБЛЕВА,	 дитяча. 
Ширина 3м., колір сірий металік з 
білим. Гарний стан. Тел. 0992878418. 

	� ДИВАН, ширина 1,70 м. Колір 
коричневий. Тел. 0992878418. (2) 

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

ЕЛЕКТРОНІКА
Продаж

	� NOKIA	 230. Гарний стан. Тел. 
0687331448. 

ОДЯГ, ВЗУТТЯ
Продаж

	� КУРТКА зимова, джинсова. Р. 
48-50, нова. Тел. 0997845363. 

	� ЧОБІТКИ зимові, замшеві, р. 39, 
нові. Тел. 0997845363. 

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. 
(1)

	� МОРОЗИЛЬНА	 КАМЕРА с. 
Римарівка. Ціна договірна. Тел. 
0663161832, 0686509314. (1)

	� ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ:	 різка, 
млин, тертушка, станок стругальний. 
Тел. 0666744148. (1) 

	� БІДОНИ,	бачки пластикові, чавуни, 
ящики на зерно, зерно, ручні: куль-
тиватор, розпушувач, дисковий під-
гортач, сівалка, труба азбестова, 
метал 4мм., дошка суха. Тел. 
0666744148. (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. (1)

	� 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 виноград 
на сік. Тел. 0506184275. (1)

	� КАРТОПЛЯ харчова. Можлива 
доставка. Тел. 0664284481. (1)

	� ТРУБИ 2-дюймові, двигун 5,5 
кВт., насос НШ-32, НШ-100. Насос 
«Водолей 32». Водяна станція. Тел. 
0954297312. (1)

	� ПШЕНИЦЯ. Ціна 7 грн./кг. Мож-
лива доставка. Тел. 0663867758. (2)

	� ПШЕНИЦЯ. Ціна договірна. Тел. 
0664355919, 0962686535. (2)

	� ВЕЛОСИПЕДИ	 з	 Європи	 на	
будь-який	 смак	 та	 бюджет.	 Тел.	
0668088886	(Сергій).	(2)

	� ГАРБУЗ-ДИНЯ. Гарбуз кормовий. 
Ціна договірна. Тел. 0666455761. (2)

	� ТРУБИ металеві, дюймові, 6 шт., 
по 6 метрів. Унітаз новий. Ванна 
металева. Плита газова. Диван 
1-спальний, розкладний. Банки 3, 
0,5л. Тел. 0506691211. (4)

	� ДРОВА твердих порід. Доставка. 
Тел. 0666681515. (3)

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

	� ПШЕНИЦЯ. Можлива доставка. 
Тел. 0957687467. (1)

	� ПРИЧЕП автомобільний, з доку-
ментами, хороший робочий стан. 
Ціна 7 тис. грн.. Тел. 0957843977. (3)

	� СІНО в тюках, з доставкою. Тел. 
0995139836. (7)

	� ЕЛ.	ДВИГУН 3кВт на 3000 об./хв., 
труба 400 мм., товщина стінки 5мм. 
і 12мм. Стіл для пікніка, розбірний, 
металевий. Тачка (розбірна) для 
перевезення сіна, соломи, бадилля 
кукурудзи. Тел. 0506184275. (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, вело-
сипед, електрична соковижималка, 
стінка, казани, трельяж, пилосос, 
блендер, каністри.  Тел. 0989542346. 

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

	� КАРТОПЛЯ велика, дрібна та 
середня. Тел. 0952263051. (2)

	� ВАГОНЧИК будівельний. Машинка 
«Singer». Тел. 0506154758. (2)

	� КИЛИМИ на підлогу різних роз-
мірів. Тарілки, миски, стакани, утят-
ниця, швидковарка. Тел. 0991796035.

	� МОРОЗИЛКА, ліжко дерев’яне 
2-спальне, з матрацом, стіл 
кухонний, дерев’яний 1,5х0,7м. 
Дошка для прасування, діжка 
фанерна. Тел. 0991796035.  

	� ВІДЕОМАГНІТОФОН «Panasonic» 
з касетами, гарний робочий стан. 
Магнітофон «Юпітер 203» в гарному 
стані, робочий. Обігрівач «Роус». Тел. 
0506184275. (4)

	� АКОРДЕОН, банки 0,5л., картопля 
дрібна, тренажер. Тел. 0669508367. 

	� ВЕРСТАТ деревообробний 380В., 
фуганок 40 см. Циркулярка 70. Ціна 
договірна. Тел. 0967562287. 

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

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

	� КАЛАНХОЕ, клівія, диффенбахія, 
драцена, алое, юкка, еухарис. Таз 
100л. Бутлі 5л. Тел. 0950678649. 

	� ХОЛОДИЛЬНИК «Днєпр», б/в. 
Ел. соковижималка, нова. Ел. м’ясо-
рубка, водонагрівач 50л., б/в, ручна 
соковижималка «Струмок». Коляска 
дитяча 2 в 1., в-к Польща. Тел. 
0993563784.  

	� ДОШКА соснова 45х30 довжина 
4,5м. Стовпчики дубові 15х15см., 
2-3м. Лаги 8х40см., довжина 4,5 м. 
Котел під газ/дрова. Дешево. Тел. 
0669083933.

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

	� ПРАЛЬНА	 МАШИНА «Indesit», 
люстра на 5 ріжків, книги художні, 
стелаж гаражний, матрац «Дормео», 
ліжко дитяче, дерев’яне, костюм 
чоловічий р.48-50, новий. Тел. 
0956136209. 

	� КАРТОПЛЯ дрібна, 20 відео – 300 
грн. с. Хитці. Тел. 0953407265. 

	� ШАФА 3-дверна б/в, антресоль 
3-дверна, б/в. Швейна машинка 
«Подольська», ножна. Телевізор 
б/в. Банки 1л. Памперси «м». Тел. 
0678692045. 

	� КОТЕЛ чавунний б/в, можливо 
переобладнати під дров’яний. Тел. 
0669487505, 0679324763. 

	� БАЯН, плита чавунна, дверцята, 
колосники, електронасос «Малиш», 
мотопилка «Дружба», каністра 
20л., вікна засклені, молот коваль-
ський, електролічильники 380В. Тел. 
0509286591. 

	� АМОРТИЗАТОР ІЖ, вимикачі 
380Вт., кабель 380Вт., багажник до 
мото Іж. Скло віконне, ключі для роз-
кручування батарей опалення. Дзер-
кала до вантажного автомобіля. Тел. 
0509286591.  

	� КАРТОПЛЯ дрібна. Тел. 
0965691337.  

	� ВОРОТА гаражні, 2,5х2,0м. 
Зернодробілка 3-фазна. Тел. 
0500348523, 0667509671. 

	� ГАРБУЗИ с. Римарівка. Тел. 
0502219042. 

	� КОСТЮМИ для східних танців, 
комбайн кухонний «Vico». Йогуртниця  
«Clatronic». Відеопрогравач касетний 
«Panasonic». Тел. 0508092760.  

	� ОБІГРІВАЧ	 «Роус», портативний, 
батарея чавунна, 8-ми секційна. 
Електродвигун 1425 об./хв. Блоки 
40х20. Цегла б/в. Тел. 0668791450.

	� КАРТОПЛЯ дрібна. Тел. 
0994866321, 0952501361.  

	� ЯБЛУКА домашні, без хімобробки. 
Груші «парижанка». Сушка. Двигун 
редуктор 1,6 кВт. Тел. 0665895177. 

	� КАРТОПЛЯ дрібна. Ціна договірна. 
Тел. 0506549659. (2)

	� ЛАМПА	 ПАЯЛЬНА. Меблі. Банки. 
Каністри, бочки, бідон. Теле-
візор. Візок до велосипеда. Вело-
сипед і стільчик, дитячі. Відеомагні-
тофон. Ботинки р.42, чоловічі. Тел. 
0955711574. 

	� ПЕРЕГНІЙ. Дрова, обрізки з 
пилорами, тирса. Доставка. Тел. 
0979796234. (4)

ТВАРИНИ
продаж

	� КОЗИ дійні, кітні. Козенята пару-
вального віку. Тел. 0682163214. (1)

	� КІЗОЧКИ, с. Лютенька. Одна око-
тилась весною, друга окотиться + - 
20 вересня. Первітки. Терміново. Тел. 
0506381213. (2)

	� ТЕЛИЦЯ, тільність 6 місяців, с. 
Соснівка. Тел. 0673930359. (2) 

	� КІЗОЧКА	 ТА	 ЦАПИК (берез-
неві), «зааненської» породи. Тел. 
0688110568. (1)

	� ТЕЛИЧКА, вік 3 міс., «лебединської 
породи». Тел. 0688110568. (1)

	� ТЕЛИЦЯ, тільна 4 міс. Тел. 
0663698661. (1) 

	� КОЗА білої масті, не кітна, молода, 
с. Сергіївка. Тел. 0962380558, 
0951089628. (3)

	� ДВІ	ТЕЛИЧКИ, вік 7 міс. Від поро-
дистих корів. На утримання. Тел. 
0962903136. (3)

	� 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. (3)

	� КОЗИ. Тел. 0992279628, 
0963814350. 

	� КІЗОЧКА	 шукає	 цапика для спа-
рювання. Тел. 0660750526

	� ВІЗЬМУ	 в	 турботливі	 руки 
3-мастну кішечку. Тел. 0660750526. 

	� ГУСИ. С. Сватки. Тел. 0661913310. 
(4)

КУПЛЮ
 

	� СТАРІ	 ТЕЛЕВІЗОРИ, магніто-
фони та іншу теле-радіо апара-
туру радянського виробництва. Тел. 
0957701016. (1)

	� КАРТОПЛЮ	 ЇСТІВНУ,	 нового	
урожаю.	 Тел.	 0681153304,	
0661757331.	(1)

	� ЗЕМЛЮ	 с/г призначення (пай). 
Тел. 0631081997. (2)  

	� КАШТАН. Горобину. Тел. 
0953227347, 0956795927, 
0666471376. (3)

	� БУБОН (музичний інструмент).  
Тел. 0669383832. (1)

	� ХОЛОДИЛЬНИКИ, газові плити, 
пральні машини, телевізори у робо-
чому та неробочому стані. Тел. 
0662000908. (1)

	� СКЛЯНІ	 БУТЕЛІ ємністю від 10 і 
більше літрів. Тел. 0663120600. (4)

	� МОСКВИЧ	 КОМБІ	 у гарному тех-
нічному стані. Тел. 0660073589. (4)

	� ПЛИТУ із в’юшками, б/в. Тел. 
0997648724. 

	� ГАРБУЗИ, картоплю дрібну, куку-
рудзу в качанах, дрова. Обмін. Тел. 
0995586145. 

	� БУДИНОК, будівлю під розбір. Тел. 
0979796234. (4)

ЗНАЙОМСТВА

	� ЧОЛОВІК,	 42	 роки, познайо-
миться з жінкою згідною на переїзд. 
Можна з дитиною. Тел. 0994146023. 
(2)

ПОСЛУГИ

	� РЕМОНТ	 ПРАЛЬНИХ	 МАШИН,	
холодильників,	 мультиварок,	
мікрохвильовок,	 пилососів,	 хлі-
бопічок	та	іншої	побутової	техніки.	
Ремонт	електроінструментів.	Тел.	
0953255822,	0678862611.	(2)

	� БУРІННЯ	 ВОДЯНИХ	 СВЕРД-
ЛОВИН. Підключення насосного 
обладнання. Якість. Гарантія. Тел. 
0985050506, 0668136376. (1)

	� Б’ЄМО	 СВЕРДЛОВИНИ. Тел. 
0687844221. (1)

	� КОПАЄМО, чистимо, поглиблюємо 
колодязі. Копаємо каналізації. Тел. 
0664865679. (1)

	� СПИЛЮВАННЯ	 ДЕРЕВ будь-якої 
складності. Тел. 0988654900. (3)

	� ПРИВЕЗУ: пісок, гран-
відсів, щебінь, кільця на каналі-
зацію, Послуги маніпулятора. Тел. 
0662127037. (14)

	� САНТЕХНІКА.	 УСІ	 ВИДИ	 РОБІТ: 
монтаж – демонтаж, металопласт – 
екопласт, каналізація. Встановлення 
лічильників, бойлерів, насосних 
станцій. Вода, опалення. Ремонт. 
Тел. 0662743611. (Олексій). (15)

	� ВИКОНАЄМО	 РОБОТИ: монтаж 
– демонтаж дахів. Шифер, метало-
черепиця, м’яка покрівля. Ремонт 
у Вашій оселі під ключ. Копаємо, 
армуємо, заливаємо бетоном. Тел. 
0991447497. (3)

	� КОПАЄМО	 КАНАЛІЗАЦІЇ, фун-
даментні траншеї, туалетні ями. 
Виконаємо земельні роботи. Тел. 
0956120524. (2)

	� МОНТАЖ	 ПАРКАНІВ,	 воріт	 та	
хвірток	з	металопрофілю.	Цоколь	
з	 металопрофілю.	 Конструкції	 з	
металу	та	інше.	Тел.	0664198360,	
0972700086.	(1)	

	� 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. (1)

	� ДАВЛЮ	ТА	ПРОДАЮ	СІК: яблуко, 
груша, виноград. М. Круг, пров. 
Дачний, 13. Тел. 0992088341. (1)

	� РЕМОНТ	 ХОЛОДИЛЬНИКІВ 
за викликом. Тел. 0990617751, 
0977600263. (1)

	� 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.	(2)

	� 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. (5)	

	� РЕМОНТ	 ПРАЛЬНИХ	 МАШИН,	
холодильників,	 мультиварок,	
мікрохвильовок,	 пилососів,	 хлі-
бопічок	та	іншої	побутової	техніки.	
Ремонт	електроінструментів.	Тел.	
0953255822,	0678862611.	(2)

	� КЛАДКА будь-якої цегли, каменю, 
піноблоків. Якісно. Доступна ціна. 
Можливий виїзд по району. Тел. 
0667011653, 0975799474. (2)

	� 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. (2)

	� РЕМОНТ: плитка, штукатурка, 
сантехніка, електрика, гіпсокартон, 
пластик, ламінат, лінолеум. Санвузол 
під ключ. Тел. 0662806685. (2)

	� РЕМОНТ	 ПРАЛЬНИХ	 МАШИН,	
холодильників,	 мультиварок,	
мікрохвильовок,	 пилососів,	 хлі-
бопічок	та	іншої	побутової	техніки.	
Ремонт	електроінструментів.	Тел.	
0953255822,	0678862611.	(2)

	� БУРІННЯ	 СВЕРДЛОВИН на воду 
різних діаметрів. Комплектація філь-
трами з нержавіючої сталі, поліпро-
пілену (на вибір). Тел. 0660428837, 
0967716776. (2)

	� ПОСЛУГИ	 ЕЛЕКТРИКА: 
монтаж, ремонт, консультація. Тел. 
0950810277. (2)

	� НАТЯЖНІ	 СТЕЛІ. Всі види вну-
трішніх робіт: гіпсокартон, тепла 
підлога та інше. Санвузол під ключ. 
Монтаж/демонтаж дахів. Зварю-
вальні роботи. Утеплення будинків. 
Виїзд по району. Тел. 0661194638, 
0665947293. (1)  

	� ПЕРЕТЯЖКА	 САЛОНІВ	 АВТО. 
Перетяжка меблів. Тел. 0679586210. 
(3)

	� ПРИВЕЗУ: пісок, щебінь, гран-

відсів, цеглу, глину, землю, перегній, 
гній, дрова рубані. Вивезу сміття. 
Тел. 0669568122. (3)

	� КЛАДКА	 ЦЕГЛИ. Можливий виїзд 
по району. Тел. 0993642826. (1)

	� 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). (3)

	� ЧИСТИМО	 ТА	 ПОГЛИБЛЮЄМО 
колодязі, копаємо каналізації. Вико-
нуємо монтаж труб. Тел. 0997072433, 
0972524399. (2)

	� ВИКОНАЮ	 РЕМОНТНО-БУДІ-
ВЕЛЬНІ	 РОБОТИ.	 Штукатурка,	
шпаклівка.	Швидко	та	якісно.	Тел.	
0500532309.	(4)

	� МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ дахів. Сай-
динг, блокхауз. Бетонні роботи. Виїзд 
по району. Тел. 0996891377. (2)

	� РЕПЕТИТОР	 НІМЕЦЬКОЇ	 МОВИ. 
Підготовка до ЗНО, контрольних 
робіт різних видів. Тел. 0500385403. 
(2)

	� ПИЛЯЮ	ДЕРЕВО будь-якої склад-
ності. Можливий виїзд по району. 
Тел. 0667724345. (4)

РОБОТА

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

 � Організації на постійну роботу в 
тендерний відділ потрібен СЕКРЕТАР	

ОФІС-МЕНЕДЖЕР. Вимоги: бажано 
вища освіта, знання ПК, навички пра-
вильного спілкування, знання діло-
водства. Тел. 0930060043. (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. (1)

 � Запрошуємо СПЕЦІАЛІСТІВ	
У	 СФЕРІ	 БУДІВНИЦТВА	 ТА	
РЕМОНТУ. М. Гадяч вул. Героїв Май-
дану, 5/1. Тел. 0669923177 (Олек-
сандр). (2)

 � Запрошуємо на роботу РІЗНОРО-
БОЧИХ	ТА	СПЕЦІАЛІСТІВ	ПО	УКЛА-
ДАННЮ	 ПЛИТКИ. Тел. 0660750777. 
(3) 

 � На постійну роботу потрібен ВОДІЙ 
на авто КамАЗ. Тел. 0958272559. (3)

 � На роботу потрібен ОПЕРАТОР	
КОТЕЛЬНІ на опалювальний сезон. 
Тел. 0506935590. (1)

 � На роботу потрібен ЕЛЕКТРИК. 
Тел. 0506935590. (1)

 � Підприємству ТОВ НВП «Нафтогаз-
сервіс» на постійну роботу потрібні 
працівники по спеціальності:: ГАЗО-
РІЗАЛЬНИК. Досвід роботи обов’яз-
ковий. Звертатися за адресою: 
м. Гадяч, вул. Енгельса, 37. Тел. 
0503055167. (2)

	� ПОТРІБНІ	ПРАЦІВНИКИ для вико-
пування саджанців. Телефонувати до 
18,00. Тел. 0508787535. (3)

 � На постійну роботу потрібен ПРО-
ДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ. М-н «Тех-
номаркет», м. Гадяч, вул. Гетьман-
ська, 13. Тел. 0957763147. (4)

	� ШУКАЮ	 РОБОТУ. Жінка, вік 60 
років. Розгляну всі пропозиції. Тел. 
0957776612. 

	� 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)

	� ЧИСТИМО	ТА	
ПОГЛИБЛЮЄМО	

КОЛОДЯЗІ.	Встановлюємо	
бетонні	кільця.	Копаємо	

каналізації.	Тел.	
0507345680.	№41

	� ЗДАМ	В	ОРЕНДУ	
ПРИМІЩЕННЯ																										

під	магазин	чи	офіс.	
Ринок	«Орбіта».																																			

Тел.	0503462730.	(№40)		

ТОВ «Будсантехпроект» надає послуги з обслуговування, прочистки та перевірки 
димових і вентиляційних каналів з наступною видачею           
 АКТУ ПЕРЕВІРКИ ДИМОВИХ ТА ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ КАНАЛІВ.

Адреса: вул. Полтавська, 17-А 
(колишня піцерія «Чіполіно»)

Тел. для довідок: 0665553727, 0509975774. (№41)

	� ЗАКУПОВУЄМО	
	� МЕТАЛОБРУХТ																

чорних	та	кольорових	
металів.	Самовивіз	по	місту	

та	району.	ДОРОГО.
	� Тел.	0501974298	(№41)

4 тур ВИЩА ЛІГА 
25 вересня 2021 р. (субота):

«КЛФ» (Полтава) – «Велика Ба-
гачка» (В. Багачка)—3:0

«Інваспорт» (Полтава) – «Стан-
дарт» (Н. Санжари)— 1:3

«Дружба» (Очеретувате) – «Луб-
ни» (Лубни) — 0:1

«Пирятин» (Пирятин) – «Чу-
тове» (Чутове) — 3:6

4 тур ГРУПА «А» 
26 вересня 2021 р. (неділя):

«Ягуар» (Кременчук) – СК «Гео-
логія-2» (Нова Галещина) — 1:0

22 вересня 2021 р. (середа):
ФК «Кремінь-2» (Кременчук) – «Гір-

ник-Спорт-2» (Горішні Плавні) — 2:3

4 тур ГРУПА «Б» 
26 вересня 2021 р. (неділя):

ФК «Опішня» (Опішня)–  «Ко-
мишня» (Комишня) — 3:0

«Локомотив» (Гребінка) –«Аль-
таір» (Бутенки) — 2:1

Громадська спілка «Асоціація футболу Полтавщини».

ФУТБОЛ
РЕЗУЛЬТАТИ 
ВИЩОЇ ЛІГИ 
ТА ПЕРШОСТІ ОБЛАСТІ 
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Вітання

ВІТАЄМО ВІТАЄМО 
молодих маммолодих мам

26.09. Вікторія Яременко 
(с.Веприк) 

 хл., 3860 56 см

Минулої суботи закохані серця поєднали 
Гузії Олександр та Вероніка (Гапоненко), с. Сари.

Фото. В. Лидзаря.

ВІТАЄМО МОЛОДЯТ! ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
Із метою підвищення 
фахового рівня 
вчителів фізичної 
культури закладів 
загальної середньої 
освіти КУ 
«Гадяцький центр 
професійного 
розвитку 
педагогічних 
працівників» на 
базі ОЗО «Сарська 
спеціалізована 
школа» проведено 
семінар-практикум 
для вчителів 
фізичної культури 
та курсу «Захист 
України» закладів 
загальної середньої 
освіти Гадяцької, 
Великобудищанської, Краснолуцької, 
Лютенської, Петрівсько-Роменської та 
Сергіївської територіальних громад «Організація 
національно-патріотичного виховання дітей 
та учнівської молоді: практичний аспект».
Учасники семінару обговорили положення прове-

дення змагань та територіальних етапів військово-па-
тріотичної гри «Сокіл» («Джура»), обласної військо-
во-патріотичної гри «Петлюрівський вишкіл».

У практичній частині семінару-практикуму вчите-
лі стали учасниками відкритого фрагменту уроку «За-
хист України» у 10 класі «Автомат Калашникова».

Після демонстрації та презентації можливостей за-
кладу, учасники заходу мали змогу спробувати власні 
можливості та перевірити свої знання і вміння у роз-
биранні і складанні автомата, спорядженні магазину, 
подоланні смуги перешкод.

За матеріалами Гадяцької міськради.
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МАМИНА ПІСНЯ І ДІДУСЕВА СКРИПКА 
ВИВЕЛИ В ЖИТТЯ

Ще в дитячі роки Віктор 
любив слухати українські 
народні пісні, які гарно 
співала його мама. Хоча 
деякі знав тоді напам’ять. А 
музику полюбив, і особливо 
скрипку, коли у перший 
клас до них на урок музики 
і співів прийшов учитель 
Борис Олександрович 
Жолобовський. 

Визначною подією для колективу во-
кального гурту «Тоніка» (керівник – 
Віктор Посенко) Гадяцького районно-
го Будинку культури (нині – Будинок 
культури Гадяцької міської ради) стало 
присвоєння звання «народний». До цієї 
високої оцінки самодіяльні митці йшли 
довго. Це були навіть не роки, а десяти-
ліття. Усі, хто причетний до творчості 
колективу, підтвердять цю думку.   

Уперше про вокально-інструменталь-
ний ансамбль «Тоніка» РБК в місті за-
говорили в далеких 60-х роках минуло-
го століття. Цей період у житті нашої 
колишньої Батьківщини характеризу-
вався масовим народженням творчих 
колективів в організаціях, установах, на 
промислових підприємствах і, звичайно 
ж, у закладах культури. Такі ВІА грали 
на танцювальних майданчиках і мали 
шалену популярність серед молоді. 

Гадяцька «Тоніка» звучала в міському 
парку «Перемога». Правда, слід зазна-
чити, що слово «дискотека» з’явилося 
в нашому лексиконі згодом, а тоді для 
молоді 60-х це були просто танці. Уя-
віть собі вщерть наповнений танцмай-
данчик, на сцені якого – патлаті хлопці 
в широченних кльошах, із електрогіта-
рами, іншими музичними інструмента-

ми (хто на чому вмів), підсилювачами 
й аудіоколонками, що на фоні ниніш-
ньої техніки не витримує жодної кри-
тики. Але, незважаючи на це, музична 
апаратура працювала, солісти співали 
і публіка була в захваті. Навколо май-
данчика гуртувалися міські школярі з 
потаємною надією якось-таки потрапи-
ти за огорожу. Сувора тітонька-контро-
лер із Будинку культури (давно це було 
– не запам’ятав її імені) не пропускала 
таких на танці, мовляв, «малі ще, ідіть 
уроки вчіть».                                            

Декого з учасників першого складу 
ВІА «Тоніка» немає з нами: передчасно 
пішли за вічну межу. Не хочеться віри-
ти, що таланти помирають. Можливо, 
там, куди їхні душі поселив Всевиш-
ній, вони беруть у руки інструменти, 
щоб зіграти мелодії своєї юності. Піс-
ні у виконанні «Тоніки» збереглися на 
магнітофонних бобінах – прообразах 
нинішніх флешок. 

У наступному складі ВІА (це був 
1972 рік) почав грати учень другого 
курсу Гадяцького культурно-освітньо-
го училища імені І. П. Котляревського 
Віктор Посенко. Багатьом шанувальни-
кам творчості цього колективу високий 
худенький хлопчина запам’ятався тим, 
що виходив на сцену зі скрипкою. З 
цим музичним інструментом пов’язана 
цікава і хвилююча історія, до якої при-
четні кілька членів родини Посенків. 

На початку ХХ століття, напередодні 
революційних потрясінь на теренах Ро-
сійської імперії, прадід Віктора одержав 
подарунок від панської родини із Сум-
щини. Серед домашнього начиння, яке 
родич привіз до Гадяча на підводі, була 
скрипка. Прадід музикантом не був, од-
нак поява цього інструмента в родині 
стала добрим знаком, своєрідним про-

вісником народження майбутньої та-
лановитої особистості. На скрипці грав 
дідусь Віктора. Тато й мама мали хоро-
ший слух, добре співали, часто разом 
із сином. Скрипка у той час перейшла 
до вчителя музики і співів Гадяцької 
середньої школи №2 Бориса Олексан-
дровича Жолобовського. Саме він поре-
комендував батькам віддати сина на му-
зику. Майбутньому скрипалеві учитель 
передав інструмент його прадіда. Відто-
ді ця безцінна реліквія – у руках Вікто-
ра Михайловича.

Як зізнається нині герой нашої розпо-
віді, навчатися гри на скрипці соромив-
ся: він був один хлопець, решта – дівча-
та. Але батьки невблаганні. Довелося 
змиритися. Проявив себе старанним 
учнем. Прийшла любов до цього ви-
тонченого інструменту. Хоча меткому 
хлопцеві часто не вистачало терпіння 
розучувати класичні твори. Воно і зро-
зуміло: за вікном зима, кучугури снігу, 
однолітки на санчатах та лижах ката-
ються, а йому належить готуватися до 
академічного концерту. Батьки не зна-
ли нот, тож не могли перевірити, що і як 
грає їхній син. Віктор іноді йшов на ма-
ленькі хитрощі – імпровізував. Правда, 
усе одно доводилося згодом наздоганя-
ти згаяне. Уміння створювати імпрові-
зації на класичну музику згодом допо-
могло Віктору Посенку під час роботи 
у творчих колективах. 

Танцювальний майданчик міського 
парку «Перемога» літньої пори та фойє 
районного Будинку культури стали хо-
рошою школою для музикантів та со-
лістів. Адже мали можливість вико-
нувати нові пісні, аранжувати твори 
попереднього репертуару. Здається, це 
були найкращі репетиції перед концер-
тами, у яких часто брали участь солісти 

ВІА «Тоніка». Найпалкіший шануваль-
ник самодіяльних митців – молодіжна 
аудиторія. 

Після закінчення культурно-освіт-
нього училища Віктор Посенко два 
роки служив у армії – у духовому ор-
кестрі Групи радянських військ у Ні-
меччині. Скрипка тут не знайшла за-
стосування. Тому Віктор освоїв ударні 
інструменти. Під кінець служби коман-
дування частини запропонувало всту-
пати на факультет військових дириген-
тів Московської консерваторії імені П.І. 
Чайковського. Віктор цією пропозиці-
єю не скористався.

Після звільнення в запас працював у 
музичному колективі курорту «Мир-
город», у гурті «Краяни» Полтавської 
обласної державної філармонії. Згодом 
повернувся в рідне місто. З роками на-
бирався досвіду. З’являлися нові друзі. 
З багатьма Віктор Посенко і зараз під-
тримує тісні стосунки. Розповідає про 
ентузіастів естрадної ниви, з якими до-
водилося працювати: Євгенія Тринька, 
Миколу Лепського, Валерія Тарасен-
ка, Григорія Головка, Валерія Соколика. 
Життя розкидало їх по світу, але зали-
шилися теплі спогади про колись спіль-
не музичне минуле.

Відбулося немало змін у творчій ді-
яльності «Тоніки». Її керівник Віктор 
Посенко дійшов висновку, що епоха 
вокально-інструментальних ансамб-
лів уже минає. До того ж, усе складні-
ше вдається знаходити віртуозів, які б 
були вмілими музикантами і таланови-
тими вокалістами. У період творчих по-
шуків, якими переймався Віктор Ми-
хайлович в рідному Гадячі, на естраду 
прийшли такі колективи, як «Гетьман», 
«Кобза». Оновилися «Краяни». Це вже 
були вокальні колективи. Саме таким 
стала і гадяцька «Тоніка», але зі своїм 
неповторним багатоголоссям. 

У нинішньому складі гурту – Олек-
сандр Олефіренко, Андрій Чайка, Ві-
талій Васильченко і, звичайно ж, не-
змінний керівник Віктор Посенко. З 
колективом працює саксофоніст Олек-
сандр Близнюк.

Концерти «Тоніки» зачаровують слу-
хачів, незалежно від того, якій аудиторії 
вони адресовані: жителям села чи міста. 
Віктор Михайлович розповідає, як зу-
стрічали митців у селі Коновалове, що 
на Гадяччині. У малій актовій залі сіль-
ського клубу, як мовиться, ніде було 
яблуку впасти. На концерт зібралися 
старі й молоді, місцеві жителі, а також 
мешканці сусідніх населених пунктів. 
Кожен, хто побував на концерті «То-
ніки», має високу думку про колектив.

Творчість вокального гурту вже 
вийшла за межі не тільки Гадяцького 
краю, але й Полтавщини та України. 
Колектив брав участь у Міжнародно-
му фестивалі-конкурсі «INTERFEST 
KITEN», який відбувався в Болгарії. У 
номінації «Вокальне мистецтво» «Тоні-
ка» під керівництвом Віктора Посенка 
здобула найвищу нагороду – Гран-прі.

Колектив нині готує нову концертну 
програму. Шанувальники, найімовір-
ніше, зможуть почути її під час концер-
ту «Тоніки». Не будемо розкривати всі 
секрети, але переконані, що це дійство 
не тільки подарує гадячанам позитивні 
емоції, але й стане сюрпризом.

Хочеться побажати гурту «Тоніка» і 
Віктору Посенку, який 28 вересня свят-
кував свій день народження, творчих 
успіхів та нових перемог.

Василь Глухота.
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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

ЧЕМПІОНАТ ІЗ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ 
ТА ПІШОХІДНОГО ТУРИЗМУ

Відбувся 25 вересня, у Вельбівці, на базі ДОТ «Го-
ризонт». Взяли участь депутати місцевих рад 
Полтавщини та працівники органів місцевого са-
моврядування: голова Полтавської обласної ради 
Олександр Біленький, його перший заступник Олек-
сандр Лемешко, депутати облради, а також депутати 
Зіньківської, Чорнухинської, Решетилівської, Сенчан-
ської, Гоголівської, Білицької, Краснолуцької, Велико-
будищанської громад.

Змагання зі спортивного орієнтування й техніки 
туризму проводяться щорічно, з 2017 року. Минуло-
го року, через коронавірусну інфекцію, чемпіонат не 
відбувся. Цього року, заявку на участь у змаганні по-
дали 15 команд, але через погодні умови деякі з них 
не приїхали. 

Пішохідний туризм серед депутатів місцевих 
рад усіх рівнів та працівників органів місцевого 
самоврядування Полтавської області:
1 місце: команда Решетилівської міської ради.

2 місце: команда Зіньківської територіальної 
громади;

3 місце: команда Чорнухинської територіальної 
громади;

У спортивному орієнтуванні серед 
чоловіків найкращі результати: 
група ЧА:
1 місце – Ігор Скляр;
2 місце – Артем Стребко;
3 місце – Юрій Кальник.
група ЧВ:
1 місце – Павло Мусієнко;
2 місце – Микола Сорокін;
З місце – Анатолій Павленко.
група ЧС:
1 місце – Олександр Бондаренко;
2 місце – Сергій Бульвага;
3 місце – Руслан Грінько.
Найкращі результати у спортивному 
орієнтуванні серед жінок: 
група ЖА:

1 місце – Тетяна Бардіна;
2 місце – Леся Турбаєвська:
3 місце – Олена Ващук.
група ЖВ:
1 місце – Євгенія Жукова;
2 місце – Віталіна Пинчук;
3 місце – Марина Журавльова.
група ЖС:
1 місце – Оксана Жовтяк;
2 місце – Тетяна Сидоренко;
3 місце – Світлана Новікова.
Спортивне орієнтування серед депутатів 
місцевих рад усіх рівнів та працівників органів 
місцевого самоврядування Полтавської області:
1 місце Зіньківська територіальна громада.
2 місце Великобудищанська територіальна громада;
3 місце Краснолуцька територіальна громада;
Переможців чемпіонату нагородили кубками, грамо-

тами, медалями та заохочувальними призами.
«НП»

Фото із сторінки О. Біленького.
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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, биківКорів, биків
телят, коней, свиней, телят, коней, свиней, 

баранівбаранів
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
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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

породи КОББ-300

ПРОДАМ 
ПІДРОЩЕНОГО 

БРОЙЛЕРА

Тел. 0661090559

ВАГА ВІД 1,5 КГ

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. 0987518586 ,0991447457 (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

афіша

ТЕЛЕФОН	
редакції:	

0508011885	
3-34-67
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ПОГОДА

Марка 
пального

Вартість, 
грн 

А-92 28,62

А-95 29,70

ДП 27,84
ГАЗ 17,57

Марка Вартість, 

Ціни на пальне станом на 
28.09.2021 р.

Курс валют станом 
на 28.09.2021 р.

Купівля Продаж НБУ

USD 26,56 26,77 26,6556

EUR 30,97 31,35 31,1764

10 RUB 3,24 3,75 3,6681

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

28.10.2021

46Тел.0958276908

ПОСЛУГИ 
АСЕНІЗАТОРА
ЗІЛ-130 ОБ’ЄМ 

6 м куб.

ПО МІСТУ 
ТА РАЙОНУ

42

(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, 30 вересня 
Ясно
мін. +5°, макс. +14°

П’ятниця, 1 жовтня 
Ясно
мін. +5°, макс. +15°

Субота, 2 жовтня
Ясно
мін. +6°, макс. +16°

Неділя, 3 жовтня
Хмарно з проясненнями
мін. +7°, макс. +15°

Понеділок, 4 жовтня
Невелика хмарність
мін. +7°, макс. +15°

Вівторок, 5 жовтня
Хмарно з проясненнями
мін. +8°, макс. +15°

Середа, 6 жовтня
Хмарно з проясненнями
мін. +9°, макс. +16°

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

42

Фермерське господарство
«Литвиненко-Агро» 
Візьме в оренду паї 

на території колишньої 
Книшівської с/р.

 Орендна плата висока. 
Тел. 066 839 27 97

41

3
8Тел. 0507747092

яблучний, 
виноградний, 

грушевий.
ОЛІЯ, ДЕРТЬ.

СІК 

МАГНІТНІ БУРІ У ЖОВТНІ

Слабка магніт-
на буря – 1 жовтня.
29-30 – середня маг-

нітна буря.

КАЛЕНДАР СТРИЖКИ 
ТА КРАСИ 

Сприятливі дні для стриж-
ки: 2-4, 10-14, 19-20, 25, 29.

Сприятливі дні для фар-
бування: 2-3, 7, 10-13, 15-

18, 20, 22-25, 29-30 .
Несприятливі дні: 
6, 15-16, 18, 26.

МАНІКЮР, ПЕДИКЮР

Сприятливі дні: 1, 8, 12-13, 15, 22, 29. 
Несприятливі дні: 1-3, 9-10, 13, 16-17, 22, 25-31.

МІСЯЧНИЙ КАЛЕНДАР 
РИБАЛКИ 

Клює добре: 1-10, 15, 27-31,
Клює так собі: 2-3, 9, 16-18, 24-26.

Клює погано: 4-8, 19-23.



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

№ 38 (986)
30 вересня 2021 року24 Інформуємо

ЩОБ ДІМ СТОЯВ НА СВОЇЙ ЗЕМЛІ
Не хочеться про сумне, але з життя 

факту, як слів з пісні, не викинеш.
Приклад з життя. Стара самотня 

жінка в селі під Києвом закінчила свій 
земний шлях. Рідня, хоч і далека, у неї 
була, тому з’їхалася на похорон. І тут 
з’ясувалося, що похорон потрібно ко-
мусь організувати. У безвихідній ситу-
ації за це взялася Тамара, найсовісніша, 
але далека родичка. Тому вдячна неза-
цікавлена рідня поступилася їй спад-
ком — старим будинком. Та при оформ-
ленні з’ясувалося, що ані на будинок, 
ані на земельну ділянку документів 
немає.

Маємо класичний випадок «самобу-
дівного» жанру: отримання в спадок 
будинку-самобуду без права на землю. 
Але перш ніж розбиратися, як узакони-
ти земельну ділянку з самобудом, з’ясу-
ємо, що ж таке самовільне будівництво.

Що таке самовільне будівництво?
Цивільний кодекс України визначає 

самобуд як нерухомість, зведену хоча 
б з одним з перерахованих порушень:

на ділянці з іншим цільовим 
призначенням;

б е з  н е о б х і д н и х  д о з в і л ь н и х 
документів;

без проекту;
з порушенням будівельних норм і 

правил (ДБН).
Документів і правил багато, тому і са-

мобуду в нашому житті набагато біль-
ше, ніж можна подумати.

Самобуд і його наслідки
Наприклад, власник земельної ділян-

ки, придбаної під будівництво, вирішив 
побудувати там будинок. Або дачу. Або 
садовий будиночок. Та хоч сарай або га-
раж. Звів будівлю власноруч, без будь-
яких дозволів та проектів. І отримав 
самобуд. Самобудом буде вважатись і 
прибудова до готового зареєстровано-
го дому, поверх або одна кімната. На-
віть обклавши глиняну хату цеглою без 
дозволу отримаєте реконструкцію і са-
мовільне будівництво.

В умовах багатоквартирного будин-
ку самобудом стане будь-яка самовіль-
на надбудова (балкон, мансарда) або 
реконструкція: винесення батареї на 
балкон, порушення опірних стін і на-
віть виділення частини загального ко-
ридору під особистий тамбур.

Самобуд отримують з усіма неприєм-
ними наслідками, коли не можна:

пройти державну реєстрацію і стати 
власником;

ввести в експлуатацію і підвести воду, 
газ, електрику та інші комунікації;

продати;
подарувати;
здати в оренду;
заповісти;
використати як заставу для отриман-

ня кредиту.
Більш того, незаконну споруду мо-

жуть знести в будь-який момент, ще й 
оштрафувавши «будівельника». Тому 
самобуд треба легалізувати.

Як узаконити земельну ділянку з 
самобудом?

Самобуд на неоформленій землі з’яв-
ляється зазвичай таким чином:

дістається в спадок (як в нашому 
прикладі);

зводиться на неоформленій землі 
самостійно;

купується (приймається як подару-
нок, виграється і ін.).

Яким би чином не з’явився самобуд, 
починати його легалізацію потрібно з 
оформлення права власності на землю.

Земля під самобудом: як узаконити 
при отриманні у спадок?

Людина, що отримала у спадок нео-
формлену землю, абсолютно не винна у 
допущених порушеннях, але оформити 
на себе право власності зможе лише че-
рез суд. Зазвичай позови про визнання 
права на землю в порядку спадкування 
задовольняються. Подавати їх варто ра-
зом з позовом про реєстрацію самобуду 
в порядку спадкування. У суді потрібно 
довести спорідненість спадкоємця і за-
конність володіння землею і будинком, 
збудованим на особисті кошти запові-
дачем. На підставі позитивного рішен-
ня суду господар отримує державний 
акт на землю, який після реєстрації і 
дає право на її володіння.

Будинок, збудований до 05.08.1992 р, 
на підставі акту на землю реєструється і 
стає законною власністю. Будинок, зве-
дений після зазначеної дати, для реє-
страції потрібно ввести в експлуатацію.

Земля під самобудом: як узаконити 
при самостійному будівництві?

Для того, щоб побудувати щось на 
землі, її спочатку треба купити. Тут тре-
ба зважати на те, що «нічиєї» землі в 
Україні немає. Вона або належить ко-

мусь на підставі державного акта, або 
державі і владі на місцях — за Земель-
ним кодексом (ЗК) України.

Отримати право на землю можна за 
згодою власника землі, якщо закон доз-
воляє тут будівництво. Якщо власник 
згоден, оформити землю можна так:

приватизацією (безкоштовною) згід-
но з нормами ЗК України;

купівлею;
орендою, що дозволяє будівництво на 

чужій ділянці.
Якщо ж власник землі не згоден ді-

литися землею, з ідеєю краще розпро-
щатися: він зможе захистити свої права 
різними способами, і закон завжди буде 
на його боці. На різні «врегулювання» 
можуть бути даремно витрачені гроші, 
значно більші за вартість будівництва. 
Після рішення «земельного» питання 
можна легалізувати власне самобуд.

Як узаконити самовільну забудову?
Самобуд стане законною спорудою, 

коли ДАБК (Інспекція державного ар-
хітектурно-будівельного контролю) 
випише зареєстровану декларацію про 
його введення в експлуатацію. І тоді 
право власності на нього, зареєстро-
ване в держреєстрі нерухомості, стане 
офіційним.

З 20 квітня 2018 року присадибні 
житлові, садові, дачні будинки, госпо-
дарські будівлі та споруди сільсько-
господарського призначення (певних 
площі і термінів будівництва) можна 
ввести в експлуатацію спрощено: без 
дозвільних документів на виконання 
будівельних робіт. Процедура безко-
штовна, штрафу теж не буде, але спору-
да повинна відповідати цільовому при-
значенню землі і будівельним нормам.

Якщо об’єкт не відповідає по класу 
призначення, площі або строкам зве-
дення під спрощену процедуру, зали-
шаються такі способи:

Суд. Необхідно подати позов про ре-
єстрацію самобуду. Але право власності 
по суду не дасть підстави для внесення 
в держреєстр без введення в експлуата-
цію ДАБКом;

ДАБК. Заплатити всі штрафи, ввівши 
будинок в експлуатацію за будівельним 
паспортом або проектом.

Адвокатське бюро. м. Київ, 
вул. Івана Мазепи, 3-б, офіс 245.

При попередньому програмуванні 
рро найменування підакцизного това-
ру зазначається з кодом товарної під-
категорії згідно з укт зед

Пунктом 2 розділу 2 Положення 
про форму і зміст розрахункових до-
кументів/електронних розрахунко-
вих документів, затвердженого нака-
зом Міністерства фінансів України від 
21.01.2016 № 13 (зареєстровано у Мі-
ністерстві юстиції України 11.02.2016 
за № 220/28350) (далі – Положення 
№ 13) визначено обов’язкові реквізи-
ти фіскального касового чека на товари 
(послуги), зокрема, фіскальний касо-
вий чек на товари (послуги) має міс-
тити код товарної підкатегорії згідно з 
УКТ ЗЕД (зазначається у випадках, пе-
редбачених чинним законодавством). 
Тобто у розрахункових документах, 
які створюється реєстратором розра-
хункових операцій (далі – РРО) при 
проведенні розрахункових операцій з 
продажу підакцизних товарів, має ві-
дображатися такий обов’язковий рекві-
зит як «код УКТ ЗЕД». Вимоги щодо 
створення контрольної стрічки в елек-
тронній формі у РРО, ПРРО та мо-
демів для передачі даних та Порядок 

передачі електронних копій розрахун-
кових документів і фіскальних звітних 
чеків РРО, ПРРО дротовими або без-
дротовими каналами зв’язку до орга-
нів Державної податкової служби Укра-
їни затверджено наказом Міністерства 
фінансів України від 17.10.2020 за № 
1744/22056 (далі – Вимоги № 1057 та 
Порядок № 1057 відповідно). Згідно з 
п. п. 1.2 п. 1 Порядку № 1057 система 
зберігання і збору даних РРО (далі – 
СЗЗД РРО) – загальнодержавна систе-
ма, призначена для збору даних РРО та 
передачі цих даних до системи обліку 
даних РРО в ДПС за технологією збері-
гання і збору даних РРО для Державної 
податкової служби України. Відповід-
но до п. п. 1.2 п. 1 Вимог № 1057 техно-
логія зберігання і збору даних РРО для 
ДПС – розроблена Національним бан-
ком технологія, погоджена ДПС. Тех-
нологія призначена для використання 
у СЗЗД РРО для ДПС. У свою чергу, 
відповідно до п. 9.1 Порядку № 1057 
передача даних РРО до серверу оброб-
ки інформації виконується згідно з рег-
ламентом, заданим у конфігурації РРО 
у форматі XML-документів, визначе-
ному у протоколі передачі інформації. 

З урахуванням зазначеного та те, що 
код УКТ ЗЕД є обов’язковим реквізи-
том для підакцизних товарів та відпо-
відно до Положення № 13 фактично є 
частиною назви товару, ДПС повідом-
ляє, що відповідно технології зберіган-
ня та збору даних РРО код УКТ ЗЕД 
рекомендовано розміщувати в струк-
турі тегів <РР> з атрибутом. Відпові-
дальність за використання суб’єктами 
господарювання реєстраторів розра-
хункових операцій та/або програмних 
реєстраторів розрахункових операцій 
без використання режиму попередньо-
го програмування найменування кож-
ного підакцизного товару із зазначен-
ням коду товарної підкатегорії згідно 
з УКТ ЗЕД передбачена ст. 17 Зако-
ну України від 06 липня 1996 року № 
265/95-ВР «Про застосування реєстра-
торів розрахункових операцій у сфе-
рі торгівлі, громадського харчування 
та послуг». Додатково повідомляємо, 
що зазначення обов’язкових реквізи-
тів розрахункових документів в струк-
турі тегів необов’язкових реквізитів є 
порушенням вимог нормативних до-
кументів та може призвести до втрати 
інформації, що передається суб’єктом 

господарювання до серверу контролю-
ючого органу та стати причиною про-
ведення контрольно-перевірочних за-
ходів. Отже, суб’єктам господарювання 
необхідно здійснювати проведення роз-
рахункових операції через РРО та/або 
через ПРРО для підакцизних товарів із 
використанням режиму програмування 
із зазначенням коду товарної підкатего-
рії згідно з УКТ ЗЕД, найменування то-
варів, цін товарів та обліку їх кількості. 

Гадяцька ДПІ Головного управління ДПС у 
Полтавській області.

ПОДАТКОВА ПОВІДОМЛЯЄ
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Сумуємо, пам'ятаємо

«Я ЙШОВ ПО КОЛІЯХ У БАБИН ЯР»
У мене було чотири мами, три прізвища, два батька 

і одна доля. Я народився у 1937 році у єврейській ро-
дині Кац. Мама померла після пологів. Ми з братом, 
який був на 6 років старший за мене, осиротіли. Тато 
взяв нам няню, дуже хорошу жінку Надію Фоміну. 
Він працював у маленькій кав’ярні на Хрещатику, а 
під час війни займався евакуацією штабу округу. Всю 
нашу родину – бабусю, дітей і няню тато посадив у по-
тяг, щоб евакуюватися. Потяг застряг під Києвом, про-
пускаючи ешелони з обладнаннями з заводів. Стояв 
тиждень. У нас закінчилися харчі. Бабуся відправила 
няню у наш київський дім за їжею. Коли няня повер-
нулась, потяга вже не було. Так ми з нянею залиши-
лись у Києві самі і повернулися додому. Мій тато під 
Києвом потрапив у оточення, а потім опинився у кон-
цтаборі у місті. Ну, як там говорили, комуністи і євреї - 
крок вперед. Його товариш затримав, так він уникнув 
смерті. Але потім його з якоюсь колоною переводили 
у інший табір і по дорозі тих, хто йшов погано, стрі-
ляли. У тата не влучили, але він впав. Колона пішла 
далі, а він піднявся і побіг додому. Ми жили поблизу 
Майдану, на вулиці Костьольній. Тато прибіг додому 
і побачив нас. Він лише встиг поїсти і переодягнути-
ся, й тут стук у двері – на порозі два поліцая. Двірнич-
ка побачила, як тато заходив у двір і покликала полі-
цаїв. Він хотів тікати через чорний хід, але більше ми 
його не бачили. Двірничка повернулась і сказала няні: 
«Жиденя зранку відведи у Бабин Яр».

«Ти загинеш разом з ним»
Наша няня була неграмотна. Вона не знала, що таке 

той Бабин Яр, чому мене треба туди відвести. Зібра-
ла зранку речі, щось поїсти, й ми з нею вирушили. На 
Хрещатику людей було багато. Я попросив купити 
мені прапорців і кульку. Коли були свята, ми йшли з 
татом на демонстрацію, він купляв нам іграшки. Звіс-
но, тут було не до кульок. У мене був гарний настрій, 
я балансував на коліях. Так і йшли. 

А настрій у людей поступово погіршувався. Жінки 
і діти плакали. Дійшли неподалік до Лук’янівського 
ринку, там вже вздовж дороги стояли поліцаї і геста-
півці з собаками. Так ми дійшли до першого кола ото-
чення перед Бабиним Яром. Там стояли протитанкові 
загородження, зроблені з колій, «їжаки». Вулиця була 
перекрита. Між цими загородженнями був невеликий 
прохід. Німці не розрахували, що буде стільки людей. 
Люди збиралися цілими дворами, вантажили речі. А 
чому? Бо німці пустили такий слух, що євреїв будуть 
відправляти у інше безпечне місце. У місті вивісили 
оголошення, що всі жиди мають зібратися на пере-
хресті Дегтярівської і Мельникова, а хто не прийде, 
розстріляють. Лишатися вдома не можна було, всі до-
роги навколо Києва були перекриті, от всі і йшли. Ми 
зустріли нашу молочницю, і вона попередила няню: 
«Куди ти йдеш з єврейською дитиною, ти ж загинеш 

разом з ним. Дістань свій паспорт».
На першій лінії оточення між цими протитанкови-

ми загородженнями був маленький прохід, позаду со-
баки кидаються на людей, на нас теж кинувся собака 
і забрав нашу торбинку з їжею. Я розридався. Навко-
ло людей били прикладами, підганяли. Ми з нянею 
впали прямо на це загородження. Розбились в кров, у 
мене досі залишився шрам на все життя. Люди йшли 
через нас, наступали на нас. Напевне, в цей момент у 
когось з цього оточення серце тьохнуло – мене підня-
ли з землі за комір, у няні у руці був паспорт, побачи-
ли, що вона українка й виштовхали нас з оточення. Ми 
вийшли, сховалися у підворітті. Я вже перестав гово-
рити. Мову відняло. І це було надовго.

Відро крові і сміттєзвалище
Два тижні ми з нянею нею ходили по місту. Ночу-

вали у руїнах, заходили до знайомих, просили їсти. 
Хтось давав хліба трохи, хтось картоплі. Якось моїй 
няні сказали: «Що ти ходиш з єврейським дитям, його 
ж вб’ють і тебе вб’ють». Вона вирішила віддати мене у 
притулок для бездомних дітей, що був на Печерську, 
на вулиці Предславинській. Написала у записці «Вася 
Фомін», поклала її у мою кишеню і залишила мене пе-
ред будинком. Мене побачив двірник і повів всереди-
ну. Так я зустрівся з лікарем Ніна Микитівною Гудко-
вою, яка вже опікувалася 70 сиротами. Вона відразу 
зрозуміла, що я єврейське дитя, у мене були такі ку-
чері. Мене обстригли. Кілька місяців я не розмовляв. 
Під час війни я залишився сиротою. Сирота - це ж лю-
дина з відірваним шматком серця, душі. Ніхто мене не 
доглядав, не захищав. У притулку постачання не було, 
дітки 1-1,5 роки помирали від голоду. Ми, трохи стар-
ші, якось вижили. Люди з навколишніх будинків при-
носили якусь їжу, але цього не вистачало. Поруч з цим 
притулком була бійня, де заготовляли м’ясо. От ро-
бітники з бійні приносили нам відро крові і якісь суб-
продукти на дні відра. Старші діти ходили на сміттє-
звалище до театрального ресторану, збирали залишки 
їжі. Так ми вижили. У притулку було ще кілька єв-
рейських дітей. Коли наближалась якась облава, Ніна 
Микитівна ховала нас під сходи, ми там як мишенята 
сиділи. Розуміли, що небезпека.

Нова родина
Після звільнення Києва я потрапив у інший дитбу-

динок. Там вже дітей знаходили, забирали. У палаті я 
залишився один. Плакав, переживав, запитував няню, 
чому ж по мене ніхто не приходив. Няня з дитбудин-
ку мені каже: «Відстань, завтра по тебе хтось при-
йде». На наступний день, я підглядав у кабінет Ніни 
Микитівни і побачив жінку і чоловіка з великою бо-
родою. Я кинувся до них, вчепився чоловіку в боро-
ду і почав кричати: «Мамусю, татусю, це ж я, ваш син, 
заберіть мене». Вони хотіли взяти дівчинку, але роз-
чулилися, я так до них кинувся. Так я став Василем 

Михайловським.
Це були чудові люди, мої нові батьки Василь і Бер-

та Михайловські. Мені пощастило, про мене піклува-
лися. Але і у них була не така проста історія. Це був 
лікар з родини священика, його дружина теж була єв-
рейка. Він всю війну переховував її і свою тещу від фа-
шистів – закутував і клав у морг, у тифозне відділення 
лікарні, по селах. Так вони вижили. У 1937 році роз-
стріляли трьох його братів. Його, як сина священика, 
теж хотіли репресувати. Він працював у маленьких лі-
карнях по селах, постійно переводився, щоб не всти-
гли на нього «накопати» багато.

«Гіркота і біль»
Я не міг говорити, довго нічого не пам’ятав про це. 

Всю історію мого порятунку і поневірянь у Києві мені 
згодом розказали няня і мої родичі. Вони знайшли 
мене, приїздили у Київ провідувати. Свого старшого 
брата я вперше побачив у 22 роки. 

Я думаю, що недостатньо людей знають про ті жа-
хіття. У Радянські часи Бабин Яр взагалі заливали 
пульпою. У наш двір привозили ґрунт і часто у ньо-
му траплялися черепи. Що ж тут говорити? Люди 
навіть зібратися там не могли, що пом’янути. Їх га-
няли на чорних воронках. Це вже згодом там поста-
вили пам’ятник. Зараз вже більше згадують про ті 
звірства. Ми, ті хто чудом вижили там, а нас у Києві 
кілька всього залишилось. Стільки трагедій було під 
час війни, що пам’ятати про якесь одне місце важко. 
Львівське, мінське гетто розгромили, тисячі «бабиних 
ярів» є. Я згадую тих людей, хто загинув там, у Баби-
ному Яру, свого тата, своїх родичів. Це дуже важко, це 
гіркота і біль.

ВВС Україна.
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ОВЕН 
(21.03 - 20.04).
Якщо щось iде не 

за планом, не варто нервувати. 
Можливо, так навiть краще. На 
цьому тижнi цiлком ймовiрно 
виконання бажань, аби вони 
мали бiльш-менш реальних об-
рисiв. Результати вашої дiяль-
ностi обiцяють бути зримi i ва-
гомi. Не нехтуйте можливiстю 
завести новi знайомства.

ТЕЛЕЦЬ 
(21.04 - 21.05).
На цьому тижнi 

можна впевнено при-
ступати до виконан-

ня нового особливо важливого 
завдання. Навiть i не сумнiвай-
теся в повному успiху. Але ро-
бота нинi може зажадати пов-
ної самовiддачi. Пам`ятайте, 
що якщо ви самi себе позитив-
но не оцiните, iншi не стануть 
рятувати вас вiд комплексiв. 

БЛИЗНЮКИ    
(22.05 - 21.06).

На цьому тиж-
нi вам вдасться з 

легкiстю добитися тих цiлей, 
якi ще недавно здавалися не-
досяжними. Удача сама пли-
ве вам в руки. Не виключе-
но, що станеться кардинальна 
змiна ваших життєвих устано-
вок. Вашi iдеї принесу прибу-
ток, схоже, ви починаєте новий 
вигiдний проект або отримає-
те пропозицiю про престижну 
роботу.

РАК 
(22.06 - 23.07).
На цьому тижнi ви 

можете виправити 
помилки, якi були допущенi у 
вiдносинах з близькими ранi-
ше. Гарний настрiй i позитив-
нi емоцiї, якi ви випромiнює-
те, будуть притягувати до вас 
людей, як магнiт. Цей тиж-
день багата на зустрiчi з друзя-
ми i знайомими, запланованi i 
незапланованi. 

ЛЕВ 
(24.07 - 23.08).

Понедiлок i вiвторок при-
святiть активнiй роботi, так як 
результат буде прямо пропор-
цiйний витраченим зусиллям. 
Зараз небажано залишатися на 
самотi. У четвер можна неспо-
дiвано легко домогтися своїх 
цiлей, головне, щоб вони були 

поставленi. 

ДIВА 
(24.08 - 23.09).
Особиста чарiв-

нiсть дозволить налагодити 
необхiднi партнерськi вiдноси-
ни. Минулi заслуги дозволять 
вiдкрити досить перспективна 
справа або отримати пiдвищен-
ня по службi. В серединi тиж-
ня ймовiрнi дрiбнi сварки з ко-
легами i розбiжностi з друзями. 

ТЕРЕЗИ 
(24.09 - 23.10).
На цьому тижнi по-

бережiть свої сили, 
надайте оточуючим 

можливiсть самим вирiшити 
свої проблеми. Можливi змi-
ни планiв у дiлових партнерiв 
в сприятливу для вас сторону, 
однак це спричинить для вас 
додатковий клопiт. 

СКОРПIОН 
(24.10 - 22.11).
Тиждень насичена 

яскравими враження-
ми та сповнена цiка-

вими подiями. Постарайтеся 
використовувати цей час для 
рiзких, але своєчасних i необ-
хiдних дiй. Вам давно пора ба-
гато що змiнити в своєму жит-
тi. На цьому тижнi все йтиме 
на лад в руках, ви зможете впо-
ратися майже з усiма важли-
вими справами i зважитися на 
важливий крок. 

СТРIЛЕЦЬ 
(23.11 - 21.12).
На цьому тижнi 

вашi почуття можуть 
бути схильнi до ви-

пробувань, швидше за все це 
буде пов`язано з вимушеною 
розлукою з кимось, хто вам 
дорiг. На роботi успiх супрово-
джуватиме вас, якщо ви докла-
дете зусиль i будете готовi до 
нових викликiв. Вихiднi кра-
ще провести в комфортнiй об-
становцi, уникаючи непотрiб-
них контактiв i суєти.

КОЗЕРIГ 
(22.12 - 20.01).
На цьому тижнi не 

намагайтеся боро-
тися з обставинами. Просто 
пливiть за течiєю, так як це - 
найкраще рiшення в данiй си-
туацiї. У середу не плануйте 
довгострокових справ, пов`яза-
них з нерухомiстю. Розмовля-
ючи з колегами в п`ятницю, пе-
реконайтеся, що вас правильно 
розумiють. 

ВОДОЛIЙ 
(21.01 - 19.02).
На цьому тижнi по-

старайтеся вiдстежу-
вати, кому i що ви го-

ворите. Iнакше є ймовiрнiсть 
зiткнутися з ефектом “зiпсова-
ного телефону”. В результатi 
все заплутаються i залишать-
ся вкрай незадоволенi один 
одним. Зустрiчати гостей кра-
ще зараз на своїй територiї, в 
той же час до нових знайомств 
поки варто поставитися скеп-
тично i обережно. Вихiднi при-
святiть створення домашнього 
затишку i комфорту.

РИБИ 
(20.02 - 20.03).
П о ч а т о к  т и ж -

ня буде досить ме-
тушливим i сумбур-

ним. У понедiлок бажано не 
йти на поводу у людей, озбро-
єних маячними iдеями, i тим 
бiльше, не варто вплутувати-
ся в авантюри, що обiцяють 
чудовi перспективи. У середу 
можуть виникнути труднощi 
з документами або потрiбних 
людей несподiвано не опи-
ниться на мiсцi. 
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У вільну хвилинку

історії з життя

ВОНА СТАЛА МОРЕМ…
Невидимою частинкою ве-

ликої води. Море щось жебоні-
ло, коли не було вітру, і крича-
ло, коли громи розривали небо. 
Вона не боялася грізного моря. 
Це воно ридало, просило в неї 
прощення. Не раз хотіла втек-
ти від моря. А воно тримало. То 
змивало смутки, то знову обдава-
ло болем. Море забрало в Таміли 
найдорожчих людей...

...На південь Тамілу привезла 
тітка Люба, коли матері не стало. 
Дівчина тяжко звикала до нового 
місця. Її маленьке містечко ніко-
ли не бачило моря. Через нього 
протікала лише невеличка річ-
ка. Довкола - поля і ліс. А ще в 
містечку залишилася її школа, друзі. Поло-
вина хати, де вони жили з мамою. Залишив-
ся Ігорчик, з яким бавилася в садочку, а потім 
сиділа за однією партою. Ігорчика називали 
маленьким принцем. У нього було біляве во-
лосся і сині очі. А Таміла була його принце-
сою. Ще довго місце за партою поруч з Іго-
рем було порожнє. Він не хотів, аби тут сидів 
хтось інший. Не вірив, що Таміла вже ніколи 
не повернеться...

...У Люби з Юрком дітей не було. Тому обоє 
радо прийняли племінницю в свій дім. Тамі-
ла стала розрадою Любі, коли чоловік ходив у 
плавання. Люба вкотре розповідала Тамілі, як 
зустріла своє кохання.

- Воно було худе й молоде. Такий собі зви-
чайний морячок. Глянула на нього - серце 
тенькнуло. Я ж сюди на практику тоді приїха-
ла. Почала зустрічатися з Юрком. А скільки 
сліз було, коли додому поверталася. Подруж-
ки заспокоювали: не ти перша, не ти остання за 
моряком сльози ллєш. Знаєш, скільки в нього 
ще таких Любок буде?» Не вгадали. Я у нього 
одна. Ой, а як приїхав у наше містечко! У фор-
мі. Красень. І заздрили. І пліткували. Мовляв, 
недовго в Любки любов з моряком буде. А я 
вже з ним двадцять років. Проводжаю Юрка, 
чекаю, зустрічаю. Я також до моря довго зви-
кала. І ти з часом звикнеш. Тепер будемо разом 
дядька Юрка зустрічати й проводжати. А по-
тім, може, й ти в моряка закохаєшся.

...Небо - художник. А море - величезний 
мольберт. Небо розфарбовує море в різні тони 
та відтінки. Увечері, коли на хвилях відпочива-
ло призахідне сонце, велетенська картина ви-
давалась Тамілі містичною. Вона любила при-
ходити до моря увечері, коли довкола ставало 
тихо. Тоді вони були наодинці - море і дівчи-
на. Й мали про що поговорити...  

...Тамілина мама колись працювала вчитель-
кою. І донька вибрала таку ж професію. Навча-
тиме грамоти найменших школяриків. Під час 
канікул Таміла любила постояти за прилавком 
разом з тіткою Любою. У тієї була крамничка, 
де торгували різноманітними «морськими» су-
венірами, листівками, футболками та іншою 
всячиною. Згодом почали пропонувати відпо-
чивальникам ще й соки, воду та каву. До крам-
нички зачастив місцевий хлопець.

- О, знову твій морячок іде. Всю воду нам 
вип’є, - жартувала Люба.

- Та не морячок він. І не мій.
- Бачу-бачу, як зиркає на тебе. Мій Юрко та-

кож колись так дивився на мене...
Матвій справді не був моряком. Його про-

фесія пов’язана з комп’ютерними технологія-
ми. А до крамнички часто заходив, бо сподоба-
лася Таміла. Він, як усі тутешні, любив море. І 
коли Таміла з Матвієм почали зустрічатися, 
багато розповідав їй про море: і легенд, і прав-
ди. В оксамитовий сезон, на березі моря, Мат-
вій запропонував Тамілі руку й серце. 

...До пологів залишалося два місяці. Таміла 
з Матвієм сиділи на березі моря. Вони так і не 
вибрали імені для маленького. Люба хотіла, 
аби хлопчика назвали Любчиком. Юрко - як 
його діда - Олександром. Море у цей день хви-
лювалося. Зривався вітер. Двоє хлопчаків, не-
зважаючи на небезпеку, побігли у воду. Їх на-
кривали великі хвилі. Хлопці то виринали, то 

ховалися у воді. І раптом одного не стало.
- Йому потрібна допомога, - мовив Матвій і 

кинувся в обійми розгніваних хвиль. Це були 
останні його слова...

Матвія з хлопчиком знайшли наступного 
дня. А після похорону чоловіка Таміла втра-
тила дитину. Вона довго на самоті сиділа біля 
моря - плакала. Люба хвилювалася за Тамілу. 
А Юрко заспокоював:

- Хай поплаче. Хай віддасть морю свої печа-
лі, свій біль. Море вміє слухати. Вміє забира-
ти й повертати.

Міцною рукою ніжно обійняв дружину і вко-
тре повторив:

- А я думав, наш онук моряком буде... Я б 
його навчив... Ех...

Встав. Відступив кілька кроків. Витер сльо-
зи, аби не бачила Люба...

Таміла поспішала до моря. Три роки тому 
сталася трагедія. Несла білі троянди для коха-
ного. Віддасть їх хвилям. Довго сиділа на бере-
зі. Чиїсь кроки змусили здригнутися. Впізна-
ла цього чоловіка. Це - батько хлопчика, якого 
кинувся тоді рятувати Матвій. Присів біля неї. 
Дістав баклажку. Мовчки простягнув Тамілі.

- Я не п’ю.
- Я - також. Але тут... зробіть хоча би ковток. 

Легше стане.
Не стало. Розплакалась. Здоровенний чо-

лов’яга пригорнув Тамілу й гладив по голові, 
наче маленьку дівчинку. 

- Він у мене був один... Син мій... Віталик. 
І я в нього був один. Наш рейс тоді запізнив-
ся. Коли повернувся, дізнався, що народився 
син. А дружину не врятували. Пологи важкі 
були. Так і жили сім років. Я - в рейс, а Віта-
лик залишався з дідусями-бабусями. Усі ра-
зом проводжали й зустрічали. Простіть його... 
нас простіть...

Дві чайки, мов ангели, виринули з піднебес-
ся. Покружляли, щось прокричали, й зникли…

...Їх звела біда, а вже потім прийшло кохання.
- От і дочекалася ти свого моряка, - мовила 

Тамілі Люба. - Видно, доля така.
- Дмитро - надійний, - додав Юрко. - Жи-

тимеш з ним, наче в тихій гавані. Дасть Бог, 
дітей народите. А те, що на декілька років 
старший за тебе - пусте. Таміла з Любою зби-
ралися зустрічати Дмитра. Цей рейс тривав 
недовго. І Любі нетерпілось, аби Дмитро про 
все дізнався.

- Коли скажеш йому новину? - допитувалась 
в племінниці.

- Сьогодні. Біля моря, на нашому місці.
Море було спокійне, лагідне. Промінці при-

західного сонця стрибали по хвилях. Таміла 
поклала на воду дві білі троянди.

- У мене новина, - мовила.
Дмитро сполошився.
- У нас буде син. Олександр, Сашко... Так 

звали діда дядька Юрка. Ти не проти?
Дмитро, мов пір’їнку, підхопив дружину на 

руки.
- Я - щасливий!!! - гукнув морю.
З неба виринули дві чайки. Кружляли. Тор-

кались води. Злітали в небо. Наче здійснюва-
ли якийсь ритуал…

- Це - наші ангели...
Ольга Чорна.
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Корисно

Після початку пандемії та кампанії 
з вакцинації від коронавірусу 
почали поширюватися різні 
фейки про те, що хвороба – 
«від нечистого», а вакцинація 
– чипування населення. Однак 
священники розповіли, що 
насправді думають у церкві 
з приводу вакцинації від 
коронавірусу. Про це йдеться в 
матеріалі видання "Вечірній Київ", 
зазначають Патріоти України.

Православна церква України

«Свою точку зору з приводу ще-
плень наша Церква озвучила ще на по-
чатку пандемії та чітко зазначила, що 
в ПЦУ немає заперечень проти вакци-
нації. Щеплення не суперечать ні Бо-
жим заповідям, ні принципам христи-
янської віри. Одночасно з цим церква 
не змушуватиме кожного робити вак-
цинацію. Процедура повинна бути до-
бровільною та усвідомленою. Кожна 
людина вільна прийняти власне зва-
жене і відповідальне рішення, яке буде 
спиратися виключно на професійні ре-
комендації медиків та індивідуальні по-
казники здоров'я», - пояснив отець Ми-
хайло Омельян, священник ПЦУ. Він 
додав, що вже отримав дві дози вак-
цини Pfizer і свідомо пішов на такий 

крок, щоб спілкуватися з вірянами без 
обмежень.

Українська православна 
церква (Московського 
патріархату)

Як зазначив речник УПЦ МП, отець 
Михайло Данилевич, питання вакци-
нації не є релігійним, а суто медичним. 
Тому в церкві немає жодних застере-
жень з цього приводу. Важливо, щоб 
вакцини були якісні та дієві.

«Ці сироватки поки «молоді», і ми 
досі не можемо знати, як вони вплинуть 
на наше здоров'я. Треба, щоб процес 
вакцинації був добровільним і не по-
рушував права людини», - пояснив Да-
нилевич. Він зізнався, що ще не вакци-
нувався від коронавірусу і вважає, що 
людям потрібно надати максимальну 
інформацію про вакцину, щоб не було 
додумувань і страхів.

«Християнська громада насторожено 
ставиться до будь-яких засобів контр-
олю над людиною, пояснюється слова-
ми зі Святого Письма, де йдеться про 
те, що в кінці світу будуть ставити на 
праву руку і на лоб друк антихриста. 
Не сказано, що це буде за друк, і з чого 
вона буде складатися. Йдеться лише 
про сам факт. І тому будь-які речі, які 
хоча б побіжно нагадують про це, абсо-

лютно виправдано викликають у хри-
стиян настороженість. З іншого боку - 
деякі погляди є все-таки перебільшені 
та радикалізовані», - сказав Данилевич.

Він підкреслив, що раніше люди вак-
цинувалися від віспи та кору, так чому 
б і не вакцинуватися від коронавірусу.

Греко-католицька церква
Голова пресбюро Київської єпархії 

УГКЦ, отці Андрій Боднарук нагадав, 
що одними з перших вакцинувалися 
Папа Франциск і глава УГКЦ Блажен-
ніший Святослав. Вони своїм прикла-
дом показали позицію щодо вакцини. 
Церква не має упередженості стосовно 
вакцинації, але підкреслює – рішення 
має бути добровільним.

«Якщо хтось вважає, що вакцина - це 
якийсь сатанинський задум, то це не-
правильно. Нечистий діє таким чином, 
щоб змусити людей жити в страху. У 
той час, як Бог діє інакше - він спону-
кає нас до дій. Дією в цьому випадку є 
саме колективна імунізація. Пам'ятай-
те, що від наших дій залежить життя і 
здоров'я інших людей. Будемо відпові-
дальними та свідомими!»- підкреслив 
отець Андрій Боднарук.

Римсько-католицька церква
Вікарний священник костелу Свято-

го Миколая в Києві, отець Богдан Са-
вицький вважає, що до здоров'я по-
трібно мудро і розсудливо ставитися, 
за прикладом Папи Римського. Але ви-
знав, що вакцинація не є однозначною 
панацеєю від коронавірусу. Це може 
значно знизити ризик тяжкого перебі-
гу хвороби, допомагає перехворіти без 
ускладнень.

«Треба також пам'ятати, що вакци-
нація потрібна не тільки для власної 
безпеки, але і для безпеки оточення. І 
сьогодні вибирати щеплення - значить 
бути відповідальним перед своїми рід-
ними, близькими, перед колегами та 
суспільством в цілому. Але я, напри-
клад, не вважаю за доцільне закликати 
до вакцинації під час священних літур-
гій. Адже це час насамперед для молит-
ви, для Бога. Господь недарма кожного 
з нас наділив свободою і розумом, щоб 
ми були вільні у своєму виборі та вирі-
шували, вакцинуватися чи ні», - зазна-
чив отець Богдан Савицький.

Він додав, що до версії про чипування 
ставиться дуже скептично, так сироват-
ка від коронавірусу – така ж сироват-
ка, як і проти інших хвороб. І розумна 
людина не буде довірити в такі згуб-
ні думки.

Як зазначив Богдан Савицький, він 
сам вже вакцинувався і вважає це од-
ним з наймудріших рішень у житті.

«ВІД НЕЧИСТОГО» ТА «ЧІПУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ»: 
Священники України різних конфесій 

прокоментували перекази серед вірян про 
вакцинацію від COVID-19
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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"


