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До 2013 року функцію 
контролюючого органу у сфері 
санітарного та епідемічного 
благополуччя населення 
виконували санітарно-
епідеміологічні станції (СЕС), які 
відносились до закладів охорони 
здоров’я та знаходились у сфері 
управління Міністерства охорони 
здоров’я України, а їх керівники 
підпорядковувалися Головному 
державному санітарному лікарю 
України, який за посадою був 
першим заступником міністра 
охорони здоров’я. Такі заклади 
були практично на кожній 
адміністративній території, 
зокрема і у Гадячі.   
Проте, чиновники вирішили, що 

службу варто оптимізувати, тому СЕС 
функціонально увійшла до Держпрод-
споживслужби разом із іншими контро-
люючими органами, такими як Держ-
сільгоспінспекція, Держветфітослужба 
та Держслужба з питань захисту прав 
споживачів. Повну ліквідацію СЕС та 
перерозподіл її функцій між відомства-
ми здійснили у 2017 року, натомість за-
лишились просто лабораторні центри, 
без функцій контролю та штрафів.

Реорганізація відбулася і у Гадячі 
– колишня «санстанція» тепер зветь-
ся Гадяцький відокремлений підрозділ 
державної установи «Полтавський об-
ласний центр контролю та профілак-
тики хвороб Міністерства охорони здо-
ров’я України». Там працюють лише 
перевірені часом, досвідчені кадри - 27 
спеціалістів вищої категорії, які окрім 
громад Гадяччини, обслуговують ще й 

Лохвиччину (загалом більше 90 тисяч 
населення).  

«Після ліквідації СЕС залишились 
тільки найстійкіші працівники, ті що 
знають і люблять свою роботу, не ди-
влячись на навантаження і невисокий 
заробіток. 

Працюємо разом із Держпродспо-
живслужбою, але левову частку ро-
боти, лабораторну основу, все ж таки, 
виконуємо ми – «даємо базу», тоб-
то, усі початкові дослідження про-
водимо ми, а результат передаємо на 
Держпродспоживслужбу. 

До речі, після реорганізації, у пра-
цівників колишньої «санстанції» зали-
шились ті ж функції, які були і раніше 
- епідрозслідування, лабораторні сані-
тарно-хімічні, мікробіологічні досліди, 
постійний моніторинг навколишнього 

середовища (вода, повітря, харчові про-
дукти, ґрунти), моніторингове відвіду-
вання об’єктів. 

А у минулому році роботи стало в 
рази більше, адже додалося визна-
чення контактних осіб, із хворим на 
COVID-19. І цей моніторинг потрібно 
провести на території громад, двох ко-
лишніх районів!

На щастя, із логістикою у нас проблем 
немає, транспорту вистачає – маємо два 
авто Daewoo Lanos, та й бензину виста-
чає,» - розповідає Сергій Бабак, в. о. за-
відувача Гадяцького відокремленого 
підрозділу ДУ «Полтавський ОЦКПХ 
МОЗ».                                                                

Завідуюча санітарно-гігієнічною ла-
бораторією Леся Вірченко, додає, що 
хоч матеріальна база постійно онов-
люється (прилади та обладнання заку-

повують раз на рік), а от ремонту при-
міщень не вистачає – хотілося б, щоб 
усі приміщення відповідали вимогам 
ДСТУ ISO, як це й повинно бути. 

А ще працівники підрозділу трохи 
спантеличені – санітарно-епідеміоло-
гічну службу в Україні давно ліквіду-
вали. І тепер не зовсім зрозуміло, коли 
саме відзначати професійне свято? Ми 
переглянули безліч публікацій і скрізь 
вказано, що День працівників держав-
ної санітарно-епідеміологічної служби, 
відзначають щорічно у другу неділю 
жовтня, ще від 2004 року. Але інфор-
мації про те, що професійне свято від-
мінили, немає. Тож вважаємо, що якщо 
досі лишаються люди, які виконують 
свою роботу, скільки б разів не зміню-
вала назву організація, у якій вони пра-
цюють - потрібно святкувати! 

Тому, колектив редакції тижневика 
приєднується до привітань, які луна-
тимуть на адресу епідеміологів, лабо-
рантів, санітарів, інструкторів та всіх, 
хто пов’язав свою долю із цим видом 
діяльності! Ваша невтомна праця до-
помагає не допустити розповсюдження 
небезпечних інфекційних захворювань, 
зберегти найцінніше - життя і здоров’я 
людей. 

Бажаємо вам, шановні, щоб ваша ро-
бота була завжди в радість, щоб ви от-
римували за неї гідну платню, щоб вас 
поважали та цінували колеги та ке-
рівництво. Впевнені, що ваша фахова 
компетентність, життєва енергія, від-
даність своїй справі і надалі слугувати-
муть запорукою санітарної безпеки на-
шої держави!

Підготувала Оксана Кириченко

Під такою назвою, 30 вересня у 
Гадяцькій школі І-ІІІ ступенів № 2 
імені М. Драгоманова, відбулася 
міська краєзнавча конференція 
«Михайло Драгоманов – видатний 
вчений, громадський діяч і 
речник української демократії». 

Перед початком урочистостей із ві-
тальним словом виступила директор 
школи Наталія Нестеренко. Потім, за-
відуюча шкільним музеєм Людмила 
Мельничук, разом із учнями, провела 
змістовну екскурсію «Драгоманівськи-
ми стежками».

Безпосередньо у науково-практичній 
конференції взяли участь: Сергій Май-
борода, директор Центру професійно-
го розвитку педагогічних працівників, 
Віталій Лисенко, консультант Центру 

професійного розвитку педагогічних 
працівників; а також доповідачі: 

Анастасія Близнюк, Розбишівська 
гімназія (доповідь «Космополітичні 
подорожі М. Драгоманова» викладач 
Анастасія Мошкова); 

Любава Харенко, Гадяцька СШ І-ІІІ 
ст. №3 ім. І Виговського (доповідь «Ми-
хайло Драгоманов у спогадах Олени 
Пчілки», викладач Катерина Кулик);

Тетяна Мерефа, Гадяцький ліцей І-ІІІ 
ст. ім. Лесі Українки (доповідь «Феде-
ралізм як втілення національної ав-
тономії України», викладач Людмила 
Голубенко); 

Аліна Дроб’язко, Гадяцький ліцей 
І-ІІІ ст. №1 ім. Олени Пчілки (доповідь 

«Українська ідентичність М.П. Драго-
манова та Олени Пчілки», викладач Та-
мара Нагорна)

Станіслав Басараб, Гадяцька СШ 
І-ІІІ ст. №2 ім. М. Драгоманова (до-
повідь «Генеалогічні нитки Єлизаве-
ти Драгоманової», викладач Людмила 
Мельничук)

Софія Недогибченко, Гадяцька СШ 
І-ІІІ ст. №2 ім. М. Драгоманова (допо-
відь «Вплив М. Драгоманова на суспіль-
но-політичний рух східної Галичини», 
викладач Максим Бредун)

Ростислав Смірнов, Гадяцький об-
ласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ 
ст. ім. Є. Кочергіна (доповідь «Викла-
дацька діяльність та педагогічні погля-

ди М. Драгоманова», викладач Олег 
Гайдабура); 

Артем Даніленко, Петрівсько-Ромен-
ський ЗЗСО І-ІІІ ст. (доповідь «Болгар-
ський період у біографії М. Драгомано-
ва», викладач Ольга Вірченко); 

Марія Левковська-Рахмун, старший 
науковий співробітник Гадяцького іс-
торично-краєзнавчого музею (доповідь 
«Перші злети і поразки у період Га-
дяч-Полтава, штрихи до портретів М. 
Драгоманова і М. Пирогова»).

Усіх доповідачів відзначили подяка-
ми, а роботи із наукового супроводу на-
ставників-педагогів, зарахували як під-
вищення кваліфікації. 

10 ЖОВТНЯ - ДЕНЬ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОЇ 
САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

ЛЮДИНА ЗЕМНАЯ З ПЕЧАТТЮ ПРОРОКА
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В Агентстві місцевих 
доріг Полтавської області 
опублікували остаточний 
рейтинг громад, які 
долучились до ремонту 
місцевих доріг на умовах 
співфінансування.
Всього кошти на ремонт 
доріг виділила 51 громада.
«Співфінансування 
передбачає використання 
коштів Дорожнього 
фонду та громади, що 
дозволяє забезпечити 
ремонт доріг, які цього 
року обирали виключно 
місцеві громади», – 
йдеться у повідомленні.

Скільки коштів 
виділили громади 
можна дізнатись 
у таблиці.

ПОВІДОМЛЕННЯ про 
оприлюднення заяви про 

визначення обсягу стратегічної 
екологічної оцінки проекту 

документу державною планування:

«Генеральний план з розробкою плану зонування 
території села Бірки Миргородського району Пол-
тавської області»

З метою врахування громадських інтересів при ви-
значенні обсягу стратегічної екологічної оцінки доку-
менту державного планування, а саме «Генеральний 
план з розробкою плану зонування території села 
Бірки Миргородського району Полтавської області» 
відповідно до Закону України «Про регулювання мі-
стобудівної діяльності», ст. 10 та 12 Закону України 
«Про стратегічну екологічну оцінку» виконавчий ко-
мітет Краснолуцької сільської ради повідомляє про 
початок та терміни громадського обговорення для 
визначенні обсягів стратегічної екологічної оцінки 
зазначеного документу державного планування.

З матеріалами щодо обсягів стратегічної еколо-
гічної оцінки та основними кресленнями документу 
державного планування («Генеральний план з роз-
робкою плану зонування території села Бірки Ми-
ргородського району Полтавської області») мож-
на ознайомитись та надати пропозиції в приміщенні 
Краснолуцької сільської ради щоденно (крім вихід-
них) з 07.10.2021 р. в робочий час за адресою: 37315, 
Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Красна Лука, 
вул. Миру, буд. 24, та на сайті: http://krasnolucka.
gromada/org/ua

Пропозиції також приймаються та за електронною 
адресою: krlukarada@ukr.net 

Строк завершення громадських обговорень 
(включно) — 21.10.2021р.

Виконавчий комітет Краснолуцької сільської ради

На восьмій сесії Миргородської районної 
ради, 17 вересня, депутати одноголосно 
підтримали рішення «Про соціальний захист 
учасників антитерористичної операції, 
операції об’єднаних сил та членів їх сімей, 
постраждалих учасників Революції Гідності, 
членів сімей загиблих учасників АТО та осіб 
постраждалих внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, які мешкають на території 
району». Людмила Горобець, начальник 
управління соціального захисту населення 
Миргородської РДА, доповіла, що  

Всього у Миргородському районі проживає 2504 
учасників бойових дій з числа учасників АТО, 50 
осіб, які мають статус членів сімей загиблих ветера-
нів війни з числа учасників АТО з них 8 дітей заги-
блих учасників антитерористичної операції та 2083 
особи, постраждалих внаслідок Чорнобильської ка-
тастрофи. Всі  вищезазначені категорії осіб корис-
туються пільгами відповідно до зазначених Законів.

Із метою надання додаткових соціальних гарантій 
учасникам бойових дій з числа учасників АТО, члени 
сімей загиблих учасників АТО в області діє обласна 
Комплексна програма соціального захисту населен-
ня і соціального забезпечення населення області на 
2021-2025 роки, яка предбачає:

 - виплату  щомісячної домомоги на кожну дити-
ну загиблого учасника АТО у розмірі 2189 гривень 
щомісячно;

 - санаторно-курортне оздоровлення осіб з інвалід-
ністю внаслідок війни з числа учасників АТО, чле-
нів сімей загиблих ветеранів війни, з числа учасни-
ків АТО;

- виплату компенсації за проїзд автомобіль-
ним транспортом пільгових категорій громадян на 
міжміських і міжобласних маршрутах загального ко-
ристування (протяжність перевищує 50 км);

- надання матеріальної допомоги потерпілим (по-
раненим) військовослужбовцям на лікування та чле-
нам сімей осіб, які беруть участь в АТО;

- надання додаткової матеріальної допомоги на оз-
доровлення в санаторно-курортних закладах, які роз-
ташовані на території Полтавської області, учасни-
кам бойових дій з числа учасників АТО, учасникам 
ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС;

- надання матеріальної допомоги сім’ї у разі загибе-
лі учасника АТО у розмірі 25 тисяч гривень;

- надання матеріальної допомоги дружинам помер-
лих учасників ліквідації наслідків  аварії на Чорно-
бильській АЕС у розмірі 3 тисяч гривень;

- виплата  матеріальної допомоги в розмірі 7 тисяч 
гривень для придбання путівки супроводжуючій осо-
бі, яка супроводжує на оздоровлення особу з інвалід-
ністю І групи.

Так, на додаткові соціальні гарантій для учасників 
АТО, членів їх сімей, постраждалих учасників Рево-
люції Гідності,  членів сімей загиблих учасників АТО 
та осіб, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобиль-
ській АЕС за рахунок коштів бюджетів територіаль-
них громад передбачено:

Миргородською громадою – 935 тис.грн.
Заводською громадою– 354  тис.грн.
Шишацькою громадою – 352 тис.грн.
Комишнянською громадою – 280 тис.грн.
Лохвицькою громадою – 275,5 тис.грн.
Сенчанською громадою – 249,5  тис.грн.
Великобагачанською громадою – 175,2  тис.грн.
Білоцерківською громадою – 122,7  тис.грн.
Ромоданівською громадою – 100  тис.грн.
Лютенською громадою – 72 тис.грн.
Великосорочинською громадою – 71 тис.грн.
Сергіївською громадою – 45 тис.грн.
Великобудищанською громадою – 42 тис.грн.
Краснолуцькою громадою – 36 тис.грн.
Петрівсько-Роменською громадою – 21 тис.грн.
Водночас, є в районі територіальні громади в яких 

діють місцеві програми, але додаткові соціальні га-
рантії для громадян з числа учасників АТО, членів 
їх сімей, постраждалих учасників Революції Гідно-
сті,  членів сімей загиблих учасників АТО та осіб, 
постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській 
АЕС надаються не в повній мірі – це Гадяцька, Гого-
лівська, Петрівсько-Роменська громада.

«БМ»

Відповідно до Наказу Держлісагентства від 
27 вересня 2021 року ДП «Гадяцький лісгосп» 
очолює Ігор Федяй. 

Має 18 років лісівничого стажу. Після закінчення 
Харківського Національного аграрного університету 
у 2003 році розпочав трудовий шлях з Бірківського 
лісництва ДП «Гадяцький лісгосп». Потім працював 
лісничим Зіньківського лісництва і більше 13 років 
обіймав посаду головного лісничого ДП «Гадяцький 
лісгосп».

Полтавське ОУЛМГ

Перші із них облаштують у семи містах Полтав-
щини. Створення спортивних майданчиків здійсню-
ватимуть у межах президентської програми «Здоро-
ва країна».

Про це повідомив голова Полтавської ОДА Олег 
Синєгубов 30 вересня.

Встановлювати спортмайданчики з гумовим по-
криттям будуть у наступних містах:

Полтава і Лубни – по 5 спортмайданчиків;
Заводське і Решетилівка – по 3 спортмайданчики;
Горішні Плавні – 2 спортмайданчики;
Кременчук та Гадяч – по 1 спортмайнанчику.
Загалом на Полтавщині збудують або відремон-

тують 105 спортмайданчиків. На них планують ви-
тратити 50 млн 400 тис. грн – це очікувана вартість 
робіт.

Кожен майданчик матиме такий набір тренажерів 
та об›єктів:

спорткомплекс з підвісною системою рукоятей;
лавка з упором для преса;
упор для віджимання;
подвійні бруси для віджимання;
потрійний турнік;
рукохід-драбина;
три тумби для стрибків;
лавка на металевих ніжках;
металева урна;
інформаційний стенд.
Фінансувати встановлення спортмайданчиків та 

їхнє облаштування будуть за кошти держави – 80%, 
а також обласного бюджету та громад – по 10%.

«БМ»

ГАДЯЦЬКА 
ГРОМАДА У ТРІЙЦІ 
АУТСАЙДЕРІВ ПО 
НАДАННЮ ДОПОМОГИ 
УЧАСНИКАМ АТО

ВСТАНОВЛЯТЬ 
105 НОВИХ 
СПОРТМАЙДАНЧИКІВ

ПРИЗНАЧИЛИ 
ДИРЕКТОРА 
ЛІСГОСПУ

ХТО І СКІЛЬКИ ВИДІЛИВ НА 
РЕМОНТ МІСЦЕВИХ ДОРІГ
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Минулого тижня
в Гадячі
зареєстровано
1 немовля

8 осіб
пішли
з життя

2 пари
одружилися

2 пари
розлучилися

пожежі

Подія сталася в селі Хоружівка, на Лубенщині. 
Від чергового екстреної медичної допомоги надійш-
ло повідомлення про те, що в житловому будинку 
стався вибух газоповітряної суміші без послідуючо-
го горіння, внаслідок  чого постраждала господарка.

Жінку госпіталізували в хірургічне відділен-
ня Лубенської ЦРЛ. Стан потерпілої - середньої 
тяжкості.

Прес-служба ДСНС України

На Полтавщині поліція встановила особу 
правопорушника, який повідомив про 
«замінування» Гадяцького опорного ліцею.
Як повідомили п рацівники відділення поліції 

№ 1 (Гадяч) Миргородського райвідділу, анонімне 
СМС-повідомлення директорка закладу освіти от-
римала з телефона 25-річного жителя Гадяч.

Нагадаємо, виклик на лінію «102» з Гадяцького 
опорного ліцею І-III ступенів імені Лесі Українки 
(школа №4) надійшов 27 вересня, близько 13-ї го-
дини. На місці події працювала слідчо-оперативна 
група поліції, спеціалісти вибухо-технічної служби 
Главку поліції Полтавщини, кінологи, медики та ря-
тувальники. З будівлі були евакуйовані близько 850 
осіб. За результатами обстеження приміщень та при-
леглої території вибухо-техніки небезпечних пред-
метів не виявили.

Попри спробу правопорушника позбутися дока-
зів власної причетності до цієї події, за три доби опе-
ративні працівники кримінальної поліції встанови-
ли його особу.

Сергій Сергієнко, заступник начальника – началь-
ник кримінальної поліції Миргородського райвідді-
лу поліції, зазначив:

«Ми упродовж кількох діб встановили особу пра-
вопорушника та встановили місце його перебування. 
Ним виявився 25-річний житель Гадяча. У скоєному 
чоловік зізнався та пояснив, що в такий спосіб праг-
нув розв’язувати особисті проблеми. Істинну моти-
вацію його протиправної поведінки з’ясують слід-
чі, під процесуальним керівництвом прокуратури, 
в рамках відкритого кримінального провадження».

Відомості про дану подію внесені до Єдиного ре-
єстру досудових розслідувань за ознаками кримі-
нального правопорушення, передбаченого частиною 
1 статті 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про 
загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу 
України. Санкція цієї статті передбачає до 6 років 
ув’язнення.

Прес-служба поліції Полтавщини

27 вересня, о 04:10, у с. Тимофіївка сталася поже-
жа у житловому будинку.

Вогнем знищено 30 м кв покрівлі, 30 м кв пере-
криття, документи та газовий лічильник, пошко-
джено 10 м кв перекриття, закопчено 50 м кв стін 
та стелі. Врятовано даний будинок та дві господар-
чі будівлі.

Пожежа ліквідована одним відділенням 29 ДПРЧ 
та МПК Книшівка (с. Книшівка).

3 жовтня, о 14:22, у с. Качанове, сталась пожежа на 
відкритій території. Вогнем знищено 4 га сухої рос-
линності. Пожежа ліквідована одним відділенням 12 
ДПРП та Петрівсько-Роменською МПО .

ГУ ДСНС України у Полтавській області

ВСТАНОВИЛИ, ХТО 
ПОВІДОМИВ ПРО 
«ЗАМІНУВАННЯ» 
ШКОЛИ  

У БУДИНКУ 
ВИБУХНУВ ГАЗ 

Великобагачанський 
районний суд Полтав-
ської області, 30 ве-
ресня, виніс вирок ко-
лишньому інспектору 
з ювенальної превен-
ції сектору превен-
ції Гадяцького відділу 
поліції, який у квітні 
2017 року спричинив 
потрійну ДТП, в якій загинув його колега та ще троє 
осіб отримали травми. 

Нагадаємо, 29 квітня 2017 року,  на 256 кілометрі 
автодороги Київ – Харків, поблизу села Широке, Ве-
ликобагачанського району, сталася дорожньо-тран-
спортна пригода за участю трьох легкових автомобі-
лів. Зіткнулися автомобілі ВАЗ-21093, ВАЗ-21099 
та Лада-Ларгус.

Слідство встановило, що підсудний, керуючи авто-
мобілем ВАЗ-21093, на швидкості близько 100 км/
год виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомо-
білем ВАЗ 21099, після цього автівку занесло і ста-
лося зіткнення ще з одним автомобілем.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений не 
зміг пояснити, що стало причиною дорожньо-тран-
спортної пригоди, як трапилося зіткнення не пам`я-
тає, вважає, що відволікся. Також він зізнався, що на-
передодні з загиблим вживав міцні алкогольні напої, 
спав мало, але на момент ДТП почував себе нормаль-
но, за дорогою слідкував.

Підсудний розповів, що запам’ятав лише удар, а 
отямився вже в лікарні, де й дізнався про смерть сво-
го колеги й товариша. Після події його звільнили з 
правоохоронних органів.

Обвинувачений час розгляду справи щиро розка-
явся у скоєному, жалкував про скоєне, повідомив, що 
частково відшкодував завдані збитки, має намір та 
докладає всіх зусиль, щоб відшкодувати шкоду, зав-
дану кримінальним правопорушенням, просив суд 
його суворо не карати.

Аналіз крові підсудного на алкоголь суд не взяв до 
уваги, оскільки дослідження було проведено до вне-
сення відомостей про кримінальне правопорушення 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Суд визнав експравоохоронця винним у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч.2 ст.286 КК України та призначив йому покаран-
ня у вигляді 5 років позбавлення волі, з позбавлен-
ням права керувати транспортними засобами стро-
ком на 1 рік.

У відповідності до ст.75 КК України його звільни-
ли від відбування покарання з випробуванням, з іс-
питовим строком 2 роки.

Також він має сплатити моральну та матеріальну 
шкоду постраждалим. 

Із Єдиного реєстру судових рішень

До поліції міста Гребінки Лубенського районного 
відділу ГУНП Полтавщини 1 жовтня, близько 12  го-
дини, надійшло повідомлення від мешканки села Ку-
лажинці (Гребінківська тергромада), що невідомий 
чоловік викрав у неї 42 тисячі гривень. 

Попередньо встановлено, що невідомий чоловік 
приїхав до 80-річної жінки та пропонував їй купи-
ти продукти харчування. Потерпіла придбала у чо-
ловіка м’ясні вироби, розрахувалась за них, а через 
деякий час виявила відсутність її грошових коштів.

Наразі поліція Лубенщини вживає заходи щодо 
встановлення особи, яка вчинила крадіжку грошо-
вих коштів у пенсіонерки.

Вирішується питання про внесення відомостей до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознака-
ми кримінального правопорушення, передбаченого 
частиною 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального ко-
дексу України. Тривають слідчі дії.

Поліція Полтавщини рекомендує бути пильними 
та радить не спілкуватися з незнайомцями та не впу-
скати їх до своїх помешкань. Адже часто зловмисни-
ки пропонують придбати за заниженими цінами про-
дукти харчування або інші речі, слідкують за тим, де 
господарі беруть гроші, щоб розрахуватися за товар, 
після чого непомітно викрадають всі заощадження 
зі схованок.

Поліція просить довести цю інформацію до осіб 
поважного віку та тих, що проживають одиноко у 
віддалених будинках у сільській місцевості. 

Лубенський РВП

Речник Головного управління Національної полі-
ції Полтавщини Юрій Сулаєв повідомив, що 5 жовт-
ня, випадки підробки документів виявили у Полта-
ві та Кременчуці.

У Міністерстві внутрішніх справ повідомляють, 
що за фактом підробленої COVID-документації ор-
гани Нацполіції відкрили 486 кримінальних прова-
джень, 85 особам оголосили про підозру.

Керівників установ, де підробляли документацію, 
хочуть відсторонити з посад. Листи-подання напра-
вили до власників 15 закладів охорони здоров’я в 
країні.

Раніше Уряд погодив кримінальну відповідаль-
ність за продаж та використання підроблених 
COVID-сертифікатів. Українцям, що свідомо вико-
ристовують фейки, загрожує штраф до 34 тис. грн 
або до 2 років обмеження волі. 

Медпрацівники, які будуть вносити неправдиві 
відомості у бази даних, отримають штраф до 68 тис. 
грн або до 2 років обмеження волі та позбавлення 
права обіймати посаду. А тим, хто підробки виготов-
лятиме та продаватиме, — штраф до 170 грн або поз-
бавлення волі до 3 років.

 ЗМІСТ

Конфлікт між двома чоловіками стався 5 жовтня, 
близько 03:00, в одній із квартир міста Кременчук.  

Під час сварки із місцевим 37-річним чоловіком, 
43-річний місцевий мешканець отримав непрони-
каюче поранення із пристрою для відстрілу патро-
ну Флобера. На місці події потерпілому надано ме-
дичну допомогу. Пристрій для відстрілу патронів 
вилучено.   

Обставини та причини конфлікту, що виник між 
чоловіками, з’ясовуються слідством у рамках від-
критого кримінального провадження. Тривають слід-
чі дії.

Згодом, Анна Васенко, речниця поліції Кременчу-
ка, розповіла, що стосунки з’ясовували в помешкан-
ні одного з учасників конфлікту. Згодом чоловіки 
мирно розійшлись, заявили, що не мають претензій 
один до одного.

Офіційний сайт Національної поліції

ПІДРОБИЛИ COVID-
СЕРТИФІКАТИ

КОЛИШНІЙ І ТЕПЕРІШНІЙ 
ЧОЛОВІКИ З’ЯСОВУВАЛИ 
СТОСУНКИ СТРІЛЯНИНОЮ

СУД ВИНІС ВИРОК КОЛИШНЬОМУ 
ПРАВООХОРОНЦЮ ЗА ДТП, В 
ЯКІЙ ЗАГИНУВ ЙОГО КОЛЕГА

ВИКРАВ У 80-РІЧНОЇ 
ЖІНКИ 42 ТИСЯЧІ
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Гадяцький районний суд, 23 вересня, 
розглядав адміністративний матеріал, 
який надійшов із Управління страте-
гічних розслідувань в Полтавській об-
ласті Департаменту стратегічних роз-
слідувань Національної поліції України 
про притягнення до адміністративної 
відповідальності особи за ч.1 ст.172-6 
КУпАП. 

Було встановлено, що Рішенням 
першої сесії восьмого скликання Ве-
ликобудищанської сільської ради від 
10.11.2020 року «Про початок повно-
важень депутатів Великобудищанської 
сільської ради» вказану особу обрали 
депутатом  Великобудищанської сіль-
ради восьмого скликання.

Таким чином із 10 листопада 2020 
року вона є суб`єктом декларування та 
суб`єктом відповідальності за коруп-
ційне правопорушення згідно підпунк-
ту «б» пункту 1 частини 1 статті 3 Зако-
ну України «Про запобігання корупції», 
отже зобов`язана була подати деклара-
цію особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого само-
врядування (далі декларація), за 2020 
рік за формою, що визначається Націо-
нальним агентством, до 01.04.2021 року.

Відповідно до протоколу 6 позачер-
гової сесії Великобудищанської сіль-
ської ради від 12 лютого 2021 року, сіль-
ський голова нагадував депутатам про 
обов`язок щорічного подання деклара-
ції особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого само-
врядування та роз`яснено вимоги ст. 45 
Закону України «Про запобігання ко-
рупції», зокрема щодо необхідності по-
дання декларацій до 1 квітня 2021 року. 
У списку депутатів, які були присутні-
ми на сесії Великобудищанської сіль-
ської ради восьмого скликання 12 люто-
го 2021 року, наявний особистий підпис 
даної особи .

Факт усвідомлення обвинуваченої 
особи власної належності до катего-
рії «суб`єкт декларування», обізнано-
сті з вимогами фінансового контролю 
Закону України «Про запобігання ко-
рупції», правилами користування елек-
тронним цифровим підписом та поряд-
ком подання декларації до Державного 
реєстру декларацій осіб, уповноваже-
них на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, підтверджу-
ється також поданням 09.04.2020 де-

кларації особи, уповноваженої на вико-
нання функцій держави або місцевого 
самоврядування за 2019 рік, оскільки на 
веб-сайті НАЗК розміщено антикоруп-
ційне законодавство, нормативно-пра-
вові акти а також рішення та роз`яснен-
ня НАЗК щодо фінансового контролю.

Однак, відповідно до інформації 
Єдиного державного реєстру деклара-
цій осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого само-
врядування (https://public.nazk.gov.ua),  
обвинувачена подала декларацію за ми-
нулий 2020 рік, лише 01.06.2021(14:38), 
тобто несвоєчасно.

Згідно інформації КНП «Гадяцька 
МЦЛ» та КНП «Гадяцький ЦПМСД», 
у період із 1 січня 2021 року по 1 квіт-
ня 2021 року обвинувачена за медичною 
допомогою не зверталась, на стаціонар-
ному чи амбулаторному лікуванні не 
перебувала. Отже, за станом свого здо-
ров`я могла вчасно подати щорічну де-
кларацію за 2020 рік.

Таким чином, обвинувачена, будучи 
депутатом восьмого скликання Велико-
будищанської сільської ради, несвоєчас-
но, без поважних причин, тобто після 
встановленого терміну декларування, 
подала на офіційний веб-сайт Націо-
нального агентства з питань запобіган-
ня корупції щорічну декларацію, чим 
вчинила адміністративне правопору-
шення, пов`язане з корупцією, перед-
бачене частиною 1 статті 172-6 КУпАП.

У судовому засіданні вона вину у вчи-
ненні адміністративного правопору-
шення визнала частково, суду поясни-
ла, що не подала декларацію, оскільки 
отримала консультацію від посадових 
осіб сільської ради щодо відсутності 
обов`язку подавати декларацію.

Керуючись ст. ст.40-1, 172-6, 283,284 
КУпАП, суд постановив визнати її вин-
ною у вчиненні адміністративного пра-
вопорушення, та піддати стягненню у 
виді штрафу на користь держави у роз-
мірі 50 (п`ятдесяти) неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян в сумі 
850 (вісімсот п`ятдесят) грн. Окрім цьо-
го, її зобовязали сплатити судовий збір 
у розмірі 454 грн 00 коп. на користь 
держави.

Сторінку підготувала Оксана Кириченко 
за матеріалами Єдиного державного 

реєстру судових рішень

Гадяцький районний суд 
розглядав  угоду про примирення 
у кримінальному провадженні, 
зареєстрованому в ЄРДР 
відносно уродженця м. Гадяч, 
одруженого, не працюючого, 
у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого 
ч.1 ст. 185 КК України.

Під час розслідування встановили, 
що 5 липня 2021 року близько 12 го-
дини, обвинувачений, перебуваючи в 
гостях, на кухонному столі, у віталь-
ні помітив мобільний телефон марки 
«ZTE Blade 2019», який належить ін-
шій особі. У цей час у обвинуваченого 
виник умисел на таємне викрадення 
вказаного мобільного телефону.

Після цього він, реалізував свій 
протиправний умисел, усвідомлюючи 
суспільно-небезпечний характер сво-
їх дій, передбачаючи суспільно-небез-
печні наслідки та бажаючи їх настан-
ня, з корисливих спонукань - таємно, 
протиправно, викрав мобільний теле-
фон. Відповідно до висновку товароз-
навчої експертизи вартість телефона - 
1 466 гривень 67 копійок.   

Суд визнав винним обвинуваченого 
у вчиненні кримінального правопору-

шення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК 
України і кваліфікував його дії як та-
ємне викрадення чужого майна - кра-
діжка. Проте, 23 липня 2021 року між 
обвинуваченим та потерпілою була 
укладена угода про примирення у 
кримінальному провадженні, відпо-
відно до вимог ст.471 КПК України.

Згідно даної угоди обвинувачений 
та потерпіла дійшли згоди щодо пра-
вової кваліфікації дій обвинувачено-
го за ч.1 ст.185 КК України та погоди-
ли покарання, яке повинен понести 
обвинувачений у вигляді 150 годин 
громадських робіт. Наслідки укладан-
ня та затвердження даної угоди згід-
но ст.ст. 473, 394, 424, 474, 476 КПК 
України оговорені сторонами.

Кримінальне правопорушення, 
вчинене обвинуваченим віднесено до 
проступків, тому укладення угоди не 
суперечить закону. 

Обставинами, що пом`якшують по-
карання обвинуваченого є щире ка-
яття та активне сприяння розкриттю 
злочину. Обставин, що обтяжують по-
карання, судом не встановлено.

Цивільний позов по справі не заяв-
лений, процесуальних витрат по спра-
ві немає.

Сім років позбавлення волі з позбав-
ленням права займати посади чи за-
йматися діяльністю, пов’язаною з об-
ліком, зберіганням і розпорядженням 
матеріальними цінностями та грошо-
вими коштами строком на два роки та 
конфіскацією половини майна отрима-
ла колишня продавчиня полтавського 
ювелірного магазину, яка привласни-
ла ювелірні прикраси. Відповідний ви-
рок ухвалив Октябрський районний суд 
Полтави. 

Згідно з вироком, обвинувачена з січ-
ня 2014 року до липня 2015 року пра-
цювала старшим продавцем ювелірного 
магазину. У період з 24 січня 2014 року 
до 1 липня 2015 року вона привласнила 
95 ювелірних виробів із золота, які пе-
ребували в її віданні, на загальну суму 

897 763 грн. Її дії кваліфікували за ч. 5 
ст. 191 (Привласнення чужого майна, 
яке перебувало в її віданні, в особливо 
великих розмірах) Кримінального ко-
дексу України.

У суді обвинувачена власну вину ви-
знала частково та показала, що кілька 
разів, через нестачу коштів, самовільно 
брала з магазину деякі ювелірні виро-
би та здавала до ломбардів. Після цьо-
го сканувала бирки виробів та поверта-
ла за них гроші магазину, але не може 
це підтвердити, тому що не виписувала 
квитанцій і чеків.

З жінки також мають стягнути на ко-
ристь держави 7296 грн судових витрат.

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

Троє ув’язнених шахраїв протягом 
2020 року ошукали 17-х людей на по-
над 16 тис. грн — чоловіки організу-
вали в СІЗО «кол-центр» та здавали 
в оренду неіснуючі квартири через 
ОLХ. Суд виніс вирок двом зловмис-
никам, але на реальне покарання це 
не вплинуло.

16 вересня Київський районний 
суд Полтави виніс вирок двом шахра-
ям, які, перебуваючи в полтавському 
СІЗО, ошукали п’ятнадцятьох людей. 
Чоловіки організували «кол-центр», 
через який здавали в оренду неісную-
чі квартири. Суддя Олександр Каль-
ко призначив покарання, яке не збіль-
шило строк ув’язнення засуджених.

Відповідно до матеріалів справи, 
троє ув’язнених організували шахрай-
ську схему, на якій ошукали людей на 
понад 16 тис. грн. Справа щодо одного 
із ув’язнених була виділена в окреме 
кримінальне провадження. Він отри-
мав покарання ще у жовтні 2020 року. 
Чоловіка двічі судили, але фактично 
він також не отримав покарання.

Інші двоє — Євгеній Наумовський 
та Артур Мадатян — отримали до вже 
існуючих покарань по кілька місяців 
ув’язнення.

З Єдиного державного реєстру су-
дових рішень відомо, що шахраї, пе-

ребуваючи в СІЗО, ошукали 17 осіб 
та завдали збитків на 16045 грн. Оби-
два чоловіки визнали свою прови-
ну повністю, в суді розкаювалися та 
добровільно відшкодували шкоду 
потерпілим.

Обидва обвинувачених раніше нео-
дноразово судимі судимі за крадіжки. 
Покарання за попередніми вироками 
почали відбувати ще у 2018 та 2019 
роках, а у 2020-му один з них отримав 
ще один вирок, а інший — 3 вироки.

Із січня 2021 чоловіки продовжи-
ли свою злочинну діяльність, але вже 
в СІЗО. Під час обрання покарання 
суд врахував те, що обидва визнали 
свою провину, а також відшкодували 
збитки. Тож суддя Олександр Калько 
призначив одному із шахраїв 5 років 
ув’язнення, а іншому — 4 роки. В обох 
чоловіків суд постановив конфіскува-
ти все належне майно.

Проте, фактично це покарання май-
же не вплинуло на строк ув’язнення. 
Адже строк відбування покарання за 
винесеним вироком рахується з мо-
менту їх ув’язнення — 2018 та 2019 
років. А враховуючи покарання за 
попередніми вироками, строки поз-
бавлення волі збільшилися на 3 та 4 
місяці.

«Полтавщина» 

ПРИЙШОВ ПОГОСТЮВАТИ, 
ПІШОВ ІЗ ЧУЖИМ ТЕЛЕФОНОМ

ЗАСУДИЛИ ПРОДАВЧИНЮ 
ЮВЕЛІРНОГО МАГАЗИНУ, ЯКА 
ПРИВЛАСНИЛА ПРИКРАС НА 
МАЙЖЕ МІЛЬЙОН ГРИВЕНЬ

ДЕПУТАТА ОШТРАФУВАЛИ 
ЗА НЕВЧАСНО ПОДАНУ 

ДЕКЛАРАЦІЮ

В’ЯЗЕНЬ ЗДАВАВ ЧЕРЕЗ 
OLX НЕІСНУЮЧІ КВАРТИРИ
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У Полтавській обласній 
державній адміністрації, 30 
вересня, під час підсумкової 
конференції за проектом 
«Впровадження європейських 
практик в управлінні ТПВ» 
експерти презентували 
регіональний план управління 
відходами у Полтавській 
області до 2030 року. За 
проектом регіонального плану 
Полтавщину поділили на 4 
регіональних кластери. Також  
визначили орієнтовні тарифи для 
населення.

Начальник управління житлово-ко-
мунального господарства та енерге-
тики Полтавської ОДА Едуард Рева 
зазначив, що Полтавська область зна-
ходиться на найнижчому рівні з пере-
робки відходів.

«В ієрархії поводження відходів, на 
жаль, Полтавщина знаходиться на най-
нижчому рівні. Зараз маємо лише 5 
паспортизованих полігонів, але вважа-
ти їх великими, щоб приймати відхо-
ди з усієї області, не можна. Хотілося 
б отримувати з відходів енергію. От-
римавши чисті території, ми отримає-
мо якісну питну воду. Давайте що-не-
будь краще залишимо для наших дітей. 
Щоб Полтавщина дісталась їм краща, 
ніж нам від наших батьків», — поділив-
ся Едуард Рева.

Фахівець у сфері управління відхода-
ми Оксана Ілляш визначила два пріори-
тети регіонального плану: організація 
системи управління усіма видами відхо-
дів та створення інфраструктури з пере-
роблення пріоритетних видів відходів.

«Інфраструктура дасть нам можли-
вість переходити до поводження з від-
ходами і ментально, і технологічно. Від-
ходи — це потенційний ресурс, з яким 
необхідно правильно поводитись від 
стадії збирання до стадії перероблен-
ня, знешкодження, захоронення на від-
повідних технологічно оснащених су-
часних об’єктах», — зазначила Оксана 
Ілляш.

Вона наголошує, що для створення 
таких об’єктів і привернення уваги ін-
весторів має бути налагоджена систе-
ма управління відходами від локальних 
планів до співпраці з владою і депутат-

ськими корпусами різних рівнів. За її 
словами, це дозволить спочатку мати 
об’єкти для захоронення відходів, а по-
тім і для їх перероблення.

При розробці плану увагу приділяли 
таким видам відходів:

-Муніципальні;
-Промислові;
-Відходи сільського господарства;
-Відходи електричного та електронно-

го обладнання;
-Медичні відходи;
-Осади стічних вод від комунальних 

очисних споруд;
-Небезпечні відходи;

-Відходи будівництва та знесення;
-Відходи упакування;
-Відпрацьовані  батарейки та 

акумулятори;
-Зняті з експлуатації транспортні 

засоби.

За попереднім сценарієм у Полтав-
ській області для відпрацювання відхо-
дів планують утворити 4 кластери:

Кременчуцький (12 громад);
Лубенсько-Пирятинський (8 громад);
Миргородський (16 громад);
Полтавський (24 громади).
Фахівці визначили орієнтовний та-

риф на послуги щодо поводження з по-
бутовими відходами в рамках кластерів. 
У Кременчуцькому кластері тариф за 
місяць на одну людину може становити 
48,06 грн, у Лубенсько-Пирятинсько-
му — 44,57 грн. Жителі Миргородсько-
го кластеру сплачуватимуть 49,28 грн 
щомісяця, а Полтавського — 63,46 грн.

План розробили у рамках глобаль-
ного проекту «Підтримка ініціативи з 
експорту технологій захисту довкілля», 
який впроваджується німецькою феде-
ральною компанією GIZ. Полтавська 
область єдина в Україні, яка працює у 
цьому проекті.

Проект регіонального плану управ-
ління відходами Полтавської області ще 
мають погодити Міністерство захисту 
довкілля та природних ресурсів та Мі-
ністерства охорони здоров’я.

Як виглядатиме Миргородський клас-
тер для відпрацювання відходів – ди-
віться на фото.

«БМ»

ТАРИФ НА ПОСЛУГИ ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ 
ІЗ ВІДХОДАМИ НА МИРГОРОДЩИНІ 
СТАНОВИТИМЕ МАЙЖЕ 50 ГРИВЕНЬ  
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Дивно, але факт: надворі 21 століття, 
а наші земляки все ще вірять у знахарів 
і віщунів. Дедалі частіше на Полтавщи-
ні можна почути пропозиції «зняти пор-
чу» чи «відвести біду», яка, начебто, за-
грожує людині. Наприклад, минулого 
тижня в області шахраї ошукали двох 
осіб. Один із випадків шокує - у Хоролі 
до 73-річного жителя міста зайшла не-
відома жінка, яка під приводом зняття 
порчі, заволоділа його грошима, в сумі 
близько 600 тисяч гривень! 

За вказаним фактом розпочали кри-
мінальне провадження за ст. 190 (Шах-
райство) Кримінального кодексу Укра-
їни, правоохоронці встановлюють осіб, 
причетних до цього злочину та притяг-
нення їх до юридичної відповідальності.

Як відомо, найчастіше жертвами по-
дібних шахрайств стають люди літ-
нього віку та молоді жінки й дівчата. 
Аферисти заходять на подвір’я чи до 
помешкання та представляються зна-
харями, екстрасенсами чи цілителями. 
Нерідко під час спілкування зловмис-
ники лякають потерпілих тим, що на 
них лежить «прокляття», яке у змозі 
зняти тільки вони. Обіцяючи допомог-
ти, шахраї проводять «ритуали» із куря-
чими яйцями та іншими предметами, 
змушують стареньких молитися в ок-
ремих кімнатах будинку, носити з горо-
ду землю та віддавати усі заощадження 
і коштовні речі. Люди слухняно викону-
ють всі вказівки шахраїв, і лише згодом 
розуміють, що їх ошукали.

До речі, насправді, подібних випадків 
шахрайств може бути набагато більше, 
ніж відомо, бо не завжди жертви поспі-
шають звертатись до правоохоронних 
органів. Та і віднайти аферистів теж не 
просто, бо ж вони постійно змінюють 
своє місце дислокації. Після злочину 
залишають територію, але пізніше мо-
жуть знову туди повертатись.  

Задля уникнення схожої ситуації по-
ліція рекомендує остерігатися спілку-
вання з незнайомими або малознайоми-
ми особами, які нав›язують подібного 
роду послуги. Окрему увагу слід при-
ділити дітям та літнім людям. Вказа-
ній категорії осіб правоохоронці радять 
регулярно нагадувати про небезпеку та 
наводити реальні приклади шахрайств.

Психологи стверджують, що є понят-
тя «техніка гіпнозу», коли відбувається 
вплив на свідомість людини, на її когні-
тивні процеси, на так званий головний 
процесор. За статистичними даними, 
від 9 до 14% людей мають підвищену 
схильність до навіювання, що назива-
ється сугестією. Є ті, хто більш залеж-
ний від інших, і ті, хто у житті більше 
самостійний. Якщо в селах мешкан-
ці добре знають один одного, то в мі-
сті картина інша. Недарма існує термін 
«самотність великого міста».

Зі слів психологів, є декілька ознак, за 
якими можна зрозуміти, що вас намага-
ються обдурити. Зазвичай шахраї пиль-
но дивляться у очі, намагаються підій-
ти на якомога ближчу відстань. Часто 
пропонують взяти щось в руки. Є спе-
ціальні маніпулятивні прийоми впли-
ву, шахраї можуть спробувати  щось за-
пропонувати в обмін на якісь ваші дії. 

Водночас правоохоронці нагадують 
про правила безпеки. Найперше з них 
– не довіряйте незнайомцям, що про-
понують вигідні умови чи миттєве вирі-
шення ваших проблем. Перевіряйте всю 
інформацію, яку вам намагаються нав’я-
зати, в офіційних установах. 

Не вступайте у вербальний контакт з 
особами, які пропонують  «поворожи-
ти» чи «зняти порчу». Будьте уважни-
ми та обережними у всіх питаннях, що 
стосуються ваших заощаджень. У не-
однозначних ситуаціях або таких, які 
викликають у вас обґрунтовану підоз-
ру, звертайтесь до поліції за номером 
«102».

В українських банкоматах стало 
більше фальшивих купюр, які зробле-
ні настільки якісно, що їх складно від-
різнити від справжніх. Повідомлення 
про це надходять із різних куточків 
країни. 

Так, одна із жертв «грошової афе-
ри» розповіла, що зняла в банкома-
ті купюру номіналом у 200 гривень, а 
про те, що вона фальшива, їй повідо-
мив продавець – купюра не пройшла 
перевірку ультрафіолетом. До речі, за 
використання фальшивих грошей лю-
дині загрожує до 7 років в›язниці.

Кажуть, що несправжні гроші по-
трапили у банкомати дуже цікавим 
способом. Підробні купюри, які не 
може розпізнати навіть термінал, у 
соцмережах продають фальшивомо-
нетники. За 3000 фальшивих гривень 
вони просять 750 гривень справжніх.

За словами експерта з безпеки такі 
купюри збувають у невеликих магази-
нах і з метою погашення боргів.

«Ці банкноти спеціально заточені 
під певні термінали. Тобто людина ку-
пує, наприклад, за 5000 гривень 20000 
фальшивих, і погашає свій кредит че-
рез термінал», - пояснив експерт.

Ошуканим людям банківські екс-
перти рекомендують звертатися до 
фінансової установи, якій належить 
банкомат. Банк зобов›язаний про-
вести розслідування, перевірити всі 
інші банкноти, провести разінкасацію. 
Якщо буде встановлено факт наявно-
сті там даних сумнівних банкнот, то 
банк піде назустріч клієнту.

Як відрізнити фальшиву купюру
Справжня банкнота на дотик щіль-

на, банкнотний папір тактильно від-
різняється від звичайного, а також 

має іншу рельєфність зображення з 
лицьового боку. Якщо подивитися че-
рез світло, то на фальшивці відсут-
ній графічний елемент знака гривні. 
На купюрі номіналом в 500 гривень 
повинні бути елементи бузкового ко-
льору, які під різним кутом змінюють 
свій колір на зелений.

До того ж підозрілу банкноту мож-
на віднести в банк і перевірити її там 
- дана послуга безкоштовна. Навіть 
якщо купюра виявилася справж-
ньою, натомість повинні дати іншу, 
теж справжню, але вже не підозрілу. 

У разі, якщо ж банкнота дійсно не 
справжня, то її не компенсують, а 
змусять звернутися в правоохорон-
ні органи. Вже там будудь з’ясовува-
ти, як підроблена банкнота потрапи-
ла до вас.

Сторінку підготувала  
Оксана Кириченко

ФАЛЬШИВІ 
ГРИВНІ 
ЗАПОВНИЛИ 
БАНКОМАТИ:

Збільшення рівня підробки 
банкнот гривні у 2020 році 
відбулося через зростання 
активності зловмисників на тлі 
збільшення кількості готівки в 
обігу, яке відбулося у зв›язку 
із поширенням коронавірусу.
У травні 2021 року 
повідомлялося, що кількість 
підроблених банкнот 
національної валюти в Україні 
у 2020 році зросла до 5,5 штук 
на 1 млн справжніх купюр з 3 
штук у 2019 році, але показник 
залишається стабільно низьким.

«ЗНЯЛА ПОРЧУ» ЗА 600 
ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ

ШАХРАЙСТВО ЯК БІЗНЕС

ЯК ВІДРІЗНИТИ 
ПІДРОБКУ
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Проект із «Благоустрою території Комунального 
некомерційного підприємства «Гадяцька міська 
центральна лікарня» представили на сайті 
Гадяцької міської ради.

У текстовому документів до проекту вказано, що під 
час його підготовки керувалися тільки найкращими 
намірами. Мовляв, дотримання правил благоустрою 
території лікарні – запорука якісного комплексного 
підходу до вирішення проблеми комфортного 
перебування хворого на стаціонарному лікуванні та 
максимально наближення цих умов до домашніх.
«Територія Гадяцької лікарні є надзвичайно 
функціональною: тут розміщені п’ять корпусів 
(центральний, поліклінічний, терапевтичний, інфекційний 
та екстреної медичної допомоги), бактеріологічна 
лабораторія, архів, киснева, складські приміщення, гаражі.
КНП «Гадяцька міська центральна лікарня» 
- лікарня для цілодобового надання медичної 
допомоги населенню. За рік у закладі лікували 5 605 
пацієнтів, із них містян – 2839 осіб. Автомобілями 
«швидкої допомоги» доставили 1125 хворих.
Для злагодженої роботи інфраструктури закладу щоденно 
завозять медикаменти, кисень, вивозять за графіком 
побутові відходи, забирають білизну для прання. 
Зрештою, щоденно транспортують хворих на медичних 
каталках, в інвалідних візках,» - йдеться у поясненні.
Справді, територія Гадяцької лікарні не оновлювалася 
з часів визнання України незалежною державою  і 
дійсно потребує капітального ремонту та відновлення. 
І добре, що керівництво міста нарешті зрозуміло, що у 
теперішньому стані ця територія є не тільки позбавленою 
сучасних складових зовнішнього благоустрою, а ще й 
становить певну небезпеку для пішоходів, пацієнтів 
лікарні, персоналу, відвідувачів, в тому числі, через 
пошкоджений рельєф проїзної частини та тротуарів. 
Це все створює незручності під час проїзду, переходів. 
Тому виникла потреба в реалізації проекту із 
«Благоустрою території Комунального некомерційного 
підприємства «Гадяцька міська центральна лікарня».
До речі, вже зараз, Гадяцька міська рада, якає 
балансоутримувачем об’єкту, розпочала проводити 
заходи благоустрою подвір’я мед закладу - на даний час 
вже виконані роботи з встановлення бордюрів, вартістю 
300 тисяч гривень. Також почали проводити роботи із 
капітального ремонту асфальтного покриття, на реалізацію 
якого з бюджету громади виділено 600 тисяч гривень. 
У пояснювальній довідці до проекту сказано, що 
його мета - капітальний ремонт під’їзних шляхів, 
благоустрій подвір’я та території  довкола будівель 
лікарні згідно запропонованого проекту. Заходи 
благоустрою згідно проекту спрямовані, в першу чергу, 
на здійснення відповідних рішень з облаштування 
пішохідних доріжок, пандусів, розміщення майданчиків 
та тротуарів, автостоянок, проїздів з урахуванням 
технологічної потреби, вуличного освітлення, 
створення зелених зон для відвідувачів, які кожного 
дня проїжджають та проходять по цій території. 
Цей проект будуть реалізовувати перш за все для 
пацієнтів, які перебувають на лікуванні (лікарня на 200 
ліжок); персоналу (390 осіб); працівників екстреної 
медичної допомоги та інших відвідувачів мед закладу.
Яка загальна вартість робіт згідно даного проекту, 
чомусь не вказано. Але у результаті очікують не 
тільки покращення естетичного вигляду центрального 
заїзду, території навколо корпусів та двору, його 
озеленення та оздоблення, а ще й практичної 
складової, пов’язаної із зручністю під’їзду для машин 
екстреної медичної допомоги, автотранспорту з 
медикаментами, киснем; з полегшенням та безпекою 
пересування пацієнтів, відвідувачів і персоналу 
лікарні, мешканців міста та інших громад.

P.S. Візуалізацію проекту можна побачити на 
малюнках. І, якщо справді зроблять усе так, як 
запланували, то вигляд був би досить пристойний. 
До речі, ми вже оприлюднювали цю інформацію у 
соцмережах. І реакція на неї була неоднозначна – деякі 
містяни були дуже задоволені планами міськради. 
Проте, були й такі, що відверто заявляли, що це чергове 
місце, де можна добряче заробити місцевим провладним 
бізнесменам… Бо тротуарної плитки на доріжки по 
всій території лікарні доведеться витратити чимало. 

Підготувала Оксана Кириченко

ТЕРИТОРІЮ ЛІКАРНІ КАПІТАЛЬНО 
ВІДРЕМОНТУЮТЬ. ЩО ЗМІНИТЬСЯ?
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З 1 жовтня Національна служба здо-
ров’я України розширює програму 
відшкодування лікарських засобів за 
програмою «Доступні ліки» новим на-
прямом. Це препарати для пацієнтів із 
розладами психіки та поведінки. Йдеть-
ся про такі захворювання як епілепсія, 
шизофренія, ПТСР, депресія, афектив-
ні та невротичні розлади. 

Щоб з 1 жовтня мати змогу користу-
ватись програмою «Доступні ліки» па-
цієнтам із розладами психіки та по-
ведінки потрібно найближчим часом 
відвідати свого лікаря – невролога чи 
психіатра. В індивідуальному плані не-
вролог або психіатр фіксує встановле-
ний діагноз та призначення відповідних 
ліків. Надалі на основі індивідуально-
го плану лікування буде формуватися 
електронний рецепт. З електронним ре-
цептом пацієнт обирає будь-яку аптеку, 
в будь-якому регіоні країни, яка має до-
говір з НСЗУ за таким напрямком.

Електронний рецепт для пацієнтів із 
епілепсією, невротичними розладами 

зможе виписати невролог або психіатр 
– в тому числі і дитячі лікарі за цими 
спеціальностями. Електронний рецепт 
для пацієнтів із психічними розлада-
ми виписуватиме виключно психіатр, у 
тому числі – і дитячий.

Сімейні лікарі електронні рецепти за 
напрямами «Розлади психіки та пове-
дінки» та «Хвороби нервової системи» 
не виписують.

Якщо ви або ваші рідні не мають ліка-
ря – потрібно його обрати в будь-якому 
медичному закладі, який має договір з 
НСЗУ за напрямом амбулаторної допо-
моги та відповідного фахівця. Щоб по-
трапити на первинну консультацію до 
невролога для встановлення діагнозу та 
складання індивідуального плану ліку-
вання безоплатно, потрібне електронне 
направлення. Його зможе виписати сі-
мейний лікар.

Для звернення до психіатра електро-
нне направлення не потрібно.

НСЗУ

За даними Рахункової палати, 
станом на 1 січня 2021 року 
на обліку в профільних 
медзакладах перебували понад 
мільйон громадян.
Протягом 2018 – І кварталу 2021 

років понад 81 тис. пацієнтів Націо-
нального інституту раку не отримали 
в повному обсязі передбачену держа-
вою безоплатну допомогу в стаціона-
рі, у тому числі післяопераційну.

Як повідомила прес-служба Рахун-
кової палати, про це йдеться у звіті 
про результати аудиту ефективнос-
ті використання коштів, виділених з 
державного бюджету для здійснен-
ня діяльності Національним інсти-
тутом раку та зміцнення його мате-
ріально-технічної бази, проведеного 
територіальним управлінням Рахун-
кової палати по м. Києву, Київській 
та Чернігівській областях (у м. Київ).

«Головна причина неефективної 
роботи інституту протягом зазначе-
ного періоду – нормативна неврегу-
льованість питання участі наукових 
установ медичного спрямування у на-
данні пацієнтам медичних послуг за 
програмою державних гарантій. На 
роботу установи також негативно 
вплинуло недостатнє фінансування 
Міністерством охорони здоров’я на-
укової діяльності інституту та неза-
довільна організація медичної діяль-
ності в самому інституті», - йдеться у 
повідомленні.

Зазначається, що Україна є лідером 
на Європейському континенті за рів-
нем онкозахворюваності.

«Станом на 1 січня 2021 року на об-
ліку в профільних медзакладах пе-
ребували понад мільйон громадян. 
Смертність від раку в Україні – на 
другому місці після серцево-судин-
них захворювань. Національний ін-
ститут раку – головна і єдина в сис-
темі Міністерства охорони здоров’я 
України державна науково-дослідна 
та лікувально-профілактична устано-
ва, діяльність якої спрямована на зни-
ження рівня онкозахворюваності на-
селення. За охоплений аудитом час 
інститут використав на свою діяль-
ність та зміцнення матеріально-тех-
нічної бази понад 985 млн грн бю-
джетних коштів, з яких понад 921 млн 
– для надання високоспеціалізованої 
лікувально-діагностичної та консуль-
тативної допомоги більш ніж 150 тис. 
пацієнтів. Але цього фінансування не-
достатньо», - йдеться у повідомленні.

Аудитори встановили, що Міністер-
ство охорони здоров’я належним чи-
ном не сформувало та не реалізувало 

державну політику для зниження рів-
ня онкологічної захворюваності на-
селення. Також не актуалізовані га-
лузеві стандарти щодо визначення 
нормативів обладнання та показни-
ків якості послуг із діагностики та лі-
кування злоякісних новоутворень, 
не завершена адаптація практики ві-
тчизняної галузі охорони здоров’я 
до міжнародних клінічних протоко-
лів з онкології, не затверджені тари-
фи на платні послуги, які надаються 
інститутом та які відповідали б ре-
альним витратам на їх надання. Крім 
того, МОЗ разом з інститутом не за-
безпечили ефективного використан-
ня коштів на здійснення основної ді-
яльності інституту та зміцнення його 
матеріально-технічної бази.

«На наукову діяльність інституту із 
загального обсягу витрат спрямували 
лише 3% (29,6 млн грн), на зміцнен-
ня матеріально-технічної бази – 3,5% 
(34 млн гривень). За кошти, спрямо-
вані на наукову діяльність, відбувало-
ся фінансування міжнародної співп-
раці; завершено 13 науково-дослідних 
робіт і їх результати впровадили у 28 
медзакладах, у тому числі в інститу-
ті; отримано 13 патентів», - йдеться у 
повідомленні.

Аудит виявив, що наглядова рада 
інституту, яка мала проводити неза-
лежну оцінку результатів його нау-
кової діяльності в зазначений період, 
не функціонувала, а її новий склад 
затверджений Урядом лише у черв-
ні 2021 року.

«Крім того, інститут не організу-
вав систему внутрішнього контролю 
в своїй установі… Як наслідок, протя-
гом охопленого аудитом періоду з по-
рушенням чинного законодавства ви-
трачені понад 63 млн грн, заподіяно 
матеріальної шкоди на суму понад 30 
млн грн, неекономно – майже 3 млн 
грн, непродуктивно – майже 1 млн 
гривень», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Рахункова палата 
надала Кабінету Міністрів України, 
Міністерству охорони здоров’я Укра-
їни та Національному інституту раку 
відповідні рекомендації.

«Про виявлені в ході аудиту ознаки 
кримінальних правопорушень пові-
домлено Офіс Генерального прокуро-
ра. Крім того, з огляду на важливість 
питань забезпечення конституційно-
го права громадян України на охо-
рону здоров›я і медичну допомогу, 
про результати аудиту поінформова-
но президента України», - йдеться у 
повідомленні.

Від 1 жовтня програма забезпечення 
інсулінами перейшла до адмініструван-
ня Національної служби здоров’я Укра-
їни та увійшла до переліку «Доступних 
ліків».

«Життєво необхідні ліки для людей 
з хронічними захворюваннями мають 
бути доступними. Відтепер інсуліни 
цілковито увійшли до переліку таких 
ліків і надаються пацієнтам в аптеках 
за електронним рецептом від лікаря», 
– розповів міністр охорони здоров’я Ві-
ктор Ляшко.

Зараз на відшкодування вартості ін-
сулінів з 1 жовтня і до кінця року виді-
лено 660 млн грн. За даними МОЗ, на 
1 жовтня кількість аптек, в яких паці-
єнт зможе отримати інсулін, в цілому 
по країні зросла в 4 рази – до програ-
ми реімбурсації інсулінів приєдналися 
понад 560 аптечних закладів-юридич-
них осіб, які мають 5 300 місць відпу-
ску, тобто аптек та аптечних пунктів, 
по всій країні.

Ще 60 юридичних осіб підписують 
договори зі свого боку, а це ще плюс по-
над 200 аптек. За даними регіональних 
департаментів охорони здоров’я, про-
тягом січня-серпня 2021 року пацієнти 
отримували інсулін у понад 1 400 апте-
ках України.

«Найбільша кількість аптек та ап-
течних пунктів, які станом на 1 жовтня 
приєдналися до урядової програми ре-

імбурсації інсулінів, у Харківській об-
ласті – 560, Дніпропетровській – 492, 
Львівській – 383. У Житомирській об-
ласті кількість аптек, де можна було от-
римувати інсулін, зросла з 59 аптек до 
130, у Луганській області – з 23 до 150, 
у Миколаївській області – з 29 аптек 
до понад 100», – повідомляють у МОЗ.

Перший електронний рецепт на ін-
сулін пацієнту виписує виключно лі-
кар-ендокринолог, на основі створено-
го та внесеного в електронну систему 
охорони здоров’я плану лікування. По-
вторний рецепт зможе також виписати 
сімейний лікар. До кого звертатись за 
повторним електронним рецептом, па-
цієнт обирає самостійно.

Маючи електронний рецепт, паці-
єнт обирає будь-яку аптеку, у будь-яко-
му регіоні країни, яка має договір з 
НСЗУ за напрямом реімбурсації інсу-
лінів. Впізнати таку аптеку можна буде 
за наліпкою «+Інсуліни». Крім того, 
знайти такі аптеки допоможе оператор 
контакт-центру НСЗУ за безкоштов-
ним номером 16-77. Також найближ-
чим часом інформація з’явиться на 
онлайн-дашбордах НСЗУ.

До Реєстру лікарських засобів, які 
підлягають реімбурсації за Програмою 
медичних гарантій включено 76 пре-
паратів інсуліну. З них 47 – повністю 
безоплатні.

МОЗ

СТАТИСТИКА ВРАЖАЄ: 
ПОРАХУВАЛИ, СКІЛЬКИ 
ОНКОХВОРИХ НЕ 
ЗМОГЛИ ПОВНОЦІННО 
БЕЗОПЛАТНО 
ПРОЛІКУВАТИСЯ ЗА 
ОСТАННІ 3,5 РОКИ

ПАЦІЄНТАМ ІЗ 
РОЗЛАДАМИ ПСИХІКИ 
НАДАВАТИМУТЬ ЛІКИ 
БЕЗКОШТОВНО

ІНСУЛІНИ ВІДПУСКАЮТЬ ЗА 
ЕЛЕКТРОННИМИ РЕЦЕПТАМИ 

Продовжуємо вас інформувати 
про ситуацію із коронавірусом.
На 5 жовтня, у Полтавській області 

лабораторно підтвердили 526 нових ви-
падків захворювання на коронавірус. 

Згідно інформації директора КНП 
«Гадяцька МЦЛ» Олександра Шапо-
вала, у стаціонарі інфекційного госпі-
талю перебуває 13 пацієнтів із підтвер-
дженим діагнозом COVID-19. Із них, у 

палаті інтенсивної терапії двоє. Двом 
пацієнтам підтримують дихання апара-
тами штучної вентиляції легень, трьом 
- кисневими генераторами, балонним 
киснем - 4.

Кількість летальних випадків за весь 
період карантину - 74.

Оксана Кириченко

Про це повідомляє КНП 
«Гадяцька МЦЛ».
«У вересні за електронним направ-

ленням до лікарів поліклінічного від-
ділення Гадяцької міської лікарні па-
цієнти безкоштовно отримали 12 137 

медичних послуг. Зокрема: консуль-
тації – 5670; лабораторні досліджен-
ня – 4124; рентген – 1240; УЗД – 794; 
ендоскопія – 66; комп’ютерна томо-
графія – 140; мамографія – 103,» - 
йдеться у повідомленні.

ПАЦІЄНТИ ПОЛІКЛІНІКИ 
ОТРИМАЛИ 12 137 МЕДПОСЛУГ

НОВИНИ КАРАНТИНУ
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Цієї зими люди у багатьох 
населених пунктах можуть 
надовго опинитись без тепла, 
світла, води і газу. Чи чує влада 
наближення енергетичної кризи?

Україна стрімко несеться назустріч 
енергетичній кризі, перші подихи якої 
ми вже відчуваємо. І небезпечні наслід-
ки якої можемо спостерігати на прикла-
ді багатьох країн. З усіх куточків сві-
ту надходять тривожні повідомлення. 
Різке подорожчання газу у Європі зму-
сило значно скоротити виробництво 
аміачних добрив норвезьким гігантом 
Yara International. Американський CF 
Industries Holdings припинив робо-
ту двох хімічних заводів у Британії. В 
Україні зупинився Одеський припор-
товий завод через недоцільність робо-
ти з від’ємною рентабельністю.

Фахівці вже прогнозують сплеск цін 
на аміачні добрива весною і, як наслі-
док, проблеми у рослинництві, нові де-
фіцити і зростання вартості продуктів 
харчування.

Енергокриза боляче б’є по таким зда-
валося б дисциплінованим суспіль-
ствам як Китай. Віялові відключення 
електроенергії у провінціях, де сукуп-
но проживає близько 100 млн мешкан-
ців показали не повну підготовленість 
китайської влади до надзвичайних 
ситуацій.

Енергорозподільчі компанії Китаю 
обмежують мешканців у користуванні 
домашніми бойлерами і чайниками в 
окремі години. Торгівельно-розважаль-
ні центри не працюють у пікові вечірні 
години. Розголосу набула історія про 
те, як 23 робітники хімічного виробни-
цтва у місті Ляонин потрапили до лі-
карні через раптове вимкнення системи 
вентиляції від’єднаного від електропо-
стачання підприємства. 

Зупиняються величезні фабрики, що 
виробляють комплектуючі для про-
відних виробників автомобілів, елек-
троніки, побутових приладів. Дефіцит 
цих товарів відчув або невдовзі відчує 
на собі майже кожен у світі. Так само 
майже кожному доведеться згодом за-
платити більше за ці товари на тлі їх 
дефіциту.

Чи готова Україна до енергетичної 
кризи? Чи готується до кризи влада і 
якими будуть її дії взимку? Чи готова 
вона згуртувати українців перед викли-
ками в енергетиці, що за своїми масш-
табами, перевершують усі, що мали міс-
це раніше?

Сигнали тривоги на ринку 
електроенергії
Станом на ранок 29 вересня поточно-

го року на складах теплових електро-
станцій було накопичено 874 тис тонн 
вугілля, що у порівнянні з обсягом на 
таку ж дату минулого року складає 
лише 30,1%. Рівень накопичення вугіл-
ля демонструє, наскільки країна готова 
до проходження осінньо-зимових піків 
споживання електричної енергії. Адже 
здебільшого саме блоки теплової гене-
рації, які здатні кілька разів на добу змі-
нювати навантаження, відповідають в 
енергосистемі за балансування тижне-
вих і добових графіків виробництва/
споживання електроенергії. Ані атом-
ні електростанції, ані виробники з від-
новлювальних джерел енергії на це тех-
нічно неспроможні. У разі відсутності 
вугілля на тепловій електростанції че-
рез недостатність його запасів відповід-
ні енергоблоки не виконають команду 
диспетчера «Укренерго» і не зможуть 
запуститися. Відповідно частота у ме-

режі буде падати і для уникнен-
ня масштабних аварій в системі 
за командою диспетчера будуть 
задіяні графіки аварійного від-
ключення споживачів. У кожно-
му регіоні країни є такий графік, 
погоджений керівником місце-
вої державної адміністрації, у 
якому значні споживачі розді-
лені на кілька черг, відповідно 
до яких їх будуть відключати за 
командою диспетчера.

Однак знайти такий графік, 
до прикладу, для міста Києва у 
мене не вийшло. Його немає ні 
на сайті компанії ДТЕК-КЕМ, 
яка здійснює розподіл електрое-
нергії і яка, відповідно, вимикає 
споживачів, ні на сайті КМДА, 
яка цей графік погоджувала, і 
теоретично мала б переймати-
ся долею бізнесу і пересічних 
киян, які потерпатимуть від та-
ких відключень. Постає питан-
ня: якщо існує якийсь документ, 
який безпосередньо впливає на долі ти-
сяч людей, і він не таємний, чого б не 
ознайомити з ним цих людей? 

Більше того, чому б владі, знаючи про 
стан вугільних складів ТЕС, чесно не 
визнати наявність проблеми і не готу-
вати людей і бізнес до гіршого, проте 
дуже вірогідного сценарію?

Логічним було б за кілька тижнів або 
місяців до потенційних віялових від-
ключень розпочати консультації з по-
тенційними постраждалими від них, 
надати допомогу у підготовці відповід-
них планів заходів на випадок такого 
розвитку подій, інструкцій персоналу, 
шляхів вирішення проблем спожива-
чів товарів/послуг таких відключених 
суб’єктів. Врешті бізнесу потрібен час, 
щоб внести можливі зміни до робочих 
графіків, технологічних схем, провести 
закупівлі необхідного резервного гене-
руючого обладнання. Але, здається, про 
споживача знову ніхто не подумав.

У газовій галузі  
не краща ситуація
Через захмарні ціни на світових рин-

ках Україна практично зупинила імпорт 
газу. Сховища практично не наповню-
ються газом для його використання 
протягом осінньо-зимового періоду. На-
приклад, за 26 днів вересня було зака-
чано лише 642 млн м куб газу, що втричі 
менше, ніж за цей же період минуло-
го року. У разі, якщо найближча зима 
буде не надто теплою, якщо ціна газу 
у світі збережеться на високому рівні, 
а наш неспокійний північний сусід чи-
нитиме провокації на точках входу в 
українську газотранспортну систему, 
вже у лютому Україна зіштовхнеться 
з дефіцитом газу, який просто фізич-
но неможливо буде покрити з жодно-
го напряму. Це призведе до вимушених 
відключень споживачів. І, схоже, мова 
йтиме не лише про бізнес. Постраж-
дають також виробники тепла у вели-
ких містах, перш за все, Півдня і Сходу 
України. Тут наслідки можуть бути на-
багато небезпечніші, ніж наслідки вія-
лових відключень електроенергії.

По-перше, у сильні морози охоло-
дження приміщень (більшість яких в 
Україні є неутепленими) відбувається 
надзвичайно швидко. Вже за 1-2 доби 
перебування людей в холодних примі-
щеннях буде небезпечно для здоров’я. І 
оскільки великі міста у нас здебільшого 
опалюються газовими котельнями, од-
ночасно будуть охолоджені приміщен-
ня, де перебувають десятки, можливо, 

сотні тисяч родин. Врятувати одночас-
но таку велику кількість людей навіть 
зусиллями всієї країни без попередньої 
ґрунтовної підготовки буде неможливо.

По-друге, під час зупинки роботи 
централізованої системи опалення в 
морозну погоду існує вірогідність ви-
ходу її з ладу (за відомим катастрофіч-
ним сценарієм, що мав місце у свій час 
в Алчевську). Якщо ж зупинку роботи 
системи опалення вдасться організува-
ти своєчасно і планово, для відновлен-
ня її роботи і підняття температури у 
приміщеннях потрібно буде щонаймен-
ше кілька додаткових днів, протягом 
яких мешканцям холодних міст потріб-
но буде організувати безпечні умови 
перебування.

По-третє, як ми знаємо, перше, що ро-
блять українці, коли батареї холодні, а 
на вулицях мороз - вмикають опалю-
вальні електроприлади і газові конфор-
ки (які, на відміну від котелень, про-
довжать якийсь час працювати навіть 
після значного падіння тиску у сис-
темі). Коли увімкнеться одразу бага-
то опалювальних електроприладів, по-
тужність яких, як ми знаємо, є досить 
значною, застарілі електромережі укра-
їнських міст і електропідстанції не ви-
тримають і почнуть обвально виходи-
ти з ладу. Відновлення електромереж і 
підстанцій може стати набагато серйоз-
нішим викликом для енергетики Укра-
їни, ніж навіть відключення опален-
ня, оскільки потребуватимуть значних 
часу і коштів. У свою чергу «опалення» 
за допомогою газових плит є небезпеч-
ним з точки зору ризику отруєння лю-
дей продуктами згорання природного 
газу. На жаль, часто у помешканнях на-
ших людей вентиляційні канали є не-
справними, зате стоять пластикові гер-
метичні вікна. Якщо у морозну погоду 
у таких помешканнях хтось надовго за-
лишить увімкненою конфорку і зачи-
неними вікна, ризик отруєння чадним 
газом гарантовано. Чи можемо ми бути 
впевненими, що про це в курсі всі наші 
знайомі і родичі?

А от в чому ми точно можемо бути 
впевнені, так це в тому, що влада нічо-
го не робить, щоб розробити і довести 
до відома кожного конкретні інструк-
ції на випадок надзвичайної ситуації в 
енергетиці.

Як мало б бути?
Керівники всіх рівнів у кожному 

облгазі, обленерго і підприємстві тепло-
вих мереж, кожен інженер і слюсар має 

чітко знати, що має робити у 
випадку того чи іншого роз-
витку подій.  Керівник кожно-
го підприємства або держав-
ної установи має бути готовий 
до найгіршого сценарію і вмі-
ти організувати роботу ко-
лективу у кризовій ситуації. 
Кожен громадянин, особли-
во у південних і східних об-
ластях, має знати, де будуть 
знаходитися пункти обігріву, 
що робити, якщо не працю-
ють магазини, аптеки, лікар-
ні і протягом кількох днів або 
тижнів відсутнє тепло-, газо- 
і електропостачання. Ну, а 
місцеві адміністрації разом з 
центральною владою повинні 
знати відповідь на питання, де 
і яким чином у випадку кризи 
вони візьмуть необхідну кіль-
кість резервних джерел енер-
гопостачання і палива.

І ще багато-багато чого, про 
що ми забули або не знали, живучі у ре-
жимі, де ненавчальні тривоги відсутні. 
Скажемо собі відверто, про такі непри-
ємні і складні речі не хочеться думати. 
Це не відремонтовані дороги, про таке 
не хочеться говорити з телевізора. Цим 
навряд чи вдасться втримати увагу слу-
хача або читача.

Але давайте згадаємо, як ми втрати-
ли Крим і ледь не втратили пів-Укра-
їни у 2014 році. Тоді багатьом теж зда-
валося, що «якось воно буде» і все само 
собою вирішиться, бо раніше про війну 
з Росією не хотілося думати і говорити. 
Тоді нічого не вирішилося, а ситуацію 
вдалося тимчасово стабілізувати ціною 
десятків тисяч життів і втрачених тери-
торій. Давайте не забувати — у нас три-
ває війна. Вона може мати різні форми, 
вона відбувається у різних площинах, у 
тому числі економічній і енергетичній. 
Війна може призводити до жертв, і їх 
буде тим більше, чим гірше ми будемо 
готові відповісти на виклики, які про-
вокує ворог. Добре, якщо ми матиме-
мо теплу зиму, китайці дивом переста-
нуть роздмухувати попит на газ і ціна 
на енергоресурси повернеться з космо-
су на землю.

Бо якщо ні, то або цієї ,або наступ-
ної зими Україна не уникне катастро-
фічних сценаріїв в енергетиці. Запобіг-
ти їм, мінімізувати втрати, вистояти у 
енергетичній війні ми зможемо лише, 
якщо готові до цього. Режим обложеної 
фортеці не такий комфортний, як ре-
жим теплої ванни. Але в наших умовах 
тепла ванна може бути теплою лише 
якщо фортеця добре підготовлена до 
облоги.

Чи розуміє це влада?
В опублікованому місяць тому рішен-

ні РНБОУ з промовистою назвою «Про 
заходи з нейтралізації загроз в енерге-
тичній сфері» багато слів про необхід-
ність підвищення цін на електроенергію 
і нуль слів про необхідність розробки 
планів реагування на надзвичайні си-
туації у енергетичній сфері і ліквідацію 
їхніх катастрофічних наслідків. 

До перших морозів цього осінньо-зи-
мового періоду лишилося кілька тиж-
нів. Ми все ще чекаємо, щоб відпові-
дальні особи почали готувати країну, 
аби ближче до кінця зими її населен-
ня у статусі біженців масово не виїж-
джало за кордон. Відремонтованими 
дорогами.

«Економічна Правда» В. Войціцька

НА УКРАЇНУ НАСУВАЄТЬСЯ 
ІДЕАЛЬНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ШТОРМ
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До 130-річчя від дня народження 
борця за незалежність України 
у 20 столітті, уродженця 
Полтавщини МИКОЛИ 
ЧИЖЕВСЬКОГО

130 років тому на Полтавщині наро-
дився видатний науковець-металург, 
підполковник Артилерії Армії Україн-
ської Народної Республіки (УНР) Ми-
кола Чижевський. З ініціативи Україн-
ського інституту національної пам’яті 
(УІНП) ювілей відзначається на дер-
жавному рівні згідно з Постановою 
Верховної Ради про пам’ятні дати та 
ювілеї у 2021 році.

Родове коріння із села Ціпки
Полтавщина є малою батьківщиною 

цілої плеяди діячів перших у 20 сто-
літті визвольних змагань українсько-
го народу за державну незалежність 
– Української революції 1917-21 рр. 
Серед наших земляків - видатні інте-
лектуали, аграрії, письменники, урядов-
ці. А ще військовики: Армію УНР, яка 
протягом кількох років у неймовірно 
складних історичних обставинах геро-
їчно давала відсіч російським агресо-
рам – як білогвардійцям, так і більшо-
викам, неможливо уявити без вихідців 
із Полтавщини. Серед них і Микола 
Чижевський.

Родове коріння героя нашої оповіді із 
Гадяцького краю, про який Леся Укра-
їнка писала, як про «вже таку Украї-
ну, що «українішої» й нема». Водночас 
зауважимо, що відомий полтавський 
краєзнавець Анатолій Чернов завдя-
ки Енциклопедії Брокгауза і Ефрона 
з’ясував: далекий предок родини Петро 
Лазаревич Чижевський отримав дво-
рянський титул у середині 18 століт-
тя, будучи співаком-тенором при дворі 
російської імператриці Єлизавети. До-
слідник висловив версію, що козаць-
ке прізвище «Чиж» за російсько-імпер-
ською традицією з часом перетворили в 
«Чижевський». На думку Чернова, на-
щадки Чижів-Чижевських повернули-
ся до України, зокрема, оселилися не-
подалік Гадяча. 

Микола народився у селі Ціпки Га-
дяцького повіту (нині воно підпоряд-
коване Краснолуцькій сільській раді) 
1 жовтня 1891 року у інтелігентній па-
тріотичній, українофільській роди-
ні. Батько - знаковий діяч українсько-
го руху, член Української Центральної 
Ради (УЦР), вчений, один із провідни-
ків і засновників Полтавської Громади 
Товариства українських поступовців та 
Українського клубу Полтави, соратник 
Симона Петлюри, публіцист, еконо-

міст, міністр фінансів УНР Павло Чи-
жевський. Мама - Софія Костянтинів-
на Рубісова походила з сім’ї надвірних 
радників, тобто цивільних чинів тих ча-
сів, що відповідали військовим постам 
підполковника або козацького старши-
ни. Подружжя Павла і Софії, окрім Ми-
колки, мало ще двох дітей: Леоніда й 
Григорія – майбутнього міністра вну-
трішніх справ УНР, губернського комі-
сара УЦР та Директорії УНР на Пол-
тавщині, учасника Другого Зимового 
походу Армії УНР. Дитинство Мико-
ли промайнуло у родовому маєтку Чи-
жевських у селі Ціпки та у Києві, де на-
вчався у гімназії. У 1910 році Микола 
Чижевський став студентом Київського 
політехнічного інституту. Тут опанував 
фах хіміка не просто успішно, а блис-
куче: отримав абсолюторій, тобто про-
демонстрував настільки високі знання, 
що завершив навчання у цьому виші 
без отримання диплома . 

Учасник Зимових походів  
Армії УНР
Як наголошується на офіцій-

ному сайті УІНП: «Українська 
революція 1917—1921 років 
повернула нашу батьківщи-
ну на мапу світу. Після століть 
бездержавності українці ство-
рили незалежну національну 
державу, яка мала територію, 
кордони, символи, власний 
парламент, уряд, військо, ака-
демію наук, гроші, мову, між-
народне визнання Української 
Народної Республіки. Вперше 
після століть бездержавнос-
ті відбулося об’єднання в од-
ній соборній державі східних 
і західних українських земель. 
Нинішні символи України — 
синьо-жовтий прапор, тризуб, 
гімн «Ще не вмерла Україна» 
обрані державними ще тоді». У 
вир боротьби за незалежність 
України потрапляє і родина 
Чижевських: Павло  входить 
до УЦР, стає одним із ініціа-
торів скликання Українського 
з’їзду Полтавщини, а Микола 
йде захищати свою державу в 
Армію УНР. Військовий дос-
від вже мав: від 1914-го року 
проходив службу у російській 
імператорській армії, останнє 
звання у якій — поручник. 

Зимові походи Армії УНР, у 
яких брав участь Микола Чи-
жевський - відчайдушні, мужні спро-
би врятувати молоду державу. У груд-
ні 1918 р. без оголошення війни агресію 
проти УНР розпочала ленінська черво-
на Росія. Її війська швидко просували-
ся вглиб української території. 2 лютого 
1919-го Директорія та весь державний 
апарат УНР змушені були спішно ева-
куюватися з Києва до Вінниці. Не ви-
тримавши ваги відповідальності, Воло-
димир Винниченко подав у відставку. 
Головою Директорії став Симон Пет-
люра, котрому довелося очолювати 
Українську державу в найдраматичні-
ший період її існування. В листопаді 
1920 року українські війська і держав-
ний апарат УНР під натиском пере-
важаючої Червоної армії змушені ві-
дійти на територію Польщі. «Перший 
зимовий похід — партизанський рейд 
під проводом Михайла Омелянови-
ча-Павленка тилами Червоної та До-
бровольчої армій. Похід тривав рів-
но п’ять місяців — з 6 грудня 1919 по 
6 травня 1920 років — і став однією з 

найгероїчніших бойових операцій ча-
сів Української революції 1917-1921 
років. Учасники подолали 2500 кіло-
метрів Житомирською, Київською, 
Черкаською, Кіровоградською, Ми-
колаївською, Одеською, Вінницькою 
областями, провівши понад 50 успіш-
них боїв», - говориться на офіційному 
сайті УІНП. 25 жовтня 1921 року роз-
почався Другий зимовий похід Армії 
УНР (Листопадовий рейд), ідея яко-
го передбачала об’єднання селянського 
протестного руху та підняття загально-
го антибільшовицького повстання, аби 
визволити УНР від загарбників. Похід 
став останньою спробою патріотів від-
новити державну незалежність та за-
вершив Українську революцію 1917-
1921 років.

Про військові сторінки біографії 
Миколи Чижевського, зокрема участь 
у цих походах як артилериста, йдеть-
ся, серед іншого, в фундаментальній 
двотомній праці з української військо-

вої історії «Офіцерський корпус Ар-
мії Української Народної Республіки 
(1917–1921)» авторства кандидата іс-
торичних наук Ярослава Тинченка. Зо-
крема, у першому томі історик опри-
люднив таку інформацію: «…у 1919 році 
Микола Чижевський пішов служити у 
3-тю Залізну стрілецьку дивізію Дієвої 
армії УНР; у 1919-1920 роках був учас-
ником Першого зимового походу Армії 
УНР на посаді командира 4-ї гарматної 
сотні 3-го кінного полку; у 1920–1921 
роках — помічник командира 3-ї гар-
матної бригади 3-ї Залізної дивізії Ар-
мії УНР; у жовтні-листопаді 1921 року 
у складі Волинської повстанської гру-
пи підполковником узяв участь у Дру-
гому зимовому поході як командир ко-
мендантської сотні штабу Повстанчої 
армії». 

На еміграції: професор металургії, ме-
муарист, очільник товариства ливарни-
ків, автор книг і навчальних посібників

Після поразки Української революції 
1917-21 рр. Микола Чижевський опи-

нився у Польщі. Там він одружився й 
здобув у 1928 році ще одну вищу освіту. 
Цього разу в Краківській гірничій ака-
демії. Так став інженером-металургом. 
Ще під час навчання працював у цьо-
му виші, а у 1935 році після отриман-
ня ступеня доктора став доцентом. У 
1932 році у збірнику «За державність» 
в польському місті  Каліш  вийшли дру-
ком спогади Миколи Чижевського про 
події 2 Зимового походу (Листопадово-
го рейду) під назвою «15 діб на окупо-
ваній Москвою Україні». 

Під час гітлерівської окупації Польщі 
з 1939 року Микола Чижевський жив у 
Кракові як безробітний. У 1940 році він 
став працювати вчителем гірничо-ме-
талургійної школи, яку дозволили від-
крити німці. 

Після Другої світової повернувся на 
роботу до Гірничої академії, де у 1946 
році став професором і завідувачем но-
воутвореної ливарної кафедри на ме-
талургійному факультеті. Сприяв від-

криттю в Гірничій академії 
окремого факультету ливар-
ної справи у 1951 році і став 
його першим деканом. Колиш-
ній військовик Армії УНР за 
час викладацької роботи ке-
рував більш ніж сотнею захи-
стів інженерних та магістер-
ських робіт, опублікував 47 
книг, у тому числі 7 підручни-
ків. Науковець також займав-
ся коксохімією та ливарним 
виробництвом, технологією 
тепла й пального. Чимало до-
сліджень присвятив вагранкам 
- шахтним печам для плавлен-
ня чавуну й випалювання вап-
няку та руди. За праці з тео-
рії й практики ваграночного 
процесу у 1952 році отримав 
Державну премію другого сту-
пеня. Чижевський став осно-
воположником процесу вод-
ного охолодження вагранок у 
Польщі, запровадив у ливар-
ну практику нові методи отри-
мання модифікованого чаву-
на високої якості. За ці роботи 
отримав у 1951 році колектив-
ну Державну премію третього 
ступеня. 

Також після Другої світової 
війни Микола Чижевський 
відновив діяльність Технічно-
го товариства польських ли-
варників і з 1951 року й до 
смерті був його головою. Пе-

ребуваючи в Польщі, Микола намагав-
ся фінансово підтримати матір, яка за-
лишилася в рідному селі Ціпки. 

Помер у Кракові 1 грудня 1954 року. 
Похований на Раковицькому цвинтарі 
- одному  із найстарших і найвідоміших 
некрополів старого Кракова. 

У 2019 році у Гадячі за участю онука 
Роберта Чижевського, кобзаря, заслу-
женого артиста України Тараса Компа-
ніченка, а також представників влади, 
духовенства, громадськості, зокрема іс-
торичного товариства «Чорні запорож-
ці» й Полтавського обласного відділення 
Міжнародної організації «Жіноча гро-
мада» урочисто відкрили меморіальну 
дошку родині Чижевських (Павлу, Гри-
горію та Миколі Чижевським). Вічна  
пам’ять і шана Героям!

Олег Пустовгар, регіональний 
представник Українського 
інституту національної пам’яті в 
Полтавській області.

ВІЙСЬКОВИК АРМІЇ УНР, ПРОФЕСОР 
ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОЇ АКАДЕМІЇ
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(16+).
1.00 Комедiя «Тер-
мiнал».

3.45,18.00,19.00 «Сто-
сується кожного».
4.30 М/ф.
5.05 «Телемагазин».
5.35,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-
вським».
.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00,11.00 «Корисна 
програма».
12.25 Х/ф «Операцiя 
«Тушонка». (16+).
14.35,15.35 «Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок. Пiд 
чужим iм`ям».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика 
справа».
23.50 Х/ф «Перекла-
дачка». (16+).
2.20 «Подробицi» - 
«Час».
2.50 Т/с «Голос янгола». 
(12+).

6.00,7.00,8.00,9.00,
11.00,12.00,13.00,
,16.00,17.00,19.0
0,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.10,10.10 Д/с «Найне-
безпечнiшi польоти».
7.10,8.30,21.30 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15 Д/с «Найекстре-
мальнiший».
8.35,9.50 Д/с «Iсторiя 
навколо нас».
8.50 М/ф.
9.30 Машина часу.
.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 Громадян-
ська оборона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 «На трьох». (16+).
10.55,13.15 Х/ф «По-
клик вовка». (16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.55 Т/с «Розтин по-
каже 2». (16+).
14.55,16.20 Т/с «Пес». 
(16+).
17.45,21.30 Т/с «Дiль-
ничний з ДВРЗ 2». (16+).
18.45,21.10 Факти. 
Вечiр.
22.25 Т/с «Доброво-
лець». (16+).
1.15 Х/ф «Унiверсальний 
солдат 4». (16+).
3.10 Я зняв!

25,14.30,17.30,22.00
Вiкна-Новини.
5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.35 Т/с «Комiсар Рекс».
8.35 МастерШеф. (12+).
12.00,14.50 Т/с 
«Слiпа». (12+).
15.40,18.05 Т/с «Слiд». 
(16+).
19.05 СуперМама. 
20.15,22.50 Т/с «Колiр 
помсти». (16+).
23.05 Т/с «Майор i 
магiя». (16+).

5.55,7.10 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.15 Орел i решка.
9.25 Т/с «Надпри-
родне». (16+).
13.45 Любов на вижи-
вання. (16+).

15.40 Х/ф «Вiдпустка за 
обмiном». (16+).
18.35 Х/ф «Зiзнання». 
(16+).
20.40 Х/ф «Люди-
на-мурашка i Оса». 
(12+).
23.00 Екси. (16+).
1.00 Х/ф «Здiйсненi». 
2.40 Зона ночi.
4.50 Абзац.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
,8.00,15.00,19.00 Сьо-
годнi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка 3». (12+).
12.30 Iсторiя одного 
злочину. (16+).
14.30,15.30,17.00 Т/с 
«Топтун». (12+).
20.10 «Говорить 
Україна».
21.35 Футбол. Вiдбiр до 
ЧС-2022. Україна - 
Боснiя i Герцеговина.
23.50 Т/с «Несолодка 
помста». (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Гучна справа.
3.00 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,
,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. Шпа-
чинською i Д. Щасливою.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук та В. Воло-
шиним.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.

20.00 «Двобiй» з С. Ор-
ловською.
21.00 «Нейтральна те-
риторiя» з В. Калнишем 
та О. Курбановою.
23.00 «Вiйна за неза-
лежнiсть».

6.00 Х/ф «Визит к Мино-
тавру», 2 с. (16+).
7.50 Х/ф «Доживем до 
понедельника». (16+).
9.55 Х/ф «Отель 
Мумбаи: Противосто-
яние». (США - Ав-
стралия). (18+).
12.15 Х/ф «Мама не 
горюй». (18+).
14.15 Х/ф «Мама не 
горюй 2». (18+).
16.20 Х/ф «Собор Па-
рижской Богоматери». 
(Франция - Италия). 
18.55 Х/ф «Полицейская 
история». (Гонконг). 
21.15 Х/ф «Полицейская 
история 2». (Гонконг). 
23.30 Х/ф «Ночной про-
давец». (16+).
1.20 Х/ф «Мио, мой 
Мио». (Россия - Нор-
вегия - Швеция). (12+).
3.25 Х/ф «Олигарх». 

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.35 «Ух ти show».
8.45 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.40 «Орел i решка. На 
краю свiту».
10.35,18.00 «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 «Три сестри».
3.20 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. 
Топ 100.

8.20 Досьє Голiвуда.
9.20 Квартирне питання.
10.20 Дача бородача.
11.20,18.00,20.30 Уда-
чний проект.
13.00,0.40,3.40 Ко-
риснi поради.
13.20 Твiй ланч-бокс.
13.30 Курси елемен-
тарної кулiнарiї Гордона 
Рамзi.
14.30 Правила вижи-
вання.
15.30,1.40 Неймовiрнi 
iсторiї кохання.
16.30 Дачна вiдповiдь.
17.20 Затишна дача.
18.50 Шiсть соток.
22.10 Готуємо разом.
23.50 Реальний секс.
2.30 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

6.20 «Свiдок. Агенти».
7.50,9.00,17.00,2.55
«Випадковий свiдок».
.30,16.30,19.00,2.25
«Свiдок».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
14.45 Т/с «Досьє «Ма-
йорка». (16+).
18.20 «Будьте здоровi».
23.00,3.30 Т/с «Нарко 
2». (18+).
0.50 «Легенди бандит-
ського Києва».
1.50 «Правда життя».
3.00 «Правда життя. 
Професiйнi байки».
4.55 «Top Shop».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
0,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35,5.00 «Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым».
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 
культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».

21.20 Т/с «Тайна 
Лилит».
23.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.45 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.05 «Линия жизни». Ю. 
Оганесян.

6.00 Судiть самi.
7.00 Страх у твоєму 
домi.
7.50 Бандитський Київ.
9.50,1.30 Речовий 
доказ.
11.00 Довiдник дикої 
природи.
12.00 Гордiсть України.
13.00 Прихована реаль-
нiсть.
13.55 Дива нашого 
життя.
14.55,22.40 Дикий i 
живий.
15.55,21.45 Як влашто-
ваний Всесвiт.
16.55 Таємницi глибин з 
Джеремi Вейдом.
17.55,0.35 Гучна 
справа.
18.55 Вiн i вона. Бiй за 
життя.
19.50 Неймовiрнi вина-
ходи.
20.50 Таємниця глибин 
з Джеремi Вейдом.
23.35 Таємнi космiчнi 
катастрофи.
2.30 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
3.20 Україна: забута 
iсторiя.
4.15 Дика природа Чилi.
5.05 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30,22.00 Т/с «При-
булець».
10.30 Х/ф «Твої, мої i 
нашi».
12.15,3.50 Панянка-се-
лянка.
14.00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон.
15.00,4.50 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00 Богиня шопiнгу.
18.00 СуперЖiнка 2.
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою.

21.00,2.15 Країна У 2.2.
23.00 Сiмейка У.
23.30,3.15 Країна У 2.1.
0.00 Т/с «Королi палат».
1.00 Танька i Володька.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.40 Х/ф «Инструкции 
не прилагаются». (Мек-
сика). (12+).
9.35 Х/ф «Гостья». 
11.40 Х/ф «Посейдон». 
(США). (12+).
13.15 Х/ф «Остров». 
(США). (12+).
15.25 Х/ф «Джек - поко-
ритель великанов». 
(США). (12+).
17.20 Х/ф «Сделано в 
Америке». (США - 
Франция). (16+).
19.05 Х/ф «В погоне за 
счастьем». (США). (12+).
21.00 Х/ф «Правила 
съема: Метод Хитча». 
(США). (12+).
22.55 Х/ф «Управление 
гневом». (США). (12+).
0.35 Х/ф «Поезд на 
Юму». (США). (16+).
2.35 Х/ф «Власть 
страха». (США). (16+).
4.30 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (Франция). 

6.00,18.50,19.30
«ДжеДАI».
6.15 Х/ф «Вторгнення: 
Битва за рай». (16+).
8.15 Х/ф «Вiдсiч». (16+).
10.10 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
12.05 Т/с «Брати по 
кровi 2». (16+).
14.05,16.55 «Загу-
блений свiт».
17.55,1.55 «Секретнi 
матерiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
20.25,21.30 Т/с «Ко-
зирне мiсце». (16+).
22.30,0.05 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
2.10 «Вiдеобiмба 2».
4.45 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

понеділок, 11 жовтня

вівторок, 12 жовтня

6.00 Гiмн України.
6.05 Я вдома.
6.30 М/ф «Нiкудишко».
6.40 М/ф «Iванко та Во-
ронячий Цар».
6.50 М/ф «Тредичiно».
7.00,8.00,9.00,13.00,
15.00,18.00,21.00,0.05
,2.20,5.25 Новини.
7.05 Маршрутом змiн.
7.20 Невiдомi Карпати.
7.50 Буковинськi за-
гадки.
8.05 Т/с «Курорт».
9.10 Телепродаж.
9.45 Т/с «Серцебиття». 
(12+).
11.30 Д/с «Дикуни».
11.55,20.05 Д/с «Дика 
природа Колумбiї».
13.10,1.40 Прозоро: 
про актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спо-
гади.
,21.35,0.30,2.45,5.50
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».
21.45 «Зворотнiй вiдлiк».
23.30 Перша шпальта.
0.40 Т/с «Бальтазар». 
(18+).
2.55 Погода.
3.00 Енеїда.
3.55 Д/ф «Клiтка для 
двох».
4.55 Д/с «Дикi тварини».

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,
16.45,19.30,3.35
«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».
20.45,21.30 Т/с «Моя 
улюблена Страшко».

22.30 Комедiя «Зоонаг-
лядач».
0.30 «Танцi з зiрками».

3.00 Х/ф «Москаль-ча-
родiй».
4.45 «Телемагазин».
5.15,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Кане-
вським».
.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10 «Ранок з Iн-
тером».
9.20 Ранок з Iнтером.
10.05,18.00,19.00
«Стосується кожного».
12.25 Х/ф «Крах». (16+).
14.25 Х/ф «Амазонiя».
16.05 «Чекай на мене. 
Україна».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика 
справа».
23.50 Х/ф «Ганнiбал». 
(18+).
2.20 «Подробицi» - 
«Час».
2.50 Т/с «Голос янгола». 
(12+).

6.00,7.00,8.00,9.00,11
.00,12.00,13.00,
,16.00,17.00,18.00,
,1.00,3.00,4.00,5.00
Час новин.
6.10 Д/с «Найнебезпеч-
нiшi польоти».
7.10,8.10,21.30 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15 Д/с «Найекстре-
мальнiший».
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.
0,17.10,1.10,5.10 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!

4.50 Скарб нацiї.
5.00 Еврика!
5.05 Служба розшуку 
дiтей.
5.10 Громадянська обо-
рона.
6.00 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.10,19.25 Надзвичайнi 
новини з К. Стогнiєм.
10.10 «На трьох». (16+).
10.30 Х/ф «Пасажир». 
(16+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
13.15,16.10 Т/с «Розтин 
покаже 2». (16+).
16.45,21.30 Т/с «Дiль-
ничний з ДВРЗ 2». (16+).
18.45,21.10 Факти. 
Вечiр.
20.20,2.30 Прихована 
небезпека.
22.25 Свобода слова.
0.00 Х/ф «Перший 
лицар». (12+).
3.15 Я зняв!

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

5.55,7.15 Kids` Time.
6.00 М/с «Том и Джеррi».
7.20 Орел i решка.
9.30 Х/ф «Бетховен 3».
11.25 Х/ф «Бетховен 4».
13.20 Х/ф «Бетховен «5.
15.15 Х/ф «Бетховен».
17.00 Хто зверху? (12+).

19.00 Пекельна кухня.
21.10 Х/ф «Люди-
на-мурашка». (16+).
23.35 Х/ф «Хлопчаки-на-
льотчики». (16+).
1.40 Вар`яти. (12+).
2.35 Служба розшуку 
дiтей.
2.40 Зона ночi.
4.50 Абзац.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
0,15.00,19.00,23.00
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». 
(16+).
23.10 Т/с «Несолодка 
помста». (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Гучна справа.
3.00 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,
00,16.00,17.00,18.00
«Репортер». Новини.
7.10,8.10 «Новий день» 
з Л. Вакулюк та С. 
Вардою.
9.10,10.10 «Новини 
країни» з К. Ашiон та П. 
Рольником.
11.10,12.10 «Новини 
країни» з М. Клюк та О. 
Близнюком.
13.15 «Обiдня перерва» 
з М. Шамановим та М. 
Стецюк.
14.15 «Великий день» з 
А. Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i Д. Щасливою.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук та В. Воло-
шиним.
18.15 «Ехо України» з М. 
Ганапольським.
19.45 «Десять днiв Неза-

лежностi України».
20.00 «Про полiтику» з 
С. Орловською та А. Му-
харським.
22.00 «Спецтема» з Т. 
Березовцем.
23.00 «Перша передача» 
з О. Федченко.

6.00 Х/ф «Визит к Мино-
тавру», 1 с. (16+).
7.50 Х/ф «Риорита». 
(16+).
9.55 Х/ф «Боец». (США). 
(16+).
12.15 Х/ф «Пеле: Рож-
дение легенды». (США). 
(16+).
14.30 Х/ф «Мгновения 
жизни». (США). (18+).
16.20 Х/ф «Есения». 
(Мексика). (16+).
18.55 Х/ф «Отель 
Мумбаи: Противосто-
яние». (США - Ав-
стралия). (18+).
21.15 Х/ф «Мама не 
горюй». (18+).
23.30 Х/ф «Мама не 
горюй 2». (18+).
1.20 Х/ф «Доживем до 
понедельника». (16+).
3.25 Х/ф «Собор Па-
рижской Богоматери». 
(Франция - Италия). 
(16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.40 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.35,18.00 «Орел i 
решка. Перезаванта-
ження».
10.25,20.00 «Орел i 
решка. Дива свiту 2».
11.30 Х/ф «Один день». 
(16+).
13.30,21.00 «Iнше 
життя».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+).
1.25 Т/с «Три сестри».
3.15 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.

7.30 Видатнi акторки. 
Топ 100.
8.20 Досьє Голiвуда.
9.20 Квартирне питання.
10.20 Дача бородача.
11.20,18.00,20.30 Уда-
чний проект.
13.00,0.40,3.40 Кориснi 
поради.
13.20 Твiй ланч-бокс.
13.30 Курси елемен-
тарної кулiнарiї Гордона 
Рамзi.
14.30 Правила вижи-
вання.
15.30 Неймовiрнi iсторiї 
кохання.
16.30 Дачна вiдповiдь.
17.20 Затишна дача.
18.50 Шiсть соток.
22.10 Готуємо разом.
23.50 Реальний секс.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.00,4.55 «Top Shop».
6.00 «Таємницi свiту».
7.20,17.00,3.05 «Ви-
падковий свiдок».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
30,16.30,19.00,2.35
«Свiдок».
14.45 Т/с «Досьє «Ма-
йорка». (16+).
18.20 «Свiдок. Агенти».
23.00,3.30 Т/с «Нарко 
2». (18+).
0.50 Х/ф «Атака Юр-
ського перiоду». (16+).

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
,17.00,20.00,21.20
Вести.
11.35,5.00 «Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55,3.15 Т/с «Тайны 
следствия».
16.50,2.50 Новости 
культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.35 Т/с «Тайна Лилит».

23.30 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
1.50 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
2.05 «Зал с характером».

6.00 Судiть самi.
7.00 Страх у твоєму 
домi.
7.55 Бандитська Одеса.
10.05,1.30 Речовий 
доказ.
11.15 Довiдник дикої 
природи.
12.15 Теорiя Змови.
13.10 Прихована реаль-
нiсть.
14.05 Дива нашого 
життя.
15.05 Дикий i живий.
16.05,21.45 Як влашто-
ваний Всесвiт.
17.00 Таємницi глибин з 
Джеремi Вейдом.
17.55,0.30 Гучна 
справа.
18.55,22.40 Вiн i вона. 
Бiй за життя.
19.50 Неймовiрнi вина-
ходи.
20.50 Таємниця глибин з 
Джеремi Вейдом.
23.35 Крiзь простiр i час 
з Морганом Фрiменом.
2.30 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
3.20 Україна: забута 
iсторiя.
4.10 Дика природа Чилi.
5.05 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30,22.00 Т/с «При-
булець».
10.30 Х/ф «Тiльки для 
закоханих». (16+).
12.15,3.50 Панянка-се-
лянка.
14.00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон.
15.00,4.50 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00 Богиня шопiнгу.
18.00 СуперЖiнка 2.
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою.
21.00,2.15,3.15 Країна 
У 2.2.
23.00,2.45 Сiмейка У.
23.30 Країна У 2.1.

0.00 Т/с «Королi палат».
1.00 Танька i Володька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.30 Х/ф «Такси 3». 
(Франция). (16+).
7.55 Х/ф «Пятый эле-
мент». (Франция - США). 
(16+).
10.00 Х/ф «Красавица и 
чудовище». (Франция). 
(12+).
11.50,5.55 Х/ф «Дне-
вники няни». (США). 
(16+).
13.30 Х/ф «Практиче-
ская магия». (США). 
(16+).
15.10 Х/ф «Обливион». 
(США). (16+).
17.10 Х/ф «Остров». 
(США). (12+).
19.25 Х/ф «Тепло наших 
тел». (США - Канада). 
(12+).
21.00 Х/ф «Ультрафи-
олет». (США). (16+).
22.25 Х/ф «Власть 
страха». (США). (16+).
0.20 Х/ф «Управление 
гневом». (США). (12+).
2.00 Х/ф «Боги Египта». 
(США). (16+).
4.05 Х/ф «Тайное окно». 
(США). (12+).

6.00,18.50 «ДжеДАI».
6.30 Т/с «Карпатський 
рейнджер». (16+).
10.10 Х/ф «Перлини 
дракона: Еволюцiя».
11.55 Х/ф «Автомон-
стри».
13.55,16.55 «Загу-
блений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15 «Спецкор».
19.25 «Спорт Тайм».
19.30 «Грошi».
20.25,21.25 Т/с «Ко-
зирне мiсце». (16+).
22.35,0.35 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
0.10 «Дубинiзми».
2.25 «Вiдеобiмба 2».
4.45 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

6.00 Гiмн України.
6.05 Я вдома.
6.30 М/ф «Iсторiя про 
дiвчинку, яка наступила 
на хлiб».
6.40 М/ф «Козлик та 
його горе».
6.50 М/ф «Як їжачок 
шубку мiняв».
7.00,8.00,9.00,13.00,1
5.00,18.00,21.00,23.3
5,2.10,5.10 Новини.
7.05 Маршрутом змiн.
7.20 Невiдомi Карпати.
7.50 Буковинськi за-
гадки.
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 
«Дика природа Ко-
лумбiї».
13.10,1.25 Прозоро: 
про актуальне.
14.00 UA:Фольк. Спо-
гади.
,21.45,0.10,5.45 Спорт.
15.20 Концерт. Хорея 
Козацька.
16.30 Д/с «Боротьба за 
виживання».
17.00 Прозоро: про 
головне.
18.20,19.05 «По-люд-
ськи».
23.00 Бiгус Iнфо.
0.25 Т/с «Бальтазар». 
(18+).
2.45 Енеїда.
3.40 Х/ф «Вавилон ХХ».

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,
,16.45,19.30,3.40
«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».
20.45,21.30 Т/с «Моя 
улюблена Страшко».
22.30 Драма «Пляж». 
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6.00 Гiмн України.
6.05 Я вдома.
6.30 М/ф «Колосок».
6.40 М/ф «Козлик та 
Ослик».
6.50 М/ф «Чарiвнi оку-
ляри».
7.00,8.00,9.00,13.00,1
5.00,18.00,21.00,23.35
,2.10,5.10 Новини.
7.05 Маршрутом змiн.
7.20,4.55 Невiдомi Кар-
пати.
7.50 Буковинськi за-
гадки.
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 
«Дика природа Колумбiї».
13.10,1.25 Прозоро: про 
актуальне.
14.00,3.55 UA:Фольк. 
Спогади.
0,21.45,0.10,2.45,5.45
Спорт.
15.20 Концерт.
16.30 Д/с «Боротьба за 
виживання».
17.00 Прозоро: про го-
ловне.
18.20,19.05 «По-люд-
ськи».
23.00 Перша шпальта.
0.25 Т/с «Бальтазар». 
(18+).
3.00 Енеїда.

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,1
4.00,16.45,19.30 «ТСН».
9.25,10.20,4.10,5.35
«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».
20.45,21.30 Т/с «Моя 
улюблена Страшко».
22.30 Трилер «Впiймай 
мене, якщо зможеш».
1.25 Х/ф «Мiст шпи-
гунiв». (16+).

3.45,18.00,19.00 «Сто-
сується кожного».
4.30 М/ф.
5.05 «Телемагазин».
5.35,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
,8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00,11.00 «Корисна 
програма».
12.25 Х/ф «Прибульцi».
14.40,15.40 «Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика 
справа».
23.50 Х/ф «Викрадення». 
(16+).
1.35 Х/ф «День перший, 
день останнiй».
2.50 Т/с «Голос янгола». 
(12+).

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 «Найекстре-
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 «По-
вiтрянi 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+).
10.40,13.15 Х/ф 
«Перший лицар». (12+).
12.45,15.45 Факти. 
День.
14.00 Т/с «Розтин по-
каже 2». (16+).
15.00,16.15 Т/с «Пес». 
(16+).
17.45,21.30 Т/с «Дiль-
ничний з ДВРЗ 2». (16+).
18.45,21.10 Факти. 
Вечiр.
20.20 Секретний фронт.
22.30 Т/с «Доброво-
лець». (16+).
1.20 Х/ф «Поклик вовка». 
(16+).
3.20 Я зняв!

4.40,14.30,17.30,22.00
Вiкна-Новини.
5.30 Т/с «Комiсар Рекс».
8.30 МастерШеф. (12+).
12.05,14.50 Т/с «Слiпа». 
(12+).
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+).

5.55,7.25 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.30 Орел i решка.
9.35 Т/с «Надприродне». 
(16+).
13.10 Любов на вижи-
вання. (16+).
15.10 Х/ф «Бетховен 2».
17.00 Хто зверху? (12+).
19.00 Дiти проти зiрок.
20.40 Х/ф «Перший 
месник». (16+).
23.05 Х/ф «Цар скор-

пiонiв».
0.55 Вар`яти. (12+).
2.35 Служба розшуку 
дiтей.
2.40 Зона ночi.
4.50 Абзац.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
.00,15.00,19.00,23.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка 3». (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». 
(16+).
23.10 Т/с «Виховання 
вiдчуттiв». (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,1
1.00,12.00,13.00,
.00,17.00,18.00,18.50
«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. Воло-
шиним.
18.10 «Ексклюзив» с В. 
Калнишем.
19.00 «Велика середа» з 
М. Ганапольським.
22.00 «Спецтема» з Т. 
Березовцем.
23.00 «Новини вiд 
Христини» з Х. Чернегою.

6.00 Х/ф «Визит к Мино-
тавру», 3 с. (16+).
7.50 Х/ф «Мио, мой 
Мио». (Россия - Норвегия 
- Швеция). (12+).
9.55 Х/ф «Полицейская 
история». (Гонконг). 
(16+).
12.15 Х/ф «Полицейская 
история 2». (Гонконг). 
(16+).
14.30 Х/ф «Ночной про-
давец». (16+).
16.20 Х/ф «Олигарх». 
(16+).
18.55 Х/ф «Солдат 
Джейн». (США - Велико-
британия). (16+).
21.15 Х/ф «Изящная 
эпоха». (Испания - 
Франция). (16+).
23.30 Х/ф «Сестры». 
(16+).
1.20 Х/ф «Особенности 
национальной охоты». 
(16+).
3.25 Х/ф «Агитбригада 
«Бей врага!» (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.35 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.35 «Орел i решка. На 
краю свiту».
10.35,18.00 «Орел i 
решка. Перезаванта-
ження».
12.30 «Орел i решка. 
Дива свiту 2».
13.30,21.00 «Iнше 
життя».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
20.00 «Орел i решка. 
Дива свiту».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+).
1.25 Т/с «Три сестри».
3.15 «Нiчне життя».

6.30,8.00 Телемагазин.
7.30 Видатнi акторки. 
Топ 100.
8.20 Досьє Голiвуда.
9.20 Квартирне питання.
10.20 Дача бородача.
11.20,18.00,20.30 Уда-

чний проект.
13.00,0.40,3.40 Кориснi 
поради.
13.20 Твiй ланч-бокс.
13.30 Курси елемен-
тарної кулiнарiї Гордона 
Рамзi.
14.00 Доктор Толстiкова.
14.30 Правила вижи-
вання.
15.30,1.40 Неймовiрнi 
iсторiї кохання.
16.30 Дачна вiдповiдь.
17.20 Затишна дача.
18.50 Шiсть соток.
22.10 Готуємо разом.
23.50 Реальний секс.
2.30 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

6.25 «Будьте здоровi».
7.55,9.00,17.00,3.00
«Випадковий свiдок».
.30,16.30,19.00,2.30
«Свiдок».
10.50,13.00,19.30 Т/с 
«CSI: Маямi». (16+).
14.45 Т/с «Досьє «Ма-
йорка». (16+).
18.20 «Вартiсть життя».
23.00,3.30 Т/с «Нарко 
2». (18+).
1.00 «Легенди бандит-
ського Києва».
1.55 «Правда життя».
3.05 «Правда життя. 
Професiйнi байки».
4.55 «Top Shop».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35,3.45 «Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55,2.10 Т/с «Тайны 
следствия».
16.50,1.50 Новости 
культуры.
17.15,4.45 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир».
21.20 Т/с «Тайна Лилит».
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».

0.55 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
1.10 «Принцесса опе-
ретты. Маргарита Лав-
рова».

6.00 Судiть самi.
7.00 Страх у твоєму домi.
8.00 Бандитська Одеса.
10.00,1.30 Речовий 
доказ.
11.10 Довiдник дикої 
природи.
12.10 Гордiсть України.
13.05 Прихована реаль-
нiсть.
14.00,4.20 Дика при-
рода Чилi.
15.00,22.40 Дикий i 
живий.
16.00,21.45 Як влашто-
ваний Всесвiт.
16.55 Таємницi глибин з 
Джеремi Вейдом.
17.55 Секретнi територiї.
18.55 Вiн i вона. Бiй за 
життя.
19.50 Неймовiрнi вина-
ходи.
20.50 Таємниця глибин з 
Джеремi Вейдом.
23.35 Таємнi космiчнi 
катастрофи.
0.35 Гучна справа.
2.30 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
3.20 Великi українцi.
5.10 Мiстична Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30,22.00 Т/с «При-
булець».
10.30 Х/ф «П`ятий еле-
мент». (16+).
12.50,3.50 Панянка-се-
лянка.
14.00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон.
15.00,4.50 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00 Богиня шопiнгу.
18.00 СуперЖiнка 2.
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою.
21.00,2.15 Країна У 2.2.
23.00 Сiмейка У.
23.30,3.15 Країна У 2.1.
0.00 Т/с «Королi палат».
1.00 Танька i Володька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.25 Х/ф «Сделано в 
Америке». (США - 
Франция). (16+).
8.15 Х/ф «Джек - покори-
тель великанов». (США). 
(12+).
10.05 Х/ф «Инструкции 
не прилагаются». (Мек-
сика). (12+).
12.00 Х/ф «Дневники 
няни». (США). (16+).
13.45 Х/ф «В погоне за 
счастьем». (США). (12+).
15.40 Х/ф «Тепло наших 
тел». (США - Канада). 
(12+).
17.15 Х/ф «Тайное окно». 
(США). (12+).
18.45 Х/ф «Дюна». (США 
- Мексика). (12+).
21.00 Х/ф «Челюсти». 
(США). (16+).
23.00 Х/ф «Челюсти 2». 
(США). (16+).
0.55 Х/ф «Синяя 
бездна». (США - Велико-
британия). (16+).
2.20 Х/ф «Синяя бездна 
2». (США - Великобри-
тания). (16+).
3.50 Х/ф «Что скрывает 
ложь». (США). (16+).
5.15 Х/ф «Без тормозов». 
(Франция). (16+).

6.00 Х/ф «Ромео + Джу-
льєтта».
8.20 Х/ф «Захисник». 
(16+).
10.10 Т/с «Мисливцi за 
релiквiями».
12.05 Т/с «Брати по кровi 
2». (16+).
14.00,16.55,19.30 «За-
гублений свiт».
17.55 «Секретнi ма-
терiали».
18.15,1.50 «Спецкор».
18.50,2.25 «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+).
3.00 «Цiлком та-
ємно-2017».
3.35 «Вiдеобiмба 2».
4.45 «Зловмисники».

ТБ ПРОГРАМА

6.00 Гiмн України.
6.05,2.25 Енеїда.
7.00,8.00,8.55,21.00,23
.40,2.00,4.00,5.35 Но-
вини.
7.10 М/ф «Ходить гарбуз 
по городу».
7.20 М/ф «Як Петрик 
П`яточкiн слоникiв ра-
хував».
7.30 М/ф «Як козаки 
кулiш варили».
7.40 М/ф «Як козаки при-
бульцiв зустрiчали».
8.05 Д/с «Дикi Дива».
8.25,1.30,3.25 #ВУ-
країнi.
9.00 Божественна 
лiтургiя Православної 
Церкви України на свято 
Покрова Пресвятої Бого-
родицi.
12.00 Сильна.
13.05 Х/ф «Страченi 
свiтанки».
15.00 Х/ф «Столiття 
Якова», 1-4 с.
19.05 Т/с «Злочини мину-
лого - мiжнароднi версiї». 
(16+).
21.25 Д/с «Особливий 
загiн. Суперчуття».
22.25 Д/с «Свiт дикої 
природи».
23.00 Схеми. Корупцiя в 
деталях.
0.05 Спецпроєкт «Життя 
пiслязавтра».
1.00 Спецпроєкт 
«Спадок».
2.20,3.55,4.20,5.30
Погода.
4.25 UA:Фольк. Спогади.

6.30,7.10,8.10 Снiданок 
з «1+1».
0,8.00,9.00,19.30,3.45
«ТСН».
9.10 «Снiданок З 1+1».
9.35 «Свiт навиворiт».
11.55 «Мандруй Укра-
їною з Дмитром Кома-
ровим».
20.36 «ПроCпорт».

20.38 «Чистоnews».
20.45 Мелодрама «Ти-
танiк».
0.45 Драма «Чєркаси». 
(12+).
2.40,5.30 «Життя 
вiдомих людей».

3.45,1.45 «Подробицi» 
- «Час».
4.15,18.00,19.00 «Сто-
сується кожного».
5.05 «Телемагазин».
5.35,22.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00,11.00 «Корисна 
програма».
12.25 Х/ф «Прибульцi 3: 
Узяття Бастилiї». (12+).
14.40,15.35 «Речдок».
16.30 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Велика 
справа».
23.50 Х/ф «Звiрина 
лють». (16+).
2.40 Т/с «Голос янгола». 
(12+).

6.00,7.00,8.00,9.00,10.
00,11.00,12.00,13.00,1
5.00,16.00,17.00,
,1.00,3.00,4.00,5.00 Час 
новин.
6.10,10.10 Д/с «Найне-
безпечнiшi польоти».
7.10,8.30,21.30 Акту-
ально: Економiка. Полi-
тика. Соцiум.
7.15 Д/с «Найекстре-
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!
4.25 Факти.
4.45 Громадянська обо-
рона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.05 Х/ф «Нашi Котики». 
(16+).
11.35,13.00 Х/ф «Джон 
Вiк». (16+).
12.45 Факти. День.
13.45 Х/ф «Джон Вiк 2». 
(16+).
16.05 Х/ф «Джон Вiк 3». 
(16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Т/с «Брюс». (16+).
22.55 Х/ф «Атлантида». 
(18+).
1.25 Анти-зомбi.
2.10 Я зняв!

3.50,14.30,17.30,22.00
Вiкна-Новини.
4.35 Х/ф «Мiсiс Даут-
файр».
7.20 Х/ф «Анжелiка, мар-
кiза янголiв».
9.50 Х/ф «Чудова Ан-
желiка».
11.55 Х/ф «Анжелiка i 
король».
14.20,14.50 Х/ф «Непри-
боркана Анжелiка».
16.25,18.05 Х/ф «Ан-
желiка i султан».
19.05 СуперМама. (12+).
20.15,22.50 Т/с «Колiр 

помсти». (16+).
23.05 Т/с «Майор i 
магiя». (16+).

5.55,7.10 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.15 Орел i решка.
10.05 Х/ф «Мумiя: Гроб-
ниця Iмператора Дра-
конiв». (16+).
12.20 Х/ф «Люди-
на-мурашка». (16+).
14.40 Х/ф «Люди-
на-мурашка i Оса». (12+).
17.00,19.00 Хто зверху? 
(12+).
21.00 Х/ф «Перший 
месник: Друга вiйна». 
(16+).
23.55 Х/ф «Чесний 
злодiй». (16+).
1.30 Вар`яти. (12+).
2.35 Служба розшуку 
дiтей.
2.40 Зона ночi.
4.50 Абзац.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною. День захис-
ника.
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
9.00 Т/с «Помилки моло-
достi». (16+).
13.30,15.20 Х/ф «По-
зивний «Бандерас». (16+).
16.10 Х/ф «Захар 
Беркут». (12+).
20.00 Т/с «Таємна любов. 
Повернення». (16+).
0.00,2.00 Т/с «Виховання 
вiдчуттiв». (12+).
1.30 Телемагазин.
2.40 Реальна мiстика.

7.00,8.00,9.00,10.00,11
.00,12.00,13.00,14.00,1
6.00,17.00,18.00 «Ре-
портер». Новини.
7.10 Марафон до дня 
захисникiв i захисниць 
України.
8.10,9.10,10.10,11.10,
12.10,13.15,14.15,16.1

0,17.10,18.15 Марафон 
до дня захисника i захис-
ниць України.

6.00 Х/ф «Визит к Мино-
тавру», 4 с. (16+).
7.50 Х/ф «Особенности 
национальной охоты». 
(16+).
9.55 Х/ф «Солдат 
Джейн». (США - Велико-
британия). (16+).
12.15 Х/ф «Изящная 
эпоха». (Испания - 
Франция). (16+).
14.30 Х/ф «Сестры». 
(16+).
16.20 Х/ф «Агитбригада 
«Бей врага!» (16+).
18.55 Х/ф «Воспоми-
нания о будущем». (Вели-
кобритания - Дания). 
(16+).
21.20 Х/ф «Можно только 
представить». (США). 
(16+).
23.30 Х/ф «Красавчик 
Джонни». (США). (18+).
1.20 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки». 
(16+).
3.25 Х/ф «Дура». (16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.35 «Ух ти show».
8.45 «Орел i решка. 
Шопiнг».
9.45 «Орел i решка. На 
краю свiту».
10.40,18.10 «Орел i 
решка. Перезаванта-
ження».
12.30,20.00 «Орел i 
решка. Дива свiту».
13.30,21.00 «Iнше 
життя».
14.30 Т/с «Беверлi-Хiлс, 
90210».
16.10 Х/ф «Ларго Вiнч: 
Початок». (16+).
22.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+).
1.25 «Орел i решка. 

Навколо свiту».
2.15 Т/с «Три сестри».
3.15 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 Досьє Голiвуда.
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.
17.10,22.10 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.

6.45 М/ф «Пригоди ко-
зака Енея».
7.10 М/ф «Як козаки...»
8.20 Х/ф «Ярослав Му-
дрий».
11.20,20.30 Т/с «CSI: 
Маямi». (16+).
14.50 Т/с «Досьє «Ма-
йорка». (16+).
16.40,2.40 «Випадковий 
свiдок».
18.20,2.05 «Правда 
життя».
19.00 Х/ф «За двома 
зайцями».
23.00,3.25 Т/с «Нарко 
2». (18+).
1.05 «Легенди бандит-
ського Києва».
3.00 «Речовий доказ».
4.55 «Top Shop».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
00,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35,3.45 «Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым».

12.40,18.40 «60 минут».
14.30,21.05 Вести. 
Местное время.
14.55,2.10 Т/с «Тайны 
следствия».
16.50,1.50 Новости куль-
туры.
17.15,4.45 «Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир».
21.20 Т/с «Тайна Лилит».
22.20 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым».
0.55 Вести - Санкт-Пе-
тербург.
1.10 «Искусственный 
отбор».

6.00 Судiть самi.
7.00 Страх у твоєму домi.
8.00 Бандитський Київ.
9.00 Речовий доказ.
10.10 Правда життя.
11.10 Гордiсть України.
12.10 Гучна справа.
13.10 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
17.10,0.40 Дика природа 
Чилi.
18.10 Прихована реаль-
нiсть.
19.05 Таємницi люд-
ського мозку.
20.05 Таємниця глибин з 
Джеремi Вейдом.
21.00 Таємнича свiтова 
вiйна.
22.50 Справжня гра пре-
столiв.
23.40 Секретнi територiї.
1.40,5.05 Мiстична 
Україна.
2.35 Бандитська Одеса.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30,22.00 Т/с «При-
булець».
10.30 Х/ф «Лицар дня». 
(16+).
12.50,3.50 Панянка-се-
лянка.
14.00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон.
15.00,4.50 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00 Богиня шопiнгу.

18.00 СуперЖiнка 2.
19.00 Одного разу пiд 
Полтавою.
21.00,2.15 Країна У 2.2.
23.00 Сiмейка У.
23.30,3.15 Країна У 2.1.
0.00 Т/с «Королi палат».
1.00 Танька i Володька.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.50,14.50 Х/ф «Че-
люсти». (США). (16+).
8.50 Х/ф «Остров». 
(США). (12+).
11.05 Х/ф «Дюна». (США 
- Мексика). (12+).
13.15 Х/ф «Посейдон». 
(США). (12+).
16.50 Х/ф «Челюсти 2». 
(США). (16+).
18.45 Х/ф «Талантливый 
мистер Рипли». (США). 
(16+).
21.00 Х/ф «Побег из 
Шоушенка». (США). (16+).
23.20 Х/ф «Холодная 
гора». (США - Великобри-
тания - Италия - 
Румыния). (16+).
1.50 Х/ф «Фрида». (США 
- Мексика - Канада). 
(16+).
3.45 Х/ф «Голубая ла-
гуна». (США). (16+).
5.45 Х/ф «Голодные 
игры». (США). (16+).

6.00 «Загублений свiт».
12.50 Х/ф «Аватар». 
(16+).
16.00 Х/ф «Свiт Юр-
ського перiоду».
18.20 Х/ф «Червона 
спека». (16+).
20.25,21.25 Т/с «Ко-
зирне мiсце». (16+).
22.25,0.00 Т/с «CSI: 
Мiсце злочину». (16+).
1.50 «Цiлком та-
ємно-2017».
3.50 «Вiдеобiмба 2».
4.45 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

середа, 13 жовтня

четвер, 14 жовтня
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6.00 Гiмн України.
6.05,4.35 Енеїда.
7.00,8.00,9.00,21.00,2
3.40,2.00,5.35 Новини.
7.10 М/ф «Як козак 
щастя шукав».
7.20 М/ф «Як козаки на 
весiллi гуляли».
7.40 М/ф «Як козаки 
наречених виручали».
8.05 Д/с «Дикi Дива».
8.25 #ВУкраїнi.
9.10 Телепродаж.
9.40 Вiдтiнки України.
10.10 Х/ф «Столiття 
Якова», 1-4 с.
13.55 Країна пiсень.
14.25 Концертна про-
грама В. Крищенка 
«Дозвольте запросити 
Вас на ювiлей».
17.30 Т/с «Злочини ми-
нулого - мiжнароднi 
версiї». (16+).
21.25 Д/с «Особливий 
загiн. Суперчуття».
22.25 Д/с «Свiт дикої 
природи».
0.05 Жюль Верн. По-
дорож довжиною у 
життя.
1.00 Бiгус Iнфо.
1.30 Перша шпальта.
2.25 Д/ф «Перехрестя 
Балу». (12+).
3.25 Д/ф «Висота 
307.5». (12+).
4.25 Невiдомi Карпати.

6.30,7.00 «Життя 
вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. 
Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
18.30 «Свiт навиворiт 
12. Пакистан».
19.30,5.25 «ТСН».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Маскарад».
22.00 «Жiночий 
квартал».
23.40 «Свiтське життя».
0.40 Х/ф «Гуцулка 
Ксеня».
2.35 Х/ф «Мiст шпи-
гунiв». (16+).

3.45 «Вiйна усерединi 
нас».
4.40 «Телемагазин».
5.10 «Орел i решка. Пе-
резавантаження».
6.55 «Слово Предстоя-
теля».
7.05 М/ф «Як приручити 
дракона 2».
9.00 «Готуємо разом. 
Домашня кухня».
10.00 «Все для тебе».
11.00 «Позаочi».
12.00 Х/ф «Будьте моїм 
чоловiком».
13.40 Х/ф «Здрастуй i 
прощай».
15.30 Т/с «Прозрiння», 
1-4 с. (12+).
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi».
22.10 Т/с «Любов неж-
дана нагряне», 1-4 с. 
(16+).
2.00 Х/ф «Все мож-
ливо».

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 «Найекстре-
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.
10.15,19.30,0.35 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 «Секретно: 
Друга свiтова вiйна».
20.10,2.10,5.10 Ран-

деву.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
21.35 Вiкно до Америки.
23.30 Гончаренко ру-
лить.
0.10 Є сенс.
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.50 Скарб нацiї.
5.00 Еврика!
5.05 Факти.
5.30 Не дай себе ошу-
кати.
6.25 Анти-зомбi.
7.20 Громадянська обо-
рона.
8.20 Прихована небез-
пека.
9.10,13.00 Т/с «Дiль-
ничний з ДВРЗ 2». (16+).
12.45 Факти. День.
15.20 Х/ф «Поганi 
хлопцi». (16+).
17.30,19.10 Х/ф «По-
ганi хлопцi 2». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
21.00 Х/ф «Поганi хлопцi 
назавжди». (16+).
23.35 Х/ф «Нашi Ко-
тики». (12+).
1.50 Х/ф «Атлантида». 
(18+).
3.35 Я зняв!

4.35 Вiкна-Новини.
5.25,10.55 Т/с «Колiр 
помсти». (16+).
7.50 Неймовiрна правда 
про зiрок.
16.40 Хата на тата. 
(12+).
19.00 МастерШеф. 
(12+).

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

12.10 Хто зверху? (12+).
14.10 М/ф «Суперсi-
мейка 2».
16.40 Х/ф «Залiзна лю-
дина». (16+).
19.10 Х/ф «Залiзна лю-
дина 2». (16+).
21.50 Х/ф «Залiзна лю-
дина 3». (16+).
0.35 Х/ф «Зiзнання». 
(16+).
2.25 Зона ночi.

7.00,15.00,19.00 Сьо-
годнi.
7.30 Х/ф «Позивний 
«Бандерас». (16+).
7.40 Х/ф «Захар 
Беркут». (12+).
10.30 Т/с «Мiраж». 
(12+).
14.40 Т/с «Уроки життя i 
водiння», 1 с. (12+).
15.20 Т/с «Уроки життя i 
водiння». (12+).
20.00 Головна тема.
21.00 Спiвають все! 
Фiнал.
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 пере-
дача» з О. Федченко.
11.15,12.15 «Акценти» 
з Н. Фiцич.
13.15,21.30 «Влада 
хохотала».
13.45 «Новини вiд 
Христини» з Х. Чер-
негою.
14.15,15.30 Концерт.
17.15 «Не наша Russia» 
з М. Гаєм та I. Лапiним.
18.00 «Анатомiя тижня» 
з В. Калнишем.

10.20 Правила життя.
12.00 Затишна дача.
12.50 Дача бородача.
13.50 Майстри ремонту.
15.30 Один за 100 
годин.
17.10,22.10 Удачний 
проект.
18.50 Шiсть соток.
23.50 Реальний секс.
0.40,3.40 Кориснi по-
ради.
1.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

5.30 Х/ф «Нi пуху, нi 
пера».
6.50 Х/ф «Дорога на 
Сiч».
8.30 Х/ф «Богдан-Зи-
новiй Хмельницький».
10.55 «Легенди карного 
розшуку».
12.05 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
13.20,19.30 Т/с «Ко-
ломбо». (16+).
19.00,2.35 «Свiдок».
23.30 Х/ф «Фунт плотi». 
(18+).
1.30 «Таємницi 
кримiнального свiту».
3.05 «Випадковий 
свiдок».
3.20 «Речовий доказ».
3.50 «Правда життя. 
Професiйнi байки».
4.45 «Top Shop».

6.00 «Утро России. Суб-
бота».
9.00 Вести. Местное 
время.
9.15 Местное время. 
Суббота.
9.30,5.55 «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 «Позови, и я 
приду».
18.05 «Привет, Андрей!»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Директор по 
счастью».
0.20 «Романтика ро-
манса».
1.15 Х/ф «Клуб обма-
нутых жен».
4.20 Х/ф «Весомое чув-
ство».

6.00 Випадковий свiдок.
8.45 Речовий доказ.
9.55 Правда життя.
10.55,18.05 У пошуках 
iстини.
12.05,23.40 Секретнi 
територiї.
13.05 Вирiшальнi битви 
2 свiтової.
17.05 Довiдник дикої 
природи.
19.00 Таємнi космiчнi 
катастрофи.
21.00 Таємнича свiтова 
вiйна.
22.50 Справжня гра 
престолiв.
0.40 Дика природа Чилi.
1.40,5.20 Мiстична 
Україна.
2.25 Амосов. Сторiччя.
3.30 Прокляття вiдьом.
4.30 Потойбiччя. Сни.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
10.00 Х/ф «Найкращий 
друг».
11.30 Х/ф «Зорянi та-
ляри».
,14.00,15.30,0.55 Од-
ного разу пiд Полтавою
,15.00,16.30,2.15
Танька i Володька.
17.00 Х/ф «Так, мож-
ливо». (16+).
19.10 М/ф «Бебi-бос».
20.50 Х/ф «Клони». 
(16+).
22.35 Х/ф «Дiвчина без 
комплексiв». (16+).
1.30 Сiмейка У.
2.50 Панянка-селянка.
5.50 Кориснi пiдказки.

6.20 Х/ф «Большие 
глаза». (США - Канада). 
(16+).
8.05 Х/ф «Четыре 
свадьбы и одни похо-
роны». (Великобри-
тания). (12+).
10.00 Х/ф «Правила 
съема: Метод Хитча». 
(США). (12+).
11.55 Х/ф «Жена путе-
шественника во вре-
мени». (США). (16+).
13.40 Х/ф «Остров 
Ним». (США). (12+).
15.10 Х/ф «Джек - поко-
ритель великанов». 
(США). (12+).
17.00 Х/ф «В погоне за 
счастьем». (США). (12+).
18.55,5.55 Х/ф «Гор-
дость и предубеж-
дение». (Франция - Ве-
ликобритания - США). 
(12+).
21.00 Х/ф «Стальные 
магнолии». (США). (6+).
22.55 Х/ф «Побег из 
Шоушенка». (США). 
(16+).
1.15 Х/ф «Голодные 
игры». (США). (16+).
3.30 Х/ф «Власть 
страха». (США). (16+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.00,8.05 «ДжеДАI».
9.15 «Вiпи i топи».
11.10 «Загублений 
свiт».
13.10 Х/ф «Джек-стри-
бунець».
15.15 Х/ф «Дiлова 
жiнка».
17.45 Х/ф «Громобiй». 
(16+).
19.55 Х/ф «Озброєнi i 
небезпечнi». (16+).
22.10 Х/ф «Ритм-
секцiя». (18+).
0.20 Х/ф «Червона 
спека». (16+).
2.40 «Вiдеобiмба 2».
3.40 «Цiлком та-
ємно-2017».
5.45 Телемагазини.

п'ятниця, 15 жовтня

субота, 16 жовтня

6.00 Гiмн України.
6.05,2.25 Енеїда.
7.00,8.00,9.00,21.00,23
.40,2.00,3.50,5.35 Но-
вини.
7.10 М/ф «Капiтошка».
7.20 М/ф «Повертайся, 
Капiтошко».
7.30 М/ф «Як козаки сiль 
купували».
7.40 М/ф «Як козаки у 
футбол грали».
8.05 Д/с «Дикi Дива».
8.25,1.30,3.20,5.05
#ВУкраїнi.
9.10 Телепродаж.
9.40 Мiста та мiстечка.
9.55 Х/ф «Авраам: охоро-
нець вiри», 1 i 2 с.
13.30 Х/ф «Столiття 
Якова», 1-4 с.
17.35 Т/с «Злочини мину-
лого - мiжнароднi версiї». 
(16+).
21.25 Д/с «Особливий 
загiн. Суперчуття».
22.25 Д/с «Свiт дикої 
природи».
0.05 Синдром вiйни. Я 
повернувся (16+).
1.00 Вiйна: iсторiї по-
чатку.
2.20 Погода.
4.15 Мирний птах.

6.30,7.10,8.10,9.10
Снiданок з «1+1».
7.00,8.00,9.00,12.00,14
.00,19.30,4.50 «ТСН».
9.25,10.20,6.00 «Життя 
вiдомих людей».
11.15,12.20,14.15 «Твiй 
день».
15.30 Мелодрама «Ти-
танiк».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Лiга смiху».
22.35 «Маскарад».
0.20 Комедiя «Пропала 
грамота».
2.05 Комедiя «Термiнал».

3.45,18.00 «Стосується 
кожного».
4.45 «Телемагазин».
5.15,23.05 «Слiдство 
вели...» з Л. Каневським».
8.00,9.00,12.00,17.40
Новини.
7.10,8.10,9.20 «Ранок з 
Iнтером».
10.00,11.00 «Корисна 
програма».
12.25 Х/ф «Прибульцi в 
Америцi».
14.25,15.25,0.55
«Речдок».
16.25 «Речдок. Осо-
бливий випадок».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Єлизавета: 
Золоте столiття». (16+).

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 «Найекстре-
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 «По-
вiтрянi воїни».
20.15,2.00 «Час за Грин-
вiчем».
21.40 Час-Time.
22.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
23.00 Д/с «Вирiшальнi 
битви Другої свiтової 

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

4.05 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку 
дiтей.
4.25,1.25 Факти.
4.45 Громадянська обо-
рона.
6.30 Ранок у великому 
мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.00,20.10 Дизель-шоу. 
(12+).
10.10 Х/ф «Таксi 5». 
(16+).
12.25,13.00 Х/ф «Таксi». 
(16+).
12.45 Факти. День.
14.35 Х/ф «Таксi 2». 
(16+).
16.05 Х/ф «Таксi 3».
17.55,19.10 Х/ф «Таксi 
4».
18.45 Факти. Вечiр.
23.00,1.50 «На трьох». 
(16+).
3.25 Я зняв!

4.25,14.30,17.30,22.00
Вiкна-Новини.
5.15 Т/с «Коли ми 
вдома».
5.50,19.00,22.50 Хо-
лостячка Злата Огнєвiч. 
10.55,23.50 Як вийти 
замiж. (16+).
11.50,14.50,18.05 Т/с 
«Слiпа». (12+).
0.45 Битва екстрасенсiв. 
(16+).

5.55,7.10 Kids` Time.
6.00 М/с «Том i Джерi».
7.15 Орел i решка.
10.20 Пекельна кухня.
12.25 Дiти проти зiрок.
13.55 Х/ф «Перший 
месник». (16+).
16.25 Х/ф «Перший 

месник: Друга вiйна». 
(16+).
19.10 Х/ф «Макс Стiл». 
(12+).
21.00 Х/ф «Перший 
месник: Протистояння». 
(12+).
0.05 Екси. (16+).
2.15 Служба розшуку 
дiтей.
2.20 Зона ночi.

6.30,7.10,8.15 Ранок з 
Україною.
7.00,8.00,15.00,19.00
Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Т/с «Виходьте без 
дзвiнка 3». (12+).
12.30,3.00 Iсторiя од-
ного злочину. (16+).
14.30,15.30,17.00 Т/с 
«Топтун». (12+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова 
Савiка Шустера.
0.00,2.00 Реальна мiс-
тика.
1.30 Телемагазин.
5.00 Х/ф «Позивний 
«Бандерас». (16+).

9.00,10.00,11.00,,14.00
,16.00,17.00 «Ре-
портер». Новини.
9.10,10.10 «Новини 
країни» з К. Ашiон та П. 
Рольником.
11.10,12.10 «Новини 
країни» з М. Клюк та О. 
Близнюком.
13.15 «Обiдня перерва» з 
М. Шамановим та М. 
Стецюк.
14.15 «Великий день» з 
А. Сайчуком, Ю. Шпачин-
ською i Д. Щасливою.
16.10 «Година пiк» з О. 
Курбановою.
17.10 «Ситуацiя» з М. 
Леончук та В. Воло-
шиним.
18.00 «Моя країна» з М. 
Ганапольським та Ю. Лит-

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

6.00 Х/ф «Визит к Мино-
тавру», 5 с. (16+).
7.50 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки». 
9.55 Х/ф «Воспоминания 
о будущем». (Великобри-
тания - Дания). (16+).
12.20 Х/ф «Можно только 
представить». (США). 
(16+).
14.30 Х/ф «Красавчик 
Джонни». (США). (18+).
16.20 Х/ф «Дура». (16+).
18.55 Х/ф «Рэмбо. 
Первая кровь». (США). 
21.15 Х/ф «Рэмбо: 
Первая кровь 2». (16+).
23.30 Х/ф «Рэмбо 3». 
(США). (16+).
1.20 Х/ф «Лорд Дракон». 
(Гонконг). (16+).
3.25 Х/ф «Она». (США). 
(16+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Юху та його 
друзi».
8.35 «Ух ти show».
8.45 «Орел i решка. На 
краю свiту».
9.45 «Орел i решка. Пе-
резавантаження».
11.40,20.00 «Орел i 
решка. Дива свiту».
12.40,21.00 «Iнше 
життя».
13.35 Х/ф «Ларго Вiнч: 
Початок». (16+).
15.35 Х/ф «Ларго Вiнч 2: 
Змова в Бiрмi». (16+).
17.50 Х/ф «Револьвер». 
(16+).
22.00 Т/с «Доктор Хаус». 
(16+).

1.25 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
3.10 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 Iнстагламур.
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 Удачний проект.
0.50 Реальний секс.
1.40,3.40 Кориснi по-
ради.
2.40 Формула кохання.
3.20 Арт-простiр.
4.10 М/ф.

6.00 М/ф «Ну, по-
стривай!»
7.25 М/ф «Як козаки...»
9.00,16.40,3.10 «Випад-
ковий свiдок».
10.45 Х/ф «За двома 
зайцями».
12.10,19.30 Т/с «CSI: 
Маямi». (16+).
14.50 Т/с «Досьє «Ма-
йорка». (16+).
18.20 «Таємницi свiту».
19.00,2.40 «Свiдок».
23.00,3.35 Т/с «Нарко 
2». (18+).
1.00 «Легенди бандит-
ського Києва».
2.00 «Правда життя».
5.00 «Top Shop».

6.00 «Утро России».
10.00 «О самом 
главном».
,14.00,17.00,20.00
Вести.
11.35,4.30 «Судьба че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым».
12.40,18.40 «60 минут».
14.30,20.45 Вести. 
Местное время.
14.55,2.55 Т/с «Тайны 

следствия».
16.50 Новости культуры.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».
21.00 Большой юби-
лейный концерт Н. Бас-
кова.
23.15 «Веселья час».
0.40 «2 Верник 2». Е. Вил-
кова и С. Смышников.
1.30 Х/ф «Елки-палки!..»

6.00 Судiть самi.
7.00 Страх у твоєму домi.
8.00 Бандитська Одеса.
8.50 Речовий доказ.
10.10 Правда життя.
11.10 Гордiсть України.
12.10 Гучна справа.
13.10 Вирiшальнi битви 2 
свiтової.
17.10,0.40 Дика природа 
Чилi.
18.10 Прихована реаль-
нiсть.
19.05 Таємницi люд-
ського мозку.
20.05 Таємниця глибин з 
Джеремi Вейдом.
21.00 Таємнича свiтова 
вiйна.
22.50 Справжня гра пре-
столiв.
23.40 Секретнi територiї.
1.40,5.00 Мiстична 
Україна.
2.35 Академiк Корольов.
3.20 Полювання на НЛО.
4.05 Актори-фронтовики.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
9.30,22.00 Т/с «При-
булець».
10.30 Х/ф «Мiсiя немож-
лива: Наслiдки».
13.15,3.50 Панянка-се-
лянка.
14.00 Богиня шопiнгу. 
Екстремальний сезон.
15.00,4.50 Зiрки, чутки 
та Галлiвуд.
16.00 Богиня шопiнгу.
18.00 СуперЖiнка 2.
19.00 Одного разу пiд 

Полтавою.
21.00,2.15 Країна У 2.2.
23.00 Сiмейка У.
23.30,3.15 Країна У 2.1.
0.00 Т/с «Королi палат».
1.00 Танька i Володька.
5.50 Кориснi пiдказки.

8.05 Х/ф «В погоне за 
счастьем». (США). (12+).
10.00 Х/ф «Джек - поко-
ритель великанов». 
(США). (12+).
11.50 Х/ф «Остров». 
(США). (12+).
14.00 Х/ф «Тепло наших 
тел». (США - Канада). 
(12+).
15.35 Х/ф «Правила 
съема: Метод Хитча». 
(США). (12+).
17.30 Х/ф «Остров Ним». 
(США). (12+).
19.05 Х/ф «Четыре 
свадьбы и одни похо-
роны». (Великобритания). 
21.00 Х/ф «Жена путеше-
ственника во времени». 
(США). (16+).
22.45 Х/ф «Власть 
страха». (США). (16+).
0.40 Х/ф «Голубая ла-
гуна». (США). (16+).
2.20 Х/ф «Сделано в Аме-
рике». (США - Франция). 
4.10 Х/ф «Гостья». (США). 
(16+).

6.00 Х/ф «Спогад». (16+).
7.50 «Загублений свiт».
15.00 Т/с «Операцiя Де-
зертир». (16+).
19.30 Х/ф «Красунчик 
Джоннi». (16+).
21.10 Х/ф «Тюряга». 
(16+).
23.20 Х/ф «Напад на 
Уолл-стрiт». (18+).
1.20 Х/ф «Парк Юрського 
перiоду».
3.10 «Цiлком та-
ємно-2017».
5.10 «Вiдеобiмба 2».
5.45 Телемагазини.

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 «Белый Бим 
Черное ухо», 1 с. (12+).
7.50 Х/ф «Лорд Дракон». 
(Гонконг). (16+).
9.55 Х/ф «Рэмбо. 
Первая кровь». (США). 
(16+).
12.15 Х/ф «Рэмбо: 
Первая кровь 2». (16+).
14.20 Х/ф «Рэмбо 3». 
(США). (16+).
16.20 Х/ф «Она». (США). 
(16+).
18.55 Х/ф «Левша». 
(Гонконг - США). (18+).
21.15 Х/ф «Кукушка». 
(16+).
23.30 Х/ф «Жандарм 
женится». (Франция - 
Италия). (16+).
1.20 Х/ф «Самоволка». 
(США). (16+).
3.25 Х/ф «Родина». 
(18+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.30 «Ух ти show».
9.10 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.00 Х/ф «Ларго Вiнч 2: 
Змова в Бiрмi». (16+).
12.15 Х/ф «Револьвер». 
(16+).
14.30 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
0.00 Т/с «Ганнiбал». 
(18+).
3.15 «Нiчне життя».

6.30 Телемагазин.
7.30 Зiрковi неймовiрнi 
долi.
9.30 Iдеї ремонту.
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6.00 Гiмн України.
6.05,4.35 Енеїда.
7.00,8.00,8.55,21.00,0
.00,2.00,5.35 Новини.
7.10 М/ф «Як козаки сiль 
купували».
7.20 М/ф «Як козаки у 
хокей грали».
7.40 М/ф «Як козаки 
олiмпiйцями стали».
8.10 Погода.
8.15 Д/с «Дикi тварини».
9.00 Божественна 
Лiтургiя Православної 
Церкви України.
11.00 Недiльна Лiтургiя 
Української Греко-Като-
лицької Церкви.
12.30 Недiльна Свята 
Меса Римсько-Като-
лицької Церкви в Українi.
13.30 Жюль Верн. По-
дорож довжиною у 
життя.
14.35 Телепродаж.
15.10 UA:Фольк. Спо-
гади.
16.25 Концерт. Дмитро 
та Назарiй Яремчуки.
17.35 Т/с «Злочини ми-
нулого - мiжнароднi 
версiї». (16+).
19.30 Д/с «Тваринна 
зброя».
20.20 Д/с «Боротьба за 
виживання».
21.25 Х/ф «Вiнсент на 
шляху до моря». (16+).
23.15 #@)?$0 з Май-
клом Щуром. (16+).
0.25 Концерт. С. Аса-
фатов.
1.00 Д/ф «Бити. Моли-
тися. Тримати». (12+).
2.25 Д/ф «Замiнованi 
вiрнiстю». (12+).
3.25 Д/ф «Одесити на 
Донбасi». (12+).
4.25 Невiдомi Карпати.

7.00 «Життя вiдомих 
людей».
8.00 «Снiданок. 

Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт 12. 
Пакистан».
11.00 «Свiт навиворiт».
18.30 «Свiтське життя».
19.30,4.50 «ТСН-Тиж-
день».
21.00 «Танцi з зiрками».
0.20 «Лiга смiху».
2.45 Драма «Тринад-
цять». (16+).

3.50 Х/ф «Стеж-
ки-дорiжки».
5.15 Х/ф «Зайчик».
6.50 Х/ф «Бiнго Бонго».
9.00 «Готуємо разом».
10.00,11.00,12.00
«Iнше життя».
12.55 «Речдок. Велика 
справа».
17.30 Х/ф «Вбивство в 
Схiдному експресi». 
(16+).
20.00 «Подробицi 
тижня».
22.00 Х/ф «В зонi осо-
бливої уваги».
0.00 Х/ф «Хiд у вiдпо-
вiдь».
1.35 «Речдок».

6.00 Вiкно до Америки.
6.10,0.15 Д/с «Найне-
безпечнiшi польоти».
7.00,8.00,8.50,15.00,
,0.00,1.00,3.00,4.00
Час новин.
7.10 Д/с «Найекстре-
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 «Прямим текстом 
з Юрiєм Луценком».
20.10 Машина часу.
21.00 Час новин. Пiд-
сумки дня.
21.20 Вечiрнiй преЗЕ-
дент.
21.30 Вечiр з Янiною 
Соколовою.
1.10 Д/с «Великi танковi 
битви».
3.10 Обережно, дiти!
4.10 Фiзкульт ура!

4.40 Скарб нацiї.
4.50 Еврика!
4.55 Факти.
5.20 Не дай себе ошу-
кати.
6.00 Прихована небез-
пека.
7.00,1.25 Анти-зомбi.
8.00 Секретний фронт.
9.00 Громадянська обо-
рона.
10.00,13.00 Т/с «Пес». 
(16+).
12.45 Факти. День.
14.55 Т/с «Брюс». (16+).
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «Хенкок». 
(16+).
23.05 Х/ф «Я - робот». 
(16+).
2.55 Я зняв!

5.20 МастерШеф. (12+).
13.45 СуперМама. (12+).
18.40 Битва екстра-
сенсiв. (16+).
21.00 Один за всiх. 
(16+).
22.10 Таємницi ДНК. 
(16+).

5.50,23.40 Вар`яти. 
(12+).
6.05,8.30 Kids` Time.
6.10 М/ф «Суперсi-
мейка».

8.35 М/ф «Суперсiмейка 
2».
10.50 Х/ф «Залiзна лю-
дина». (16+).
13.25 Х/ф «Залiзна лю-
дина 2». (16+).
16.00 Х/ф «Залiзна лю-
дина 3». (16+).
18.45 Х/ф «Доктор 
Стрендж». (12+).
21.00 Х/ф «Джон 
Картер: Мiж свiтами». 
(16+).
2.40 Зона ночi.
4.50 Абзац.

5.50 Сьогоднi.
6.50,4.20 Реальна мiс-
тика.
9.15 Т/с «Чужий грiх». 
(16+).
13.00 Т/с «Будинок, 
який...» (12+).
17.00 Т/с «Кейс», 1 i 2 с. 
(12+).
19.00 Сьогоднi. Пiд-
сумки з Олегом Пан-
ютою.
21.00 Т/с «Кейс». (12+).
23.00,2.00 Т/с «Мiраж». 
(12+).
1.30 Телемагазин.
3.50 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 «Белый Бим 
Черное ухо», 2 с. (12+).
7.50 Х/ф «Самоволка». 
(США). (16+).
9.55 Х/ф «Левша». (Гон-
конг - США). (18+).
12.15 Х/ф «Кукушка». 
(16+).
14.30 Х/ф «Жандарм 
женится». (Франция - 
Италия). (16+).
16.20 Х/ф «Родина». 
(18+).
18.55 Х/ф «Альфа дог». 
(Германия - США). (18+).
21.15 Х/ф «Все ради 
нее». (Франция - 
Испания). (18+).
23.30 Х/ф «Если только». 
(США - Великобри-
тания). (16+).
1.20 Х/ф «Молодой 
мастер». (Гонконг). (16+).
3.25 Х/ф «Харви Милк». 
(США). (18+).

6.30 «Top Shop».
8.00 М/с «Кротик i 
Панда».
8.30 «Ух ти show».
9.25 «Орел i решка. 
Шопiнг».
10.20 Х/ф «За п`ять 
крокiв до кохання». (12+).
12.35 Х/ф «Простачка». 
(16+).
14.30 «Орел i решка. 
Навколо свiту».
0.00 Т/с «Ганнiбал». 
(18+).
3.15 «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.
18.00,22.10 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 «Сватання на 
Гончарiвцi».
6.45 «Слово Предстоя-
теля».
6.55 «Випадковий 
свiдок. Навколо свiту».
9.15 Т/с «Коломбо». 
(16+).
18.30 «Легенди карного 
розшуку».
22.10 Х/ф «Патруль 
часу». (16+).
0.05 Х/ф «Фунт плотi». 
2.10 «Речовий доказ».

6.20 Х/ф «Грустная дама 
червей».
7.45 «Диалоги о жи-
вотных. Новосибирский 
зоопарк».
8.25 «Устами младенца».
9.10 Местное время. 
Воскресенье.
9.40 «Моя любовь - 
Россия!»
10.15,4.40 «Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым».
10.55 «Утренняя почта с 
Николаем Басковым».
11.30 «Сто к одному».
12.15 «Большая пере-

делка».
13.10 «Парад юмора».
14.40,2.55 Х/ф «Разные 
судьбы».
16.30 Х/ф «Соната для 
Веры».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
22.40 «Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым».
1.25 Х/ф «Мой белый и 
пушистый».

6.00 Випадковий свiдок.
8.45 Речовий доказ.
9.55,2.30 Правда життя.
10.55,17.50 У пошуках 
iстини.
11.50,23.40 Секретнi 
територiї.
12.50 Вирiшальнi битви 
2 свiтової.
16.50 Довiдник дикої 
природи.
19.00 Таємнi космiчнi 
катастрофи.
21.00 Таємнича свiтова 
вiйна.
22.50 Справжня гра 
престолiв.
0.40 Левиний рик.
1.40,5.05 Мiстична 
Україна.

6.00 ТЕТ Мультиранок.
10.00 М/ф «Велика ман-
дрiвка».
11.30 Х/ф «Попелюшка».
12.30,14.00,15.30,22.5
0,0.20,2.10 Одного разу 
пiд Полтавою.
13.30,15.00,23.20,0.50
Танька i Володька.
16.30 М/ф «Бебi-бос».
18.15 Х/ф «Еон Флакс». 
20.00 Х/ф «Тран-
сформери: Помста по-
леглих». (16+).
23.50,1.35 Сiмейка У.
2.45 Панянка-селянка.
5.50 Кориснi пiдказки.

7.55 Х/ф «Чего хотят 
женщины». (США). (16+).
10.00 Х/ф «Стальные 
магнолии». (США). (6+).
11.55 Х/ф «Жена путе-
шественника во вре-
мени». (США). (16+).
13.40 Х/ф «Четыре 
свадьбы и одни похо-
роны». (Великобри-
тания). (12+).
15.35 Х/ф «Гордость и 
предубеждение». 
(Франция - Великобри-
тания - США). (12+).
17.35 Х/ф «Сделано в 
Америке». (США - 
Франция). (16+).
19.25 Х/ф «Майор 
Пэйн». (США). (12+).
21.00,5.25 Х/ф «Мил-
лионер поневоле». 
(США). (12+).
22.35 Х/ф «Притворись 
моей женой». (США). 
0.25 Х/ф «Сердцеед». 
(Франция). (16+).
2.10 Х/ф «С любовью, 
Рози». (Великобритания 
- Германия). (16+).
3.50 Х/ф «Последняя 
любовь на Земле». (Ве-
ликобритания - Швеция 
- Дания). (16+).

6.00 «Шаленi перегони».
7.05 «ДжеДАI».
8.10,0.40 «Загублений 
свiт».
13.15 Х/ф «Сонце, що 
сходить». (16+).
16.00 Х/ф «Гра на вижи-
вання». (16+).
17.50 Х/ф «Гра пам`ятi».
19.30 Х/ф «Термiнатор 
2». (16+).
22.20 Х/ф «Час». (16+).
1.40 «Вiдеобiмба 2».
4.40 «Найкраще».
4.45 «Зловмисники».
5.45 Телемагазини.

неділя, 17 жовтня

Відповіді на кросворд з №38

ПО ГОРИЗОНТАЛI:
1. Нiдерланд. письменник. 3. 

Азiатський канал. 5. Частина гри. 
7. Молода вiвця. 9. Зв`язок гриб-
никiв. 11. ...-Плата. 12. Опiумна 

квiтка. 14. Друга нота. 15. ... 
Марiя. 16. Радянський iлюзiонiст. 

17. Муз. стиль. 19. Острiв бiля 
Великобританiї. 22. Укр. телеба-

чення. 24. Эсперанто. 25. Хетська 
богиня. 26. Заколот. 28. Сорт 
цукерок. 29. Зведенi правила 

поведiнки. 30. Гiрська гряда. 31. 
Хижий птах. 

ПО ВЕРТИКАЛI:
1. Муз. iнструмент. 2. Iрина в 
дитинствi. 3. ... Роговцева. 4. 

Канава бiля дороги. 6. Неотруйна 
змiя. 8. Бог Сонця. 10. Рiчка в 

Росiї. 12. Полiнезiйський народ. 
13. Штурвал. 18. ... Рубика. 20. 

Мусульманський звичай. 21. За-
лежна держава. 23. Марка 

лiтака. 25. Займенник. 27. Муз. 
привiтання. 28. ... Бобул (спiвак). 

1. Вiсiм. 5. Дзвiн. 7. Рауль. 9. Ван. 10. 
Жор. 11. Ара. 12. Ваза. 14. Iдол. 17. 
Iл. 18. Нi. 19. Льох. 21. Якiр. 23. Коп. 
25. Ерi. 27. Акр. 29. Загiн. 30. Рулон. 
31. Агдаш

По вертикалi:
1. Вiа. 2. Iнна. 3. Iржа. 4. Мао. 6. Ввiз. 8. 
Уряд. 12. Вiл. 13. Аль. 15. Онi. 16. Лiр. 
20. Олег. 22. Карл. 23. Кiнг. 24. Пара. 
26. Рiа. 28. Куш

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 – 45 –48 грн/кг
корів – 35–37 грн/кг

телят 
 35
45 грн/кг, 
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

51

Новожанівський м'ясокомбінат 
закуповує від населення 

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

КОРІВ, БИКІВ, 
ТЕЛЯТ, КОНЕЙ 

51

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.

 

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

51

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. Госпо-
дарські споруди - з/п 41,9 м.кв., 
погріб, город 6,5 соток. Поряд 
луки, річка. Гарне, мальов-
ниче місце. Ціна 5 тис. у.о. Тел. 
0509804216  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 БУДИНОК,  80 м. кв., с. Білен-
ченківка. Газ, вода, господарські 

споруди, з/д. Ціна при огляді, торг.  
Тел. 0661890273

 БУДИНОК, с. Малі Будища, 
цегляний, 56 м.кв., пічне опа-
лення – плита, електроенергія, 
сарай 26 м.кв., погріб, з/д 0,14 
га. (приватизована), у дворі кри-
ниця із насосом, огород, сад. Тел. 
0951021410 (Анатолій)

 1/2 БУДИНКУ, недорого, без 
газу та ремонту, вул. Н. Грунь, 6. 
Тел. 0665114842

 БУДИНОК, с. Малі Будища. Газ, 
вода, з/д, господарські споруди, 
погріб. Тел. 0509493765

 БУДИНОК, с. Хитці, 65 м. кв., 
газ, вода, зручності в будинку, л/
кухня (пічне + вода). Усі госпо-
дарські споруди, гараж, з/д 21с. + 
30с. сінокіс. Ціна договірна. Тел. 
0664887098

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

 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, р-н Заяр, 61 м.кв., 
зручності, госп. споруди, з/д 9 
соток. Тел. 0931258678.

 БУДИНОК, вул. Набережна 
Грунь, всі  зручності, л/кухня, гараж, 
вх. Погріб, з/д 10 соток, є меблі. 
Ціна розумна. Тел. 0953995098.

 БУДИНОК, з/п 64 м. кв., всі 
зручності, з/д 12 соток. Мож-
ливий обмін на 1-, 2-кімн. кв. Тел. 
0668791450.

 БУДИНОК, пров. Першотрав-
невий,43 (р-н дитбудинку). Будинок 
з меблями, жила площа 91 м.кв., 
з/д 6 соток, господарські споруди, 
гараж, л/кухня. Ціна договірна. Тел. 
0688640349 (Сергій Григорович)

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

 БУДИНОК, с. Мартинівка (Моги-
латів). Терміново. Недорого. З/д 
0,5 га., господарські споруди, 
газ, пічне, сад. Ставок поряд. Тел. 
0506549576

 САДИБА с. Красна лука, 72 
м.кв., 4 кімнати, газ, вода, л/кухня, 

гараж, господарські споруди, 
погріб, сад, 29 соток орної землі. 
Зручне місце, асфальтний під’їзд. 
Поряд ліс, річка. Ціна договірна. 
Тел. 0997625275

 БУДИНОК, с. Качаново. З/п 
69,3 м.кв., з/д 40 соток, господар-
ські споруди, погріб, л/кухня, газ, 
гарне місце. Ціна договірна. Тел. 
0993384276. 

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

 БУДИНОК, с. Вельбівка. Або 
обміняю на будинок чи квартиру 
у м. Гадяч у будь-якому стані. Тел. 
0502382613. 

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

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

 САДИБА м. Гадяч, з/д 12 соток. 
Стара хата, господарські споруди. 
Р-н РДА. Тел. 0666686004

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

 БУДИНОК, с. Книшівка, 54,4 
м.кв, газ, колодязь, господарські 
споруди,  + пічне опалення. З/д 
приватизована. Сінокіс. Ціна дого-
вірна. Можливі всі варіанти. Тел. 
0957757334. 

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

КВАРТИРИ
Продаж

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

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

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

 3-КІМН. кв., р-н В. Кругу, в 
будинку де м-н «Горизонт». Є 

сарай, погріб. Тел. 0664116050, 
0995412446

 3-КІМН. кв., р-н Черемушки, 
індивідуальне опалення, дві лоджії, 
погріб, 1/5 поверх. Ціна договірна. 
Тел. 0673579965

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

 2-КІМН. кв., 3/5 поверх, індиві-
дуальне опалення, р-н Сарський. 
Тел. 0957757237. 

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

 3-КІМН. кв.,  1/5 поверх, р-н 
Сарський, 68,7 м.кв., автономне 
опалення. Дві лоджії. Ціна при 
огляді. Тел. 0953115816.

 2-КІМН. кв., 48 м.кв., 2-й 
поверх, р-н М. Круг, вул. О. Коби-
лянської. Гараж поряд. Тел. 
0955777230. 

 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

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ
ПРОДАЖ

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

 З/Д 0,1 га., вул. Незалежності. 
Тел. 0506154758

 З/Д 10 соток, всі комунікації 
поряд, р-н Молодіжний, по вул. 
Миру. Тел. 0500135749. 

БІЗНЕС
Продаж

магазин
павільйон

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

ЗДАМ
 ЖИТЛО, подобово, на тривалий 

термін або бригаді у відрядженні, 
Інтернет, кондиціонер. Можливість 
надання відповідних документів. 
Тел. 0508783429. (18) 

 БЕТОНОМІШАЛКА. Тел. 
0505976790

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

 1-КІМН. кв., на тривалий термін. 
Малосімейка, р-н Черемушки, 3-й 
поверх, централізоване опалення. 
Тел. 0671389187, 0507657197 

 2-КІМН. кв., умебльована, євро-
ремонт. На тривалий термін. Не 
сімейним, без дітей, без тварин. 
Вул. Полтавська. Тел. 0662711008

 3-КІМН. кв., з індивідуальним 
опаленням, 3-й поверх, р-н цегель-
ного з-ду. На тривалий термін. Тел. 
0500385403

 КОМФОРТАБЕЛЬНА КВАР-
ТИРА. Подобово та на тривалий 
термін. Тел. 0956751072

 БУДИНОК, пров. Першотрав-
невий,43 (р-н дитбудинку). Будинок 
з меблями, жила площа 91 м.кв., 
з/д 6 соток, господарські спо-
руди, гараж, л/кухня. На тривалий 
термін. Тел. 0688948285. (Сергій 
Григорович)

ГАРАЖІ
Продаж

 ГАРАЖ. Тел. 0506154758

 ДВА ГАРАЖІ, один недобудо-
ваний, центр, з\д приватизована. 
Тел. 0951175990

АВТО
Продаж

 ВАЗ-2104, 1993 р.в., хороший 
стан, газ/бензин, КПП 5ст. Пова-
рена, пофарбована, фаркоп, тоно-
вана, хороша АКБ. Ціна договірна. 
Тел. 0507756573

 ГАЗ-53 (самоскид). Двигун 
Д-240. З документами. Тел. 
0979370496

 ВАЗ-21099, 2005 р.в., 1,5 
інжектор, один власник, темно-зе-
лений металік. Пробіг 136 тис. км. 
Тел. 0508770997

 ГАЗ – 3305, бензин, самоскид. 
Двигун МАЗ – 236, 16000 грн., раді-
атор, причіп 1-вісьний тракторний. 
Тел. 0982262503.

 ГАЗ -53, з/ч: КПП, передній та 
задній міст, кабіна, кардан, КамАЗ – 
з/ч, ІФА W-50 ЗІЛ. Тел. 0982262503.

 ВАЗ-2101, 1984 р.в., помаран-
чевий колір, гарний робочий стан, 
газ/бензин. Ціна 14 тис. грн. Тел. 
0663347164

 VW T4, білий, дизель 1,9, 
1995 р.в., вантажний, Стан задо-
вільний. Терміново. Недорого. Тел. 
0664983941

 SKODA Favorit, 1993 р.в., кар-
бюратор, V-1,3, змішаний розхід 
палива 6 – 6,5 л./100км. Великий 
кліренс. Масло не бере. Ціна 42000 
грн. Тел. 0502978059. 

 OPEL Vivaro, 2003 р.в., пасажир, 
8+1, білий колір, двигун 1,9 дизель. 
Тел. 0994697381. 

 ВАЗ-2163, 1988 р.в., у доброму 
стані, сів і поїхав. Ціна договірна. 
Тел. 0992350403

СГ. ТЕХНІКА
Продаж

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

Закуповуємо 
телят від 

молочного до 
200 кг.

Ціна договірна.
Тел.: 

0665677984
0688167184 42



Більше фотографій та коментарів на bazarmedia.info

18 № 39 (987)
7 жовтня 2021 року

 ТРАКТОР ЮМЗ – 6, 1986 р. 
в., велика кабіна, причіп 2 ПТС-2, 
сівалка СОН – 4,2, плуг – 5-кор-
пусний з круглою бороною. Тел. 
0982262503.

МОТО
Продаж

 МОПЕД «Карпати», нормальний 
робочий стан. Тел. 0956120570

ЗАПАСНІ 
ЧАСТИНИ

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

БУДМАТЕРІАЛИ
Продаж

 ДОШКА, брус, штахет, шалівка. 
Дрова: сосна, береза. Доставка. 
Тел. 0509080626. (13)

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

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

 ПІСОК, цемент, з/б 
кільця колодязьні, кришки 
(виробництво, продаж, 
монтаж). Газоблок. Щебінь 
різних фракцій, щебінь для 
ландшафтного дизайну, 
гранвідсів, камінь бутовий. 
Керамзіт. Доставка. Тел. 
0953514363

 ГІПСОКАРТОН, дешевше ніж у 
магазині. Тел. 0953330822.

 ЗАЛІЗО оцинковане 2х1,1м. 
– 1,5мм. Двері броньовані з 
коробкою. Електроди 3-4. Тел. 
0501980859

МЕБЛІ
Продаж

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

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

 ЛІЖКО МЕДИЧНЕ із електро-
приводом для догляду за лежа-
чими хворими, у гарному стані. 
Змінює положення та висоту, 
зручний матрац. Тел. 0662559486, 
0955316051

 ШАФА 3-дверна, ціна 800 
грн. Килим напільний 3х5м., 900 
грн. Все в хорошому стані. Тел. 
0500135749

ЕЛЕКТРОНІКА
Продаж

 ТЕЛЕВІЗОР «Самсунг». 
Гарний стан, усе в комплекті. Тел. 
0665282205

РІЗНЕ
Продаж

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

 ПШЕНИЦЯ. Ціна договірна. Тел. 
0664355919, 0962686535

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

 ГАРБУЗ-ДИНЯ. Гарбуз кор-
мовий. Ціна договірна. Тел. 
0666455761

 ТРУБИ металеві, дюймові, 6 шт., 
по 6 метрів. Унітаз новий. Ванна 

металева. Плита газова. Диван 
1-спальний, розкладний. Банки 3, 
0,5л. Тел. 0506691211

 ДРОВА твердих порід. Доставка. 
Тел. 0666681515

 СІНО в тюках, з доставкою. Тел. 
0995139836

 КАРТОПЛЯ велика, дрібна та 
середня. Тел. 0952263051

 ВАГОНЧИК будівельний. 
Машинка «Singer». Тел. 0506154758

 ВІДЕОМАГНІТОФОН
«Panasonic» з касетами, гарний 
робочий стан. Магнітофон «Юпітер 
203» в гарному стані, робочий. Обі-
грівач «Роус». Тел. 0506184275

 КАРТОПЛЯ дрібна. Ціна дого-
вірна. Тел. 0506549659

 ПЕРЕГНІЙ. Дрова, обрізки з 
пилорами, тирса. Доставка. Тел. 
0979796234

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

 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

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

 ДИВАН, трильяж, холодильник 
Норд – потребує ремонту, шафа, 
карниз – 3 м., сервант, мийка 
емалірована. Тел. 0509864682

 ЯБЛУКА, домашні, без 
хімобробки. Груші «таманська 
красуня», сушка з яблук. Двигун – 
редуктор 1,6 кВт. Тел. 0665895177.

 МИЙКА кухонна, швейні 
машинки «Подольська» та «Singer», 
стіл письмовий 1-тумбовий, стільці 
м’які, 4 шт., взуття чоловіче р.42. 
Тел. 0990549626.  

 ЦИБУЛЯ домашня, цибуля 
тиканка, буряк столовий та кор-
мовий, картопля дрібна, часник, 
морква. Тел. 0509779570. 

 МОРОЗИЛЬНИЙ ЛАРЬ «Ugur-
400», робочий стан. Ціна 2000 грн. 
Велосипед для дорослих, відмінний 
стан, без сідла. Ціна 1500 грн. Тел. 
0999777637, 0990533500

 КАБАЧКИ. Тел. 0999662235. 

 БУРЯК кормовий, с. Лютенька. 
Ціна договірна. Тел. 0990302837

 КАРТОПЛЯ харчова, сорт 
«Рів’єра», 8 грн./кг. Можлива 
доставка по місту. Тел. 0660939134 

 ГАРБУЗ кормовий. Тел. 
0957445610. 

 КИЛИМ 3х4, хороший стан. Тел. 
0999810805. 

 ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА, 
вертикальна. Терміново. Тел. 
0662711008.

 АКОРДЕОН ДИТЯЧИЙ
«Weltmeister» німецького в-ва. 
Добрий стан. Ціна договірна. Тел. 
0991417964

 БАНКИ 0,5л. Штани ватні, нові, 
р.50. Тел. 0994594987. 

 ДВА ХОЛОДИЛЬНИКИ, мож-
ливо на з/ч, радянського в-ва. Тел. 
0661153132

 МОРКВА, гарбузи. Тел. 
0992739512

 ГАРБУЗ-ДИНЯ. Дуже смачні 
та ароматні. Ціна договірна. Тел. 
0668263380

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

 ТЕЛЕВІЗОР «LG», електром’я-
сорубка «Сатурн» б/в, електросоко-
вижималка «Струмок» нова, холо-
дильник «Днєпр». Коляска дитяча 2 
в 1, в-к Польща. Тел. 0999197555. 

 АКОРДЕОН, коляска дитяча 
трансформер, банки 0,5л., тре-
нажер, картопля дрібна. Тел. 
0669508367

 ВУГІЛЛЯ антрацит, недорого. 
DVD з колонками і мікрофоном 
(касети). Тел. 0667025100. 

 КАРТОПЛЯ дрібна. Тел. 
0669538015.

 РИБКИ акваріумні, дешево. 
Станок деревообробний (цирку-

лярка, фуганок). Тел. 0967562287. 

 ШАФА 3-дверна, б/в. Антресоль 
3-дверна, б/в. Швейна машинка 
«Подольська», ножна. Теле-
візор б/в. Палас 2х3м., б/в. Тел. 
0678692045. 

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

 МЕБЛІ. Лампа паяльна. Бочки, 
бідон. Телевізор. Візок до вело-
сипеда. Велосипед і стільчик, 
дитячі. Відеомагнітофон. Взуття 
дитяче. Ботинки р.42, чоловічі. Тел. 
0955711574

ТВАРИНИ
продаж

 КІЗОЧКИ, с. Лютенька. Одна 
окотилась весною, друга окотиться 
+ - 20 вересня. Первітки. Термі-
ново. Тел. 0506381213

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

 КОЗА білої масті, не кітна, 
молода, с. Сергіївка. Тел. 
0962380558, 0951089628

 ДВІ ТЕЛИЧКИ, вік 7 міс. Від 
породистих корів. На утримання. 
Тел. 0962903136

 ЧИСТОКРОВНІ ЦУЦЕНЯТА
західно-сибірської лайки. З доку-
ментами. Проклеймовані. Від 
робочих дипломованих батьків. 
Собаки постійно в полюванні: 
кабан, борсук, куниця. С. Рашівка. 
Тел. 0954494330

 ГУСИ. С. Сватки. Тел. 
0661913310

 ПОРОСЯТА маленькі, вік 
6 тижнів. Ціна договірна. Тел. 
0960878751

 ДВІ КОРОВИ і телиця пару-
вального віку. Тел. 0972525001 
(Олександр)

 НУТРІЇ живою вагою, різного 
віку. Тел. 0501974298

 ТЕЛИЧКА, тільність 3 місяці. На 
утримання. Тел. 0661153132. 

 КОРОВА молода, червоно-ряба. 
С. Лютенька. Тел. 0509626337. 

 КОРОВА дійна, с. Харківці. Тел. 
0509739106

 ДВІ КІЗОЧКИ, квітневі, чорна 
і біла. Тел. 0957423588, 0684830471

 ПОРОСЯТА в’єтнамські. Гуси, 
живою вагою або тушками. Тел. 
0994867747 

 КОТИКИ-МУРКОТИКИ шукають 
дбайливих господарів. До лотка 
привчені. Тел. 0667549418. 

 КОШЕНЯТКА, вік 3,5 міс., дуже 
гарні. Котик Персик, киця Мурка. 
Привчені до лотка. Шукають новий 
дім і добрі, дбайливі руки. Тел. 
0663821065, 0663821081

КУПЛЮ

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

 КАШТАН. Горобину. Тел. 
0953227347, 0956795927, 
0666471376

 СКЛЯНІ БУТЕЛІ ємністю від 10 і 
більше літрів. Тел. 0663120600

 МОСКВИЧ КОМБІ у гарному 
технічному стані. Тел. 0660073589

 БУДИНОК, будівлю під розбір. 
Тел. 0979796234

 ВАННУ, б/в. Недорого. Тел. 
0958024746

БЮРО ЗНАХІДОК

 ВТРАЧЕНИЙ диплом ДГ ВН 
№000795 виданий Гадяцьким 
ПТУ-47 20.06.1998 року на ім’я 
Олега Анатолійовича Древаля за 
професією тракториста-машиніста 
широкого профілю

 ВТРАЧЕНИЙ атестат про закін-
чення загальної середньої освіти 
виданий Гадяцькою спеціалізо-
ваною школою І-ІІІ ступенів №3 
ім. Івана Виговського на ім’я Вла-
дислава Олександровича 
Охремчука

 ВТРАЧЕНИЙ атестат про повну 

загальну середню освіту серія ТА 
№ 22032796 виданий Розбишів-
ською середньою школою у 2003 
році на ім’я Анатолія Васильовича 
Пустовіта

ЗНАЙОМСТВА

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

ПОСЛУГИ

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

 СПИЛЮВАННЯ ДЕРЕВ будь-
якої складності. Тел. 0988654900

 ПРИВЕЗУ: пісок, гран-
відсів, щебінь, кільця на каналі-
зацію, Послуги маніпулятора. Тел. 
0662127037. (13)

 САНТЕХНІКА. УСІ ВИДИ 
РОБІТ: монтаж – демонтаж, 
металопласт – екопласт, кана-
лізація. Встановлення лічиль-
ників, бойлерів, насосних станцій. 
Вода, опалення. Ремонт. Тел. 
0662743611. (Олексій). (14)

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

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

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

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

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

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

 РЕМОНТ: плитка, штукатурка, 
сантехніка, електрика, гіпсо-
картон, пластик, ламінат, ліно-
леум. Санвузол під ключ. Тел. 
0662806685

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

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

 ПЕРЕТЯЖКА САЛОНІВ 
АВТО. Перетяжка меблів. Тел. 
0679586210

 ПРИВЕЗУ: пісок, щебінь, 
гранвідсів, цеглу, глину, землю, 
перегній, гній, дрова рубані. 
Вивезу сміття. Тел. 0669568122

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

 РЕМОНТ ПРАЛЬНИХ МАШИН, 
пилососів, холодильників, бол-
гарок, чистка бойлерів, дрилів 
та іншої електротехніки. Виїзд 
майстра. Зварювальні роботи, 

пайка. Спилювання дерев різної 
складності. Тел. 0997199623. 
(Олександр)

 ЧИСТИМО ТА ПОГЛИ-
БЛЮЄМО колодязі, копаємо 
каналізації. Виконуємо монтаж 
труб. Тел. 0997072433, 
0972524399

 ВИКОНАЮ РЕМОНТНО-БУДІ-
ВЕЛЬНІ РОБОТИ. Штукатурка, 
шпаклівка. Швидко та якісно. 
Тел. 0500532309

 МОНТАЖ/ДЕМОНТАЖ дахів. 
Сайдинг, блокхауз. Бетонні 
роботи. Виїзд по району. Тел. 
0996891377

 РЕПЕТИТОР НІМЕЦЬКОЇ 
МОВИ. Підготовка до ЗНО, кон-
трольних робіт різних видів. Тел. 
0500385403

 ПИЛЯЮ ДЕРЕВО будь-якої 
складності. Можливий виїзд по 
району. Тел. 0667724345

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

 РЕМОНТ ТА ПЕРЕТЯЖКА 
М’ЯКИХ МЕБЛІВ, зміна 
дизайну, великий вибір тканин. 
Тел. 0956795984, 0963814148, 
0666471376. (13)

 ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ за 
маршрутом Гадяч – Київ. Розгляну 
всі пропозиції. Тел. 0997226447

 ПОСЛУГИ НЯНІ АБО ПОМІЧ-
НИЦІ по господарству, пого-
динно або з 8,00 до 18,00. Від-
везу (та заберу) у садочок, школу, 
гурток. У вільний час надам допо-
могу у приготуванні їжі або по 
господарству. Тел. 0509810504 
(Людмила)

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

 КОПАЄМО, чистимо, погли-
блюємо колодязі. Копаємо каналі-
зації. Тел. 0664865679. (11)

 Б’ЄМО СВЕРДЛОВИНИ. Тел. 
0687844221. (11)

 ВИКОНАЄМО РОБОТИ: 
монтаж дахів, кладка цегли, 
стяжка, бетонування. Копаємо та 
викладаємо вигрібні ями. Сан-
техніка під ключ. Встановлення 
парканів. Виїзд по району. Тел. 
0669958382, 0960767071

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

 СПИЛЮВАННЯ ДЕРЕВ. 
Оранка огородів мотоблоком. Тел. 
0960767071

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

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

 РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКІВ
за викликом. Тел. 0990617751, 
0977600263

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

РОБОТА

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

 Запрошуємо на роботу РІЗ-
НОРОБОЧИХ ТА СПЕЦІАЛІСТІВ 
ПО УКЛАДАННЮ ПЛИТКИ. Тел. 
0660750777 

 На постійну роботу потрібен 
ВОДІЙ на авто КамАЗ. Тел. 
0958272559

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

 ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ для 
викопування саджанців. Телефону-
вати до 18,00. Тел. 0508787535

 На постійну роботу потрібен 
ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ. 
М-н «Техномаркет», м. Гадяч, вул. 
Гетьманська, 13. Тел. 0957763147

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

 Потрібні ВОДІЇ категорії «Е» на 
автомобіль DAF EURO 5. Робота по 
Україні. Тел. 0994737614

 На роботу потрібні ЕЛЕК-
ТРОЗВАРЮВАЛЬНИКИ ТА ПІД-
СОБНІ РОБІТНИКИ на будів-
ництво. Робота у відрядженні. Тел. 
0631033027

 У службу «Еспрес-Таксі» 
потрібні ВОДІЇ. Тел. 0662101753

 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) 43

різноробочі, водії кат. «С». 
Забезпечуємо проживанням, 3-х 

разовим харчуванням та спецодягом.  

ТОВ «Вікоіл ЛТД» 
ПРОПОНУЄ РОБОТУ:

Тел. 0669232033, 0675545342, 0673052976 
(відділ кадрів), 0951238020, 0663233263

36Тел. 0992458874

ПЕРЕТЯЖКА
м’яких меблів

РЕМОНТРЕМОНТ
ЗМІНА ДИЗАЙНУЗМІНА ДИЗАЙНУ

АСОРТИМЕНТ ТКАНИНАСОРТИМЕНТ ТКАНИН

ВиготовленняВиготовлення м’яких 
меблів на замовлення

ВИЩА ЛІГА 
2-3 жовтня 2021 р.:

«Пирятин» (Пирятин) – «КЛФ» (Полтава) — 2:3 
«Чутове» (Чутове) – «Дружба» (Очеретувате) — 2:0

«Лубни» (Лубни) – «Інваспорт» (Полтава) — 0:2
«Стандарт» (Н. Санжари) – «Велика Багачка» 

(В. Багачка) — 1:1

ГРУПА «А»
29 вересня 2021 р. (середа):

СК «Геологія-2» (Нова Галещина) – ФК «Кремінь-2» 
(Кременчук) — 3:8

2 жовтня 2021 р. (субота):
ФК «Динамо» (Решетилівка) – 

«Ягуар»(Кременчук) — 0:0

 ГРУПА «Б»
2 жовтня 2021 р. (субота):
«Комишня» (Комишня) –

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

ФК «Опішня» (Опішня) — 2:1
Громадська спілка «Асоціація футболу Полтавщини»

ФУТБОЛ
РЕЗУЛЬТАТИ 5 ТУРУ 

ЧЕМПІОНАТУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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Вітання

ВІТАЄМО ВІТАЄМО 
молодих маммолодих мам

30.09. Катерина Сасько 
(м. Гадяч) хл., 5030 56 см
04.10. Вікторія Неділько 

(с. Лютенька) хл., 4980 57 см

Дмитро Стефаненко (2003 р.н.), с. 
Красна Лука; Владислав Луцай (1999 
р.н.), с. Римарівка; Павло Сівіцький (2002 
р.н.) с. Мала Побиванка; Віталій Ільчи-
шин (2002 р.н.), с. Рашівка; Владислав 
Манченко (1999 р.н.), с. Рашівка; Артем 
Шептун (2002 р.н.), с. Лютенька; Ігор Ко-
валенко (2002р.н.), с. Лютенька; Едуард 
Земляний (2003 р.н.), с. Тепле; Володи-

мир Костюк (2003 р.н.), с. Веприк; Олек-
сандр Шкицький (2003 р.н.), с. Вельбівка; 
Вадим Оробей (2003 р.н.), с. Плішивець; 
Едуард Лутченко (2002 р.н.), с. Веприк; 
Владислав Стешенко (2003 р.н.), с. Сер-
гіївка, Михайло Підгайко (2003 р.н.), с. 
Петрівка-Роменська.

«БМ» 

Дорогі мої однокласники, нас випустили у 
доросле життя, давши нам багаж початкових 
знань, а головне, прищепили нам любов 
до праці і вміння радіти життю. Сьогодні 
наш багаж набагато збільшився, кожному 
з нас є чим похвалитися і поділитися. І 
я дуже радий, що раз у рік є такий день, 
який збирає нас разом, щоб ми змогли не 
тільки розповісти про свої досягнення, 
а й згадати з чого ми починали.  Я всіх 
вас вітаю і хочу побажати сил і міцного 
здоров’я, а також щастя — незгасного і 
великого. Нехай у всіх буде ще багато 
успішних і радісних днів у житті, нехай 
кожен з нас намагатиметься приходити 
на наші добрі зустрічі для душевних 
розмов, приємних спогадів і гарного свята 
дружних, юних душею — однокласників.

З повагою Михайло БЛОХА

ЗУСТРІЧ ВИПУСКНИКІВ ЛЮТЕНЬСЬКОЇ ШКОЛИ

ОСІННІЙ ПРИЗОВ
У Гадяцькому районному територіальному центрі 
комплектування та соціальної підтримки, 4 
жовтня, відбулися урочисті проводи призовників 
до лав Збройних сил України. Служити будуть: 
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Агрофірма «Воля» орендує землю 
близько 400 пайовиків із сіл 
Лука, Білогорілка та Юсківці на 
Лохвиччині. Недавно пайовики, 
невдоволені, на їх думку, 
обманом і низькою орендною 
платою, влаштували збори. 
Гучно розкритикували керівника 
Василя Олефіра й поставили 
йому свої умови. Пообіцяли: 
якщо не виконає, здадуть землю 
іншим підприємствам. Василь 
Васильович доводить, що 
справно розраховується з усіма, 
йде на зустріч людям. Але щоб 
утримати землю, пропонує тим, 
хто приходить по гроші чи зерно, 
продовжити договір іще на 10 років.

1 вересня орендодавці «Волі» вла-
штували збори за участю Василя Оле-
фіра. Кажуть, не вперше, але останній 
не з’являвся, хоч і був саме в Луці. Зі-
бралося не менше півсотні людей, де-
хто фізично не зміг потрапити до зали. 
Люди лементували, часто не даючи го-
ворити керівнику господарства. По-
казували свої документи та доводили, 
що там підроблені підписи, нагадува-
ли про невиконані обіцянки. Звинува-
чували Олефіра і в тому, що він прив-
ласнив майнові частки паїв. Сварили 
керівника «Волі» за те, що отримують 
низьку орендну плату порівняно з ін-
шими господарствами. Що в укладених 
у різні роки договорах різна відсоткова 
ставка – в кого 3%, у кого 10. Оціноч-
на вартість паїв змінювалася, нині се-
редня оціночна вартість паїв лучан – 
94 461,69 грн. Хоча паї мають середню 
площу 3,10 га, кожен має різну вартість, 
бо земля різна. Василь Васильович до-
водить, що платить усім однаково – по 
9,4 тис. грн. Та у відповідь хто сміється, 
хто обурюється, хто кричить.

– У 2008–2010 роках ти не платив 
моїй мамі за пай, – до Василя Олефі-
ра звертається Григорій Заславець. – 

Сказав, що там тополі ростуть і зем-
лю не орють. Насправді жодної тополі 
не росло, у 2011-му родичі із землев-
порядником знайшли, де ця ділянка і 
побачили, що то звичайне оброблене й 
засіяне поле. Якби ті гроші, які не отри-
мала моя мама, поклали на депозитний 
вклад, зараз стало б 80 тисяч.

– У 2012 році я ще не був інвалідом 
по зору, ми уклали на кухні договір на 5 
років, – говорить Олександр Карабан. – 
Ти обіцяв зареєструвати і передати мені 
договір через магазин. Та минув рік і 
другий, а договору не було. Прийшов я 
по договір – а мені дають уже із 2017-го 
по 2027, який я не підписував. Ти пізні-
ше сказав, що це «дебіли», які роблять 
у твоїй фірмі, написали (Тут Василь Ва-
сильович намагався стверджувати, що 
не казав такого, але жінки закричали, 
що «при мені лічно в магазині казав». 
– Авт.) Ти мене обдурював на грошах, і 
не тільки мене. У мене 4 гектари білого-
рільських земель. Там земля непогана, 
власники інших паїв на тому кутку от-
римують на 3 тисячі більше. «Е, якби ти 

жив у Білогорілці, і тобі б так платили», 
– сказав ти. Так що мені – продавать 
хату в Луці й купувать у Білогорілці?

Написав я заяву, що через твою не-
чесність розриваю договір. Заява заре-
єстрована. Результату нема. Уп’ять ти 
брешеш: «У мене там озимина посіяна. 
Уберу – віддам». Поїхали подивили-
ся – там ні орано, ні сіяно. Потім люди 
побачили, що дискують там. Пишу за-
яву в поліцію, приїжджає слідчий: «Він 
ось попросить вибачення й компенсує 
моральний збиток». Пройшло вже 2 
роки, та ні вибачень нема, ні договір не 
розірваний.

Світлана Гордієнко просила Васи-
ля Васильовича платити не 10%, а 12, 
як інші орендарі, та отримала відмову. 
Цього року отримала за 2 паї всього 4,9 
тис. грн. Та Василь Васильович переко-
нує, що це тільки частина оплати, яку в 
вересні отримують тільки ті, кому гро-
ші необхідні. Термін оплати – аж до 31 
грудня, тож якщо урожай збере хоро-
ший, навіть більше заплатить, ніж за 
договором. Світлана Михайлівна пере-

конана, що її підпис у останньому дого-
ворі з нею підроблений.

Масовим невдоволенням одразу ско-
ристалися конкуренти із двох підпри-
ємств – «Агроперемоги» та «Харкі-
вецького». Вони вели агітацію перед 
натовпом, який у розлюченому ста-
ні вийшов зі зборів. Агітатори обіця-
ли 13,5%, тобто до 20 тис. грн на рік, 
безкоштовне орання городів пайови-
кам, виділення по 4 тис. грн при народ-
женні дитини й на поховання. І навіть 
юридичну підтримку для розірвання 
договорів. Здавалося, побачивши таку 
загрозу для підприємства, Василь Оле-
фір мав би піти на всі умови, аби не за-
лишитися без землі…

За кілька днів після зборів він розпо-
вів, що народне невдоволення – наслі-
док дій конкурентів, які хочуть перема-
нити пайовиків (навіть обіцяють по 30 
тис грн за перехід). Насправді він пла-
тить справедливо, навіть переплачую-
чи тим, чия земля низько оцінена, за-
боргованості немає. Світлана Гордієнко 
отримує 23 230 грн. До того ж, «Воля» 
чистить дороги в селі, платить 1,5 млн 
грн на рік податку в місцевий бюджет.

– Люди тепер мені заздрять, нібито 
я 23 230 грн і справді отримую, – че-
рез місяць розповідає про подальші по-
дії Світлана Михайлівна. – Насправді 
обіцяв по 23, а отримали по 3%. Бага-
то хто приходить по гроші чи зерно. Їм 
одразу підсовують на підпис новий до-
говір іще на 10 років. Підписуєш – да-
ють 10%, не підписуєш – тільки 3. Ба-
гато так продовжили договори. Одній 
жінці дали тільки 350 кг пшениці (Цьо-
го року оптом коштує біля 6,8 грн/кг. – 
Авт.), іншій тільки 2300 грн. Ошуканий 
інвалід судиться через підроблений під-
пис. Інші зневірилися, чекають закін-
чення терміну дії договорів. Якщо до 31 
грудня не отримаємо все обіцяне, най-
мемо адвоката, щоб розірвати договори.

«Апельсин»

22 вересня 2021 року Кабінет 
Міністрів України прийняв 
постанову № 1013 «Деякі 
питання підготовки до 
проведення та проведення 
земельних торгів для продажу 
земельних ділянок та 
набуття прав користування 
ними (оренди, суперфіцію, 
емфітевзису)», розроблену 
Держгеокадастром. Метою 
прийнятого документа є 
забезпечення публічності та 
прозорості земельних торгів у 
формі електронних аукціонів 
з продажу та передачі в 
користування земельних 
ділянок всіх форм власності.

Раніше реалізація земельних діля-
нок та/або прав на них відбувалася 
шляхом проведення земельних торгів 
через аукціони, які передбачали необ-
хідність особистої подачі документів 

для участі у торгах, обов’язковість фі-
зичної присутності учасників під час 
проведення земельних торгів, піднят-
тя табличок зі ставками тощо.

Постановою Уряду від 22 вересня 
2021 року № 1013 визначено, що ад-
міністратором електронної торгової 
системи, через яку проводитимуть-
ся електронні аукціони є ДП «ПРО-
ЗОРРО.ПРОДАЖІ», затвердже-
но технічні вимоги до підготовки та 
проведення земельних торгів, перед-
бачено автоматизацію ряду процесів 
(здійснення ставок учасниками, по-
дання ними заявок на участь, сплату 
реєстраційних та гарантійних внесків 
тощо). Також документом передба-
чено публікацію всіх необхідних до-
кументів, що стосуються земельних 
ділянок, в електронній торговій сис-
темі, яка є загальнодоступною та від-
критою, що у свою чергу надасть мож-
ливість будь-якому користувачеві 
мережі Інтернет спостерігати за хо-

дом земельних торгів у режимі реаль-
ного часу.

«Прийнята Кабінетом Міністрів по-
станова сприятиме відкритості у про-
цесі розпорядження земельними ді-
лянками державної та комунальної 
власності, а також надасть можли-
вість приймати участь в торгах якнай-
більшій кількості потенційних учас-
ників та спростить умови для участі 
у земельних аукціонах, адже участь 
можна буде взяти з будь-якої точки 
світу» – зазначає в. о. Голови Держ-
геокадастру Сергій Завадський. Вод-
ночас звертаємо вашу увагу на те, що 
відповідно до норм Земельного ко-
дексу України продаж земельних ді-
лянок, що перебувають у приватній 
власності, передача їх у користування 
можуть здійснюватися на земельних 
торгах виключно з ініціативи власни-
ків земельних ділянок.

Джерло: https://land.gov.ua

Від початку дії ринку землі, тобто з 
1 липня, на Полтавщині уклали 2 089 
земельних угод на суму в понад 93 
мільйони гривень. Це дані Міністерства 
аграрної політики та продовольства 
станом на 4 жовтня. Площа земель, 
щодо яких зареєстрували правочини 
у Полтавській області, – 5 461,3 га.

Загалом по Україні уклали 25 
255 угод в рамках ринку землі на 
суму в понад мільярд гривень. 
Загальна площа земель, щодо яких 
зареєстрували правочини, – 62 298 га.  
Нагадаємо, 1 липня Міністр аграрної 
політики та продовольства України 
Роман Лещенко офіційно оголосив старт 
ринку землі. До 2024 року купувати 
сільськогосподарську землю можуть 
тільки фізособи-громадяни України з 
обмеженням в 100 гектарів. Закон про 
ринок землі забороняє купувати землю 
іноземцям. Питання продажу землі 
особам без українського громадянства та 
іноземцям вирішуватиметься тільки на 
загальнонаціональному референдумі.

«ХОЧЕШ ЗА ПАЙ 10% – 
ЗДАВАЙ ЗЕМЛЮ ЩЕ НА 10 РОКІВ»

ПОСТАНОВА ПРО ПРОДАЖ ТА ПЕРЕДАЧУ 
В КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК 
ВИКЛЮЧНО ЧЕРЕЗ ПРОВЕДЕННЯ 
ЕЛЕКТРОННИХ ТОРГІВ

ЗЕМЕЛЬНИХ 
УГОД НА ПОНАД 
93 МІЛЬЙОНИ 
ГРИВЕНЬ
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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

УВАГА!
Марина, яка 
має дар Божий 
і благословіння 
святої церкви на 
порятунок всього 
людства, знімає 
порчу, вінець 
безшлюбності, з’єднує долі, повертає 
чоловіка чи дружину до сім’ї, дарує 
щастя материнства, наставляє дітей 
на істинний шлях, дає молитву на 
удачу, допомагає в бізнесі та ставить 
захист на все життя.

Тел. 0966957633
Полтавське обласне управління лісового та 
мисливського господарства запрошує діток 
взяти участь у конкурсі малюнку «Створюємо 
ліси разом». Конкурс є одним із заходів акції 
«Створюємо ліси разом», яка реалізується у 
рамках програми Президента «Зелена країна», 
і стартувала з 1 жовтня по всій країні.
Мета конкурсу – підвищення рівня усвідомлення 
дітьми ролі та значення лісу в житті людини, 
формування екологічної свідомості особистості, 
виявлення обдарованої та талановитої молоді 
й залучення її до співпраці з державними 
лісогосподарськими підприємствами.
Що потрібно для участі:
Вік 5-10 років
Намалювати малюнок з підписом 
«Створюємо ліси разом».
Оформлення матеріалів:
Малюнки форматом А-4, А3. 
Роботи мають бути виконані олівцями або фарбами.
На окремому аркуші необхідно вказати:
назву малюнка; 
прізвище, ім’я автора; вік; школа, 
клас або садочок та група
домашня адреса, телефон батьків для зв’язку.
Малюнки надсилати до 25 жовтня в електронному 
вигляді на адресу upravlespoltava@gmail.
com, а оригінал роботи передати у найближче 
лісогосподарське підприємство області, або за 
адресою у Полтаві, вул. Гулака-Артемовського, 22.
Переможця обиратимемо всі разом на 
сторінці Управління у мережі «Фейсбук» 
за найбільшою кількістю вподобань.
Роботи будуть оцінюватися у двох вікових 
категоріях: 5-7 років та 8-10 років.
Переможці отримають цінні призи та нагороди.
Малюємо та робимо країну зеленішою!
Нагадаємо, з 1 жовтня по всій Україні, і на 
Полтавщині зокрема, стартувала акція «Створюємо 
ліси разом», яка реалізується у рамках програми 
Президента «Зелена країна». На сайті https://
zelenakraina.gov.ua можна зареєструватися і 
долучитися до висадки лісу у своєму регіоні. Під 
час висадки лісівники безкоштовно нададуть 
садивний матеріал і покажуть як садити дерева.

Стартує конкурс 
дитячих малюнків
«СТВОРЮЄМО 
ЛІСИ РАЗОМ»
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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

Тел. 0669445682

КУПЛЮ БИКІВ, 
КОРІВ, ТЕЛИЦЬ

 ДОРІЗ
Масим

Продам молодих 
КУРЕЙ

Тел. 0953514339Тел. 0953514339

та курей 
віком 

10 місяців 0661106006, 
0974695275

КУПЛЮ 
КОРІВ, БИКІВ, 
КІЗ, КНУРІВ, 

СВИНОМАТОК 
ТЕ

Л
.

Доріз. Цілодобово 
Самовивіз

Тел. 0957299264, 
0669539686

КУПЛЮ 
БИКІВ, КОРІВ, 
ТЕЛИЦЬ, КОНЕЙ

У вересні цього року терпін-
ня мешканця Карлівського райо-
ну остаточно скінчилось – чоловік 
погасив аліментну заборгованість. 
На жаль, головним чинником ста-
ла не батьківська любов та бажан-
ня допомогти своїй родині, а про-
стий намір виїхати за межі країни. 

Дійсно, запланована місцевим 
жителем подорож сприяла по-
верненню його двом дітям понад 
70 тисяч гривень, котрі вчасно та 

в обсязі, визначеному судом, не 
сплачувалися. Проте, після того, 
як в процес виконання батьків-
ського обов’язку втрутилися дер-
жавні виконавці Карлівського від-
ділу державної виконавчої служби 
Північно-Східного міжрегіональ-
ного управління Міністерства юс-
тиції (м. Суми) у цій справі від-
булися позитивні зміни. Фахівці 
юстиції, обмежуючими постанова-
ми, зокрема забороною на виїзд за 

межі України, сприяли ліквідації 
заборгованості. 

Окрім основного 70-тисячно-
го боргу, через довготривале ігно-
рування економічних потреб сім’ї, 
батько додатково перерахував 20 
тисяч гривень штрафу, а також по-
над 7 тисяч гривень виконавчого 
збору. Таким чином, щоб без пере-
пон виїхати до іншої країни, міс-
тянин одразу сплатив близько 100 
тисяч гривень.
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ПОГОДА

Марка 
пального

Вартість, 
грн 

А-92 28,72

А-95 29,78

ДП 28,00
ГАЗ 17,76

Марка Вартість, 

Ціни на пальне (Полтава)
станом на 05.10.2021 р.

Курс валют (Полтава) 
станом на 05.10.2021 р.

Купівля Продаж НБУ

USD 26,43 26,64 26,5722

EUR 30,52 31,00 30,9261

10 RUB 3,22 3,75 3,6500
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Комп'ютерна діагностика. Ремонт і регулювання 
інжектора, карбюратор, чистка форсунок, розхід 

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

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

Тел. 0662506957

АВТОЕЛЕКТРИК

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
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 ЧОРНИХ ТА 
КОЛЬОРОВИХ 

МЕТАЛІВ
Дорого

Лі
ц.

 А
Е 

№
29

25
58

 в
ід

 5
.0

5.
14

Тел. 0997956117

ПРОДАЖ ТА ОБМІН 
вуглекислотних та 
кисневих балонів

АРГОН

БРУХТ

39

КУПЛЮ 
СТАРІ

0994174060

холодильники, 
телевізори, 

газові колонки та інше

Четвер, 7 жовтня 
Невелика хмарність
мін. +4°, макс. +12°

П’ятниця, 8 жовтня 
Ясно
мін. +4°, макс. +13°

Субота, 9 жовтня
Мінлива хмарність
мін. +4°, макс. +12°

Неділя, 10 жовтня
Хмарно із проясненнями
мін. +6°, макс. +13°

Понеділок, 11 жовтня
Хмарно із проясненнями
мін. +4°, макс. +13°

Вівторок, 12 жовтня 
Хмарно з проясненнями
мін. +5°, макс. +14°

Середа, 13 жовтня
Хмарно з проясненнями
мін. +6°, макс. +13°

42

МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ
ВІКНА, ДВЕРІ, 

БАЛКОНИ

Тел. 0952229992, 0987452220, 0994174060

СУПУТНИКОВЕ 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Встановлення, 
налаштування, 

обслуговування, 
гарантіяНизькі Низькі 

ціни, ціни, 
постійно постійно 
діючі діючі 
знижкизнижки

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

4
2

МАКУХА 
СОНЯШНИКОВА 

ВІД ВИРОБНИКА. 
ЦІНА ВІД

 6,00 ГРН /КГ 
З ДОСТАВКОЮ. 

ТЕЛ. 0689189253, 
0500548849

Недостача у родинному бюджеті помічається досить 
швидко, адже він є спільною сумісною власністю та попов-
нюється коштом об’єднання зусиль подружжя, тому й ви-
трачатись має за взаємною згодою обох сторін. 

У Північно-Східному міжрегіональному управлінні Мі-
ністерства юстиції (м. Суми) розповіли у чому ж полягає 
правова особливість такої згоди. Потреба захисту інтере-
сів дружини та чоловіка виникає через ризик неконтрольо-
ваного одноосібного використання економічних ресурсів 
сім’ї. Таким чином, забороняється, не отримавши згоди сво-
єї другої половинки вчиняти правочини, котрі виходять за 
рамки дрібних побутових (тих, що задовольняють побутові 
потреби особи, відповідають її фізичному, духовному чи со-
ціальному розвитку та стосуються предмета, який має неви-
соку вартість). Тому при укладанні договору, котрий потре-
бує нотаріального посвідчення і (або) державної реєстрації, 
а також договорів стосовно цінного майна, згода другого з 
подружжя має бути подана письмово та нотаріально засвід-
чена. У разі порушення цієї умови, той з подружжя, хто не 
надав письмової згоди має право звернутися до суду та ви-
знати таку угоду недійсною. 

Тож, які документи потрібно нотаріусу, щоб завірити таку 
згоду:

паспорт;
ідентифікаційний код;
свідоцтво про шлюб.
Проте, існують випадки, коли можна обійтись й без такого 

дозволу, це можливо якщо правочин стосується майна, що:
було придбане до шлюбу;
було успадковане або отримане в дар;
придбане за кошти, що належали чоловіку/дружині до 

шлюбу, були подаровані або успадковані.

4
2Тел. 0507747092

яблучний, 
виноградний, 

грушевий

СІК 
Віджим на центрифузі. 
80кг – 20 хв. Чистий сік

ОЛІЯ, ДЕРТЬ

Реклама:
1 стор. сторінка в кольорі, стандартний блок 

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

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

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

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

НЕКРОЛОГИ – 100 грн (1 блок без фото) 
Оголошення

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

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

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

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

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

Оплата здійснюється у вигідній для клієнта формі.

ПРАЙСЛИСТ

Тел. (05354) 3-34-67, 0508011885
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У посівах озимого ріпаку 
розпочалося відродження 
личинок (не справжньо 
гусениць) ріпакового пильщика. 
Ріпаковий пильщик також 
відомий за назвою ріпаковий 
трач трапляється повсюди. 
Паразитує на хрестоцвітих 
культурах ріпаку, капусті, брукві 
та редисі.
Шкідник масово з’являється з на-

станням прохолодної погоди, осо-
бливо при високій вологості повітря. 
Додатковий період живлення відбу-
вається на дикорослих рослинах з ро-
дини капустяних. Самиці пильщика 
другого покоління відкладають яйця 
в кінці серпня – на початку вересня 
на листя ріпаку.Самка здатна відклас-
ти від 200 до 350 яєць. Відкладає по 
одному яйцю в епідермісі листкової 
пластини. Яйцекладки побачити дуже 
легко, адже там є характерне здуття. 
Самки в холодну та дощову погоду не 
здатні відкладати яйця, а якщо така 
погода триває довгий період, то пиль-
щики взагалі гинуть. За сприятливої 
теплої сухої погоди на десятий день 
вилуплюються личинки і відразу ж 
починають активне живлення. Не-
справжня гусінь може розвиватися 
протягом двадцяти п’яти – сорока днів 
і пройти шість віків, все, звичайно, за-

лежить від погодних умов. Личинки 
першого віку здатні тільки скелету-
вати, а старші – активно харчуються 
листям культурних рослин. Активно 
наживившись, личинка залялькову-
ється в ґрунті. Потім орієнтовно через 
дві неділі відроджується імаго.

Застосовуючи засоби захисту 
рослин, варто пам`ятати:
- захисні заходи слід проводити в 

тиху безвітряну погоду в ранкові та 
вечірні години;

- не менше як за дві доби про час та 
місце проведення обробки необхідно 
обов`язково попереджувати голів ТГ, 
старостів сіл і селищ, населення села 
та пасічників;

- на оброблених ділянках обов’яз-
ково виставляють попереджувальні 
знаки.

При роботі із засобами захисту рос-
лин слід дотримуватися загально-
прийнятих державних санітарних 
правил ДСП 8.8.1 та правил особистої 
гігієни.

Г. Красюк, державний  
фітосанітарний інспектор. 

Т. Шелист, державний  
фітосанітарний інспектор. 

І. Самойленко, провідний фахівець ДУ 
«Полтавська обласна  

фітосанітарна лабораторія».

Для отримання 
вже виготовленого 
біометричного 
паспортного документу 
достатньо:

переконатись, що він готовий 
та доставлений у підрозділ;

завітати до територіального 
підрозділу протягом робочого 
часу та отримати свій документ.

Нагадуємо, що дізнатися стан 
оформлення паспортних доку-
ментів можна:

на офіційному сайті ДМС 
України за посиланням: https://
dmsu.gov.ua/services/docstate.
html

за допомогою інтерактивного сервісу 
#ДМС_БОТ у популярних месендже-
рах Viber та Telegram.

Саме ці сервіси поінформують вас 
про кожен новий етап оформлення до-
кумента до моменту його прибуття до 
підрозділу та видачі. Загалом, на сайті 
ДМС працює 16 зручних електронних 
сервісів, які активно допомагають гро-
мадянам: https://dmsu.gov.ua/

Нагадаємо, громадяни мають мож-
ливість оформити паспортні докумен-
ти там, де їм зручно – без прив’язки 
до місця реєстрації. Отримати готову 
ID-картку також можна за місцем пере-
бування, подавши особисту заяву.

На сьогодні, у територіальних підроз-
ділах Міграційної служби Полтавщи-
ни знаходяться 2,4 тисячі закордонних 
паспортів та близько 2,2 тисяч ID-кар-
ток, які очікують своїх власників.

Виникли питання - звертайтеся на но-
мер телефону «гарячої лінії» (0532)60-
89-69 або у соціальній мережі Facebook 
УДМС у Полтавській області https://
www.facebook.com/udmspl

Чекаємо у наших підрозділах та вко-
тре просимо громадян при відвідуван-
ні дотримуватися рекомендацій МОЗ, 
зокрема носіння масок та дотримання 
дистанції 1,5 м!

УДМС України в Полтавській області

ЯК ОТРИМАТИ ВЖЕ 
ВИГОТОВЛЕНИЙ 
БІОМЕТРИЧНИЙ 

ДОКУМЕНТ

Міграційна служба 
Полтавщини інформує

УВАГА! В ПОСІВАХ 
ОЗИМОГО РІПАКУ 
СПОСТЕРІГАЄТЬСЯ 

ОСЕРЕДКОВЕ 
ЗАСЕЛЕННЯ 

РОСЛИН РІПАКОВИМ 
ПИЛЬЩИКОМ
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ОВЕН (21.03 - 20.04).
Дайте волю своїй твор-
чiй “я”, не заважайте 
прекрасним поривам. 
Однак не забувайте i 

про хлiб насущний i побутових 
справах. У середу начальство 
може пiдтримати вашi новi iдеї. 
Головне - знайти можливiсть їх 
викласти. У вихiднi вас очiкує ду-
ховне зростання i самовдоскона-
лення, правда, для цього будуть 
потрiбнi деякi зусилля з вашого 
боку.

ТЕЛЕЦЬ 
(21.04 - 21.05).
Роботи багато, як нiко-
ли, але вас це не лякає. 
За ваша працьовитiсть 

ви отримаєте солiдну нагороду. 
Бажано триматися подалi вiд 
будь-яких авантюр, пов`язаних з 
легким збагаченням. Не чекайте 
виграшу в лотерею або вдало-
го замiжжя, ваша доля у ваших 
руках. Можна освоїти нову про-
фесiю, знайти високооплачувану 
роботу, зайнятися тим, до чого 
лежить душа.

БЛИЗНЮКИ 
(22.05 - 21.06).
На цьому тижнi у вас 
буде багато цiкавих 
i вигiдних проектiв, 

контактiв i справ. Якщо ви бу-
дете активнi i креативнi, то до-
сягнете вiдмiнних результатiв. 
Начальство цiнує вас i випише 
премiю або пiднiме зарплату. В 
особистому життi все також йде 
саме в ту сторону, куди ви хоче-
те. Очiкуються приємнi змiни або 
збiльшення в сiм`ї.

РАК (22.06 - 23.07).
Вашi справи йдуть на 
лад. Просто насолод-
жуйтеся моментом. 
При бажаннi можна 

буде реалiзувати найсмiливiшi 
задуми. На роботi у вас буде 
складатися творча i радiсна ат-
мосфера. Все буде виходити з 
мiнiмальними витратами сил i 
засобiв. Завдяки гарному на-
строю, ви дуже багатьом змо-
жете допомогти, пiдтримавши 
в скрутну хвилину. У п`ятницю 
влаштуйте зустрiч з друзями, 
сходiть в боулiнг або в кiно.

ЛЕВ (24.07 - 23.08).
Плани i задуми можуть 
реалiзуватися, але не 
обов`язково принесуть 
радiсть, не виключенi i 

розчарування. Життя ж не йде за 
шаблоном. I кар`єрний злiт може 
коштувати вам нервiв i здоров`я. 
В особистому життi не варто 
бути вiдкритою книгою, поста-
райтеся зацiкавити партнера, ви 
вiд цього тiльки виграєте. Бажа-
но не захоплюватися великими 
галасливими компанiями i вiдпо-
чити у вихiднi в камернiй обста-
новцi.

ДIВА (24.08 - 23.09).
У понедiлок щось 
пiде не так. Не вар-
то панiкувати. Може, 
воно й на краще. Вчiть-

ся знаходити нове у звичних ре-
чах. У четвер успiшнi переговори 
i консультацiї, вирiшення юри-
дичних питань. В цiлому тиж-
день повинна принести гарний 
настрiй, поступовий iнтелекту-
альний пiдйом i удачу в кар`єрi. 
Гарний час для побачень i нових 
знайомств. У суботу смiливо 
розраховуйте на допомогу дру-
зiв.

ТЕРЕЗИ 
(24.09 - 23.10).
На цьому тижнi у вашо-
му життi дуже ймовiрнi 

позитивнi змiни, якi, однак, при-

йдуть знущально дрiбними кро-
ками. Проте, зробити ви встиг-
нете дуже багато, якщо, звичай-
но, з ентузiазмом вiзьметеся за 
справу. У середу проявiть гра-
ничну обережнiсть, це неспри-
ятливий день для колективної 
дiяльностi, iнтенсивного спiл-
кування i спроб професiйного 
зростання. Присвятiть п`ятницю 
спiлкуванню з друзями, пого-
ворiть по душах.

СКОРПIОН 
(24.10 - 22.11).
На цьому тижнi ви вiд-
чуєте легкiсть, пiде в 
минуле багато з того, 
що вас дратувало i не 

давало йти вперед. Перша по-
ловина тижня сприятлива для 
активного спiлкування в нефор-
мальному ключi. Зайва строгiсть 
може вiдлякати кого завгодно, 
постарайтеся бути вiльнiше. У 
четвер доведеться проявити 
терпiння i розумiння. Якщо ви 
любите, чи не приховуйте своїх 
почуттiв. Саме зараз ви можете 
знайти особисте щастя.

СТРIЛЕЦЬ 
(23.11 - 21.12).
Цей перiод може ви-
явитися повним випад-
ковостей, наприклад, 

вас можуть раптово вiдправити 
у вiдпустку. Також ви зможете 
завести кориснi знайомства, 
цьому сприятиме ваш дар крас-
номовства i вмiння переконува-
ти оточуючих. На роботi чекай-
те премiй i похвали вiд началь-
ства, ви це заслужили. Можуть 
посипатися всiлякi привабливi 
пропозицiї. Вам буде необхiдно 
вибрати найдостойнiшi з них. 
Намагайтеся бути м`якше з до-
машнiми, при необхiдностi до-
помагайте їм.

КОЗЕРIГ 
(22.12 - 20.01).
На цьому тижнi вас 
можуть очiкувати сер-
йознi життєвi змiни. 

Можливо, ви дiзнаєтеся про зра-
ду коханої людини або нечесно-
стi дiлового партнера. Вiвторок 
зажадає вiд вас старанностi i 
терпiння, поставлених задач 
в цей день буде багато, тому 
оберiть найважливiшi i постарай-
теся виконати їх до кiнця дня. У 
суботу варто продумати свої дiї 
i узгодити їх з уявленнями про 
мораль.

ВОДОЛIЙ 
(21.01 - 19.02).
На цьому тижнi спри-
ятлива робота за iн-
дивiдуальним планом. 

Уторованi шляху вам не пiдiй-
дуть. У понедiлок постарайтеся 
не допускати прояви егоїзму по 
вiдношенню до колег i близьких 
людей, то не будьте дрiб`язко-
вим. У четвер вас багато буде 
дратувати, але постарайтеся не 
зривати негатив на близьких. У 
суботу в спокiйнiй обстановцi 
можна вирiшити побутовi про-
блеми, якi так довго вiдкладали-
ся. 

РИБИ 
(20.02 - 20.03).

У найближчi днi вас 
буде супроводжува-
ти успiх у будь-якому 
починаннi. Хоча на 
початку тижня дове-

деться займатися малоцiкавими 
справами i терпляче розгрiбати 
завали дрiбних проблем i так-
тичних утруднень. У п`ятницю не 
бiйтеся послабити внутрiшнє на-
пруження i вiдпустити ситуацiю 
з-пiд контролю, саме питання 
вирiшиться швидше i успiшнiше. 
Уваги зажадають близькi люди.

 е
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У вільну хвилинку

історії з життя

Єва ніколи не бачила моря. Не раз із захоплен-
ням розглядала світлини своєї найкращої подру-
ги Світлани, на яких та у дорогому купальнику 
ніжилася на морському березі. Світлані прості-
ше. Створювати сім’ю вона не спішить, працює 
сама на себе, тому ні в чому собі не відмовляє, 
слідкує за модою. Єва ж у неповних вісімнадцять 
заміж вийшла. Разом з чоловіком Іваном вихову-
ють дев’ятирічну доньку Ангелінку, в якій обоє 
не чують душі. Вчора на фірмі, де Єва працює, 
нагородили її грошовою премією. Вона в цьому 
іще не зізналася ні чоловікові, ані дочці. Вирі-
шила зробити їм сюрприз – придбати путівку на 
море. Уявляла, як стрибатиме від радості Анге-
лінка, які широко розширені очі будуть в її Івана.

«Ти не жартуєш?» – здивувався чоловік, коли 
побачив у руках Єви путівку в пансіонат. Вона 
розповіла про премію. Про те, що розуміє, що 
ці кошти залатали б деякі дірки в їх сімейному 
бюджеті, але більше такої нагоди у них може не 
бути. А якби тої премії взагалі не було?

Тепер Єва із задоволенням виставляла у соцме-
режі світлини з морськими пейзажами, на фоні 
яких – їх сім’я, усміхнена і щаслива. Як гарно 
вони з Ангеліною засмагли! «Шоколадки ви мої, 
солодесенькі», – милувався ними Іван, радів ідеї 
дружини приїхати сюди.

Одного дня було дуже спекотно. Єва тільки-но 
запливла в море, як поспішила на берег. У неї чо-
мусь закрутилася голова, стискало у скронях і 
ватяними стали ноги. Це, мабуть, від спеки так, 
подумала. І повернулася в їх кімнату. Зателефо-
нувала Світлані, чи, бува, з нею не було такого? 
«Не пригадую, але точно знаю, що з деякими від-
почиваючими щось таке траплялося. Мабуть, ти 
перегрілася на сонечку, подруго. Для мене крає-
чок його відправ, бо у нас холодно і дощі», – жар-
тувала Світлана. Коли наступного дня Єві знову 
стало зле, вона звернулася до лікаря пансіонату. 
Той уважно вислухав її скаргу, приписав ліки, а 
потім сказав: «Коли повернетесь додому, на всяк 
випадок пройдіть комп’ютерне обстеження». 
Його слова насторожили Єву. Якесь гірке перед-
чуття опанувало її. Стала пригадувати, що це не 
вперше їй закрутилася голова. І вдома вже було 
таке, але вона зсилалася на перевтому, адже, ок-
рім роботи на фірмі, вела чималу господарку, об-
робляла город. Часу для відпочинку ніколи не 
було. Іван заспокоював дружину: «Побачиш, все 
буде добре. Мабуть, твій організм так зреагував 
на зміну клімату». Але на душі Єви було неспо-
кійно. Через два тижні вони поїхали в обласну 
поліклініку, де Єва почула те, чого боялася най-
більше: у неї пухлина мозку. Слід терміново опе-
рувати. Єва не могла повірити почутому. Звідки 
взялася ця біда? Вона ж не пила, не палила, не 
ходила у холод з відкритою головою. Може, це 
якась помилка?

Усе село збирало кошти Єві на операцію. Зна-
ла б вона, що хвора, не було б тої поїздки на 
море, гризла себе Єва. Ця думка перепліталася 
з іншою: може, це її останній подарунок рідним? 
Хтозна, скільки їй ще залишиться після операції. 
Звісно, Іван сам не буде, молодий ще. Ангелін-
ки шкода. Хто замінить їй маму? І враз у її голо-
ві спалахнула думка: Світлана! Вона це зробить. 
Подруга давно стала своєю у їх домі. І кращої 
кандидатури Єва не бачить. Світлана ніби при-
кипіла до килимка, коли Єва сказала їй про своє 
бажання. «Чи ти з глузду зійшла, подруго? Ти 
здолаєш недугу, а я завжди буду поруч», – заспо-
коювала Світлана. Однак Єва, як заведена повто-
рювала: «Якщо помру – вийди за Івана, стань ма-
мою Ангеліні. Щоб там, на небі, мені було легко».

Мов у тумані, їхала Єва у київську клініку на 
операцію. Усю дорогу ні вона, ні Іван не промо-
вили й слова. Кожен замислився у свої думки. І 
лишень, коли відвозили Єву в операційну, вона 
прошепотіла Іванові: «В разі чогось – одружуй-
ся із Світланою. Вона про все в курсі».

«Єва житиме?», – спитав Іван лікаря після опе-
рації. «Ніколи не можна втрачати надії, моліть-
ся, – відповів лікар.

У Києві проживав друг Івана, з яким він слу-
жив в армії. Іван ночував у нього, а всі дні си-
дів біля Єви. Не хотів залишати її одну. Щодня 
їм телефонувала Світлана, яка тепер мешкала у 
їх домі, гляділа Ангелінку, з якою, як запевня-
ла, дуже подружилися. Через місяць Єву випи-
сали додому. З рекомендацією показуватися об-

ласному спеціалісту. Перше, що впало Єві у вічі, 
коли переступила поріг, була нова обстановка 
в їх домі. Навіть у спальні Світлана усе попе-
реставляла по-своєму. Єва не могла прийти до 
тями: чи ж вона просила про це? «Подобається? 
Я хотіла тебе здивувати», – щебетала Світлана. 
«Тобі це вдалося», – сумно мовила Єва. І вмить 
заспокоїла себе: стільки б клопоту в них було. 
Хай буде, як є. Тепер головне її здоров’я, і вона 
ще має дякувати Богу, що послав їй таку турбот-
ливу подругу. Світлана навідувалася щодня. Го-
тувала їсти, допомагала Іванові на господарці, 
разом з ним їздила на базар. Навіть відпустку на 
роботі взяла, щоб тепер, коли Єва ще надто слаб-
ка, підтримувати їх. Спеціалісти запевняли Єву, 
що все має бути добре. Однак вона не вірила їм, 
зовсім впала духом. Хіба вона дурна? Її і надалі 
турбують головні болі, погіршився зір і помітно 
перекосило обличчя. Не треба її втішати, правду 
знає сама. І одного разу Єва стала підшукувати 
собі одяг на смерть. Знайшла деякі нові одяган-
ки, які відкинула для Світлани. «Я жодну з них 
не носила, жаліла собі», – пояснила Світлані. 
«Навіщо зарання хорониш себе, Єво? Ти мусиш 
жити. Заради Івана, Ангелінки. І навіть заради 
мене, бо ми всі тебе дуже любимо. Розумієш?» – 
тормосила її за худенькі плечі Світлана. Так, Єва 
розуміє, але мусить змиритися з тим, що нама-
лювала їй доля. І не тільки їй, але й Світлані, яка 
має покохати її чоловіка і стати матір’ю Ангеліні.

У невтішних сльозах, важких зітханнях, у без-
сонних ночах минав час. Густий чуб Івана по-
сріблила сивина. Як добре, що їх щодня навід-
ує Світлана, інакше він би давно збожеволів. 
Від пригніченої домашньої атмосфери, постій-
них слів Єви про смерть… І одного разу нерви 
його здали. «Набридло усе! Лікарі говорять про 
хорошу динаміку, але ти не чуєш цього. Не хо-
чеш чути. Вбиваєш і себе, і нас. Увімкни телеві-
зор, побачиш, скільки трагедій стається щодня. 
На фронті хлопці гинуть. Ніхто не готувався до 
смерті, але вона прийшла, якщо так судилось. 
Усміхайся, не скигли, поки жива! Наліпи нам ва-
реників!», – закричав Іван Єві просто в обличчя. 
Єва не чекала такого від чоловіка, який завжди 
був лагідним і терплячим до неї. Розридавшись, 
взялася місити тісто. А Іван з донькою і Світла-
ною пішли в ліс по гриби.

Світлана і надалі допомагала їм в домашніх 
справах. Вчила з Ангеліною уроки, гралася з нею 
у «класи», як колись із Євою, щодня приноси-
ла їм гостинці. Єва помітила, яким теплим по-
глядом подруга обмінюється з Іваном. Але це 
її не бентежило. Навпаки, вона навіть раділа, 
коли Світлана з Іваном десь затримувалися. Те-
пер вона не сумнівалася, якщо її не стане, Світ-
лана займе її місце. Ось і нині Єві уже час їхати 
на черговий огляд, а Івана зі Світланою чомусь 
нема. Скоро прибуде автобус і Єва вирішила їха-
ти сама. Вперше так за час хвороби. Лікар похва-
лив її, що прибула без супроводу. Уважно роз-
глянувши знімки, мовив: «Ви виздоровіли, Єво. 
Однак групу інвалідності вам ще продовжимо. 
Аби набратися сил, повністю реабілітуватися. 
Вдома поступово беріться за фізичну працю. Ща-
сти вам». Єва стояла, як заворожена. Ще годину 
тому вона сподівалася почути найгірше, і ось як 
усе обернулося. Вона не йшла, а летіла на авто-
станцію. Швидше б додому, до своїх рідних! З до-
брою новиною і щасливою усмішкою на обличчі.

У передпокої побачила якісь коробки. Поруч 
на стільці – записку. Впізнала почерк Світлани: 
«Повертаю тобі, Єво, твої речі. Я їх не одягала. 
Вони ще тобі пригодяться. Слава Богу, ти здоро-
ва. І ми з Іваном казали тобі про це. Але ти нам не 
вірила. А чоловіка я тобі не віддам. Ти сама цьо-
го хотіла. Просила покохати його і я послухала. 
Чоловік – не річ, щоб швирятися ним. Не плач, 
не проклинай. Ми полюбили один одного і ско-
ро одружимось. Тим паче, я чекаю дитину». Ряс-
ні сльози покотилися по обличчю Єви. Радість, 
що ще кілька хвилин тому наповнювала її єст-
во, враз розтанула. Натомість відчуття невимов-
ного жалю і розпуки боляче розривали їй груди, 
вогнем пекли біля серця. Що ж вона наробила? 
Власними руками віддала своє щастя, розтопта-
ла надію. І винити когось в тім, що сталося, вона 
не має права.  Чи має?..

Марія Маліцька

«ПОЛЮБИ МОГО ЧОЛОВІКА…»
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Корисно

Сьогоднішній порядок обчислення 
часу на території України 
визначається Постановою «Про 
порядок обчислення часу на 
території України». Документом 
передбачається, що в Україні 
діє час другого часового поясу 
(київський час) з переведенням 
щорічно годинникової стрілки в 
останню неділю березня о 3:00 на 
1 годину вперед і в останню неділю 
жовтня о 4:00 на 1 годину назад. 

Щоб краще зрозуміти сучасну 
систему обчислення часу необхідно 
звернутися до історії. 
Перші механічні годинники з›явилися 

в Європі у XIV ст. Вони встановлювали-
ся на вежах аби розмістити гирьовий ру-
шій їх механізму і сповіщали про час дзво-
ном. Трохи згодом в них з›явилася стрілка 
(лише одна - годинна). Маятниковий го-
динник винайшли лише в XVII ст. А у 1675 
році голландський вчений Християн Гюй-
генс запатентував перший кишеньковий 
годинник. В ті часи і додалася ще одна - 
хвилинна стрілка на циферблаті. У XVIII 
з›являються годинники різних форм та 
розмірів, у т. ч. підлогові та декоративні на-
стільні. Внаслідок розвитку технологій та 
здешевленням матеріалів у XIX ст. вироб-
ництво годинників стає масовим і вони по-
чинають бути доступними кожному.

Спочатку люди користувалися так зва-
ним сонячним часом. Різні міста вико-
ристовували свій час. На кожен градус 
меридіана час зазвичай відрізнявся на 4 
хвилини. Із розвитком у XIX столітті за-
лізниць і зв›язку, використання сонячно-
го часу стало вкрай незручним. Тому в ли-
стопаді 1840 р. в Англії залізничні компанії 
першими починають впроваджувати стан-
дартний (уніфікований) час. Хоча до 1855 
р. використання цього часу в Англії стало 
повсюдним, офіційно він був затвердже-
ний лише в 1880 р. А першою країною, яка 
офіційно стала використовувати стандарт-
ний час є Нова Зеландія, яка застосовує 
його з 2 листопада 1868 р. Ідею про застосу-
вання сучасної системи синхронізації часу, 
використовуючи 24 часових пояси, висло-
вив в 1858 р. італійський математик Куірі-
ко Філопанті на сторінках своєї книги «Мі-
ранда!». Але вона тоді не була почута. У 
1879 р. цю ідею став активно просувати ка-
надський інженер і винахідник, що наро-
дився в Шотландії Сендфорд Флемінг. До 
того часу в міжнародній торгівлі і зв›язку 
панував хаос через відсутність уніфікова-
ного часу. У жовтні 1884 р. в Вашингтоні 
відбулася Міжнародна меридіальна Кон-
ференція. За її підсумками була прийнята 
Вашингтонська Конвенція про часові поя-
си та Всесвітній час, яка діє і понині. Від-
повідно до положень цієї конвенції, усю 
земну кулю поділено на 24 часових секто-
ра (пояси), межі яких визначені меридіа-
нами. Точкою відліку є так званий Нульо-
вий меридіан, що проходить в Грінвічі. Час 
нульового меридіана називають Світовим 
координованим.

Територія України географічно розташо-
вана у трьох часових поясах. Близько 93,1% 
території країни розташовується в другому 
поясі, незначна частина Закарпаття - в пер-
шому, а Луганська область, частина Хар-
ківської і майже вся Донецька - у третьому. 
Таке розташування території України від-
носно часових поясів є сприятливим для 
використання часу одного поясу.

Вперше поясний час запровадили у США 
18 листопада 1883 р. Більшість країн ввели 
його до 1929 р. Останніми стали Ліберія - в 
1972 р. і Непал - лише в 1986 р. Але Непал 
використовує п’ятнадцяти хвилинне відхи-
лення від поясного часу.

Літній час
Сучасна система «літнього» часу впер-

ше була запропонована Джорджом Вер-
ноном Хадсоном - новозеландським ен-
томологом і астрономом, що народився у 

Лондоні. У 1895 р. він представив свою до-
повідь Веллінгтонському філософському 
товариству, в якій запропонував щорічно 
переводити стрілки годинників на дві го-
дини. Незабаром вона була опублікована. 
Насправді першими переводити стрілки на 
годину вперед почали в Німеччині та Ав-
стро-Угорщині 30 квітня 1916 р. У тому ж 
році, з метою енергозбереження, «літній» 
час впровадили багато європейських кра-
їн, а незабаром - Росія та США. У багатьох 
країнах «літній» час періодично вводився і 
скасовувався. Європейські країни регуляр-
но на нього переходять з 70-х років. Стріл-
ки переводять в останню неділю березня і 
останню неділю жовтня.

Не переводять стрілки годинників в біль-
шості країн Азії (в т. ч. в Китаї, Індії, Япо-
нії, Південній та Північній Кореї), Афри-
ки, Південної Америки та Близького Сходу. 
Росія, Білорусія, країни Центральної Азії, 
Грузія і Вірменія також більше не вико-
ристовують «літній» час.

У ряді країн не існує єдиної думки з при-
воду переведення стрілок. В Австралії на 
нього не переходять три з восьми адміні-
стративні одиниці (Квінсленд, Північні те-
риторії і Західна Австралія). Подібна ситу-
ація і в Канаді. А в США на «літній» час не 
переходить Арізона і Гаваї. Широкі дискусії 
з цього питання велися в Бразилії, де «літ-
ній» час вводили тільки половина штатів. 
Зрештою, парламент країни ухвалив з 2019 
року припинити цю практику. Крім того, за 
останні кілька років не переводити стрілки 
годинників вирішили уряди Марокко та Ту-
реччини, де «літній» час залишили постій-
но діючим протягом усього року. Цікаво за-
значити, що в Марокко він відміняється на 
період священного для мусульман місяця 
Рамадан (стрілки годинників переводять-
ся на одну годину назад).

А в Ізраїлі в березні 2020 року розгляда-
лася пропозиції відстрочити запроваджен-
ня «літнього» часу на один місяць з метою 
стримати людей виходити ввечері на ву-
лицю та  просування соціального дистан-
ціювання  через пандемію COVID-19. Але, 
зрештою, вона так і не була реалізована.

Питання скасування щорічного переходу 
на «літній» час обговорюється з 2015 року 
і в Європейському Союзі. На підтримку 
цього виступили Фінляндія, Литва, Поль-
ща та Швеція. Категорично проти висло-
вилася Ірландія, оскільки це призведе до 
виникнення різниці у часі з Північною Ір-
ландією. Пропонувалося, що навесні 2021 
року європейці востаннє переведуть стріл-
ки своїх годинників на «літній» час. Кож-
на з країн зможе обрати якого часу («зи-
мового» чи «літнього») притримуватися 
на постійній основі. І ті з них, що зроблять 
вибір на користь «зимового», переведуть 
свої годинники ще один раз восени 2021 
року. Втім, критики такої ініціативи ви-
словлюють застереження, що це може при-
звести до розбалансування цілісності євро-
пейських ринків. Але, скоріше за все, цього 
року це не станеться, оскільки процедура 
ухвалення рішень в ЄС є доволі складною 
та тривалою. Спільного консенсусу по ньо-
му досі нема. І питання досі залишається 
відкритим.

Ідеї скасування практики щорічної сезон-
ної зміни часу стрімко ширяться і у США. 
10 березня 2021 року двопартійна група 
сенаторів внесла законопроект - «Акт про 

збереження денного світла». Ними запро-
поновано встановити постійним «літній» 
час на всій території США. Ініціативу під-
тримали вже в 17 штатах. Тож не виклю-
чено, що незабаром перелік країн, що від-
мовились двічі на рік рухати стрілками 
годинників, поповниться і США.

Час в Україні
Вперше поясний час на українських зем-

лях ввели у складі колишньої Австро-Угор-
щини 1 квітня 1893 р. На території Укра-
їнської Народної Республіки з 1 березня 
1918 р. використовувалося середньоєв-
ропейський час, тобто час був меншим на 
одну годину від сьогоднішнього зимово-
го. На українських землях, що входили до 
складу Польщі з 1918 по 1922 рр. діяв схід-
ноєвропейський час UTC+2. У Радянській 
Україні поясний час UTC+2 було прийня-
то 1 травня 1924 р. До цього на російській 
залізниці дотримувалися часу одного з пе-
тербурзьких вокзалів.

Постановою Раднаркому СРСР від 16 
червня 1930 стрілки годинників на всій 
території Союзу були переведені на годи-
ну вперед. І Україна стала постійно вико-
ристовувати час третього часового поясу 
- UTC+3. Взимку він був на годину біль-
ше сьогоднішнього. Він вводився «з метою 
більш раціонального використання світ-
лої частини доби й перерозподілу електрое-
нергії між побутовим і виробничим спожи-
ванням» - йдеться в Постанові. Такий час 
стали називати «декретним». У період на-
цистської окупації Україна жила за берлін-
ським часом, який був меншим сьогодніш-
нього на одну годину.

«Літній» час в Україні вперше запрова-
дили на землях у складі Австро-Угорщи-
ни, Чехословаччини та Польщі. Під час на-
цистської окупації також використовувався 
«літній» час. У Радянській Україні стріл-
ки годинників почали переводити з 1981 
р. Спочатку його вводили 1 квітня і скасо-
вували 1 жовтня. Але незабаром (з 1985 р.) 
переводити час стали в останню неділю бе-
резня і останню неділю вересня.

Зимою 1990-1991 рр. дія «літнього» часу 
в Україні не припинялася і він випереджав 
тоді всесвітній координований на 3 годи-
ни. Його відмінили тільки восени 1991 р. 
З 1992 р. українці знову регулярно пере-
водять стрілки своїх годинників. Чергова 
спроба зміни часу в Україні була здійснена 
20 вересня 2011 р. Постановою з 27 березня 
2011 р. скасовувався “літній” час і встанов-
лювався на всій території України час «дру-
гого часового поясу з додаванням однієї 
години» протягом усього року, що фактич-
но дорівнювало встановленню постійного 
часу третього часового поясу (UTC+3). З 1 
жовтня вона набрала чинності. Проте вче-
ні Міністерства надзвичайних ситуацій і 

кілька обласних рад негативно відгукну-
лися щодо цього рішення. І 18-жовтня Вер-
ховна Рада під тиском громадськості скасу-
вала свою Постанову. А 23 листопада 2011 
р. Кабінет Міністрів України оприлюднив 
законопроект, згідно з яким пропонувало-
ся залишити постійним на протязі року вже 
«зимовий» час. У 2012 р. Кабінет Міністрів 
рекомендував знову ввести «літній «час, 
щоб не створювати незручності під час про-
ведення в Україні фінальної частини Чем-
піонату Європи з футболу. Очікувалося, що 
навесні 2013 переведення стрілок буде ска-
совано остаточно. Але 22 лютого 2013 р. то-
дішній прем›єр-міністр Азаров заявив, що 
це не актуально.

Наступного разу про скасування переве-
дення стрілок годинників заговорили восе-
ни 2020 року. Передбачалося відмінити се-
зонне переведення стрілок та зафіксувати в 
Україні час часової зони UTC+2 протягом 
усього року, тобто залишити на постійно 
«зимовий» час. 19 березня 2021 року про-
ект Закону не був підтриманий у другому 
читанні народними депутатами. Варто за-
значити, що у разі збереження в країнах ЄС 
постійно діючим «літнього» часу, а в Укра-
їні - «зимового», ми фактично опинимося 
в одній часовій зоні з країнами Європей-
ського Союзу. Так, скажімо, час у Харкові 
та Мадриді, різниця у довготі між якими 
складає 33° (тобто понад два часових по-
яси), буде однаковим. А час у Греції, Бол-
гарії, Румунії, країнах Балтії, Фінляндії, а 
влітку - і в Молдові, столиці яких знахо-
дяться західніше від Києва, буде випере-
джати наш на одну годину.

Противники такого рішення також за-
уважують, що через це влітку наставати-
муть дуже ранні світанки, а ввечері, нато-
мість, рано темнітиме, особливо в східних 
регіонах України. Наприклад, у Харкові, в 
найдовший літній день, сонце вставатиме о 
03:26, а сідатиме вже о 19:48. А в Маріуполі 
- ще раніше - о 19:29. Це призведе до того, 
що люди літніми вечорами менше часу про-
водитимуть на свіжому повітрі та менше за-
йматимуться спортом. А це, в свою чергу, 
може мати наслідком зменшення спожи-
вання товарів та послуг. Такий час літом в 
останнє в Україні діяв аж у 1929 році, коли 
більшість була зайнята в сільському гос-
подарстві. І тоді у людей був зовсім інший 
життєвий уклад.

Ще одним недоліком «зимового» часу є 
ранній захід сонця взимку. Так, у Харко-
ві, в найкоротший зимовий день, він вже о 
15:40.  Останнім часом чутні заклики зали-
шити постійним не «зимовий», а «літній» 
час. У такому разі Київ опиняється в одній 
часовій зоні з Анкарою, Мінськом та Мо-
сквою. Час на тимчасово непідконтроль-
них територіях та в решті регіонів Украї-
ни буде однаковим. А в західних областях 
взимку будуть пізні світанки. Так в Ужго-
роді, в найкоротший зимовий день, сонце 
сходитиме о 09:23.

* * *
Отже! Світова тенденція 
складається так, що все більше 
країн відмовляються від практики 
сезонної зміни часу і залишаються 
на якомусь одному з них протягом 
усього року. Тож скоріше за все, 
незабаром, обирати доведеться і нам. 
І найголовнішим чинником при цьому 
виборі має бути найраціональніше 
використання світлої пори доби. Тому, 
з огляду на всі переваги та недоліки, 
саме залишення «літнього» часу та 
відмова від «зимового» і є найбільш 
вірним для України рішенням. 
Світліші літні вечори зручніші за 
зимові ранки. Бо більшу частину 
своєї активності людина проводить 
саме у другій половині дня. А реальні 
переваги від настільки ранніх літніх 
світанків матиме дуже невелика 
кількість людей. Таким чином, 
єдиною альтернативою існуючої 
системи «Навесні - вперед, восени 
- назад» в Україні може бути тільки 
перманентний «літній» час протягом 
усього року. Але ніяк не «зимовий».

ІСТОРІЯ ЧАСУ
ЯК РУХАЛИ 
СТРІЛКАМИ 

ГОДИННИКА ЗА 
ОСТАННІ СТО РОКІВ?



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

ПЕРЕДАТИ ЇХ У ОРЕНДУ 
НА ВИГІДНИХ УМОВАХ:

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

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

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

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

Тел. 0955790116

Установка та реставрація
Укладка тротуарної плитки

Установка та реставрація
Укладка тротуарної плитки

Email granitaleks@gmail.com

Тел.: 0951750493,
      0989224216

"ПАМ’ЯТНИКИ"

Комплексні обіди
Фуршети

Банкетне меню

Тел. 0991226104
Поминальні обіди


